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Coraz więcej 
rowerzystów 
na pielgrzymce.

T aka trasa na Górę Świętej Anny 
to pestka – żachnął się Henryk 

Potempa z Komorna, który w ubiegłym 
roku pokonał na rowerze do Santiago 
de Compostela i z powrotem dystans 
3140 km w 74 dni. W sobotę 16 maja 
na Górę Świętej Anny w deszczu, chło-
dzie i mgle zmierzali pasjonaci jazdy 
na rowerze. Najmłodszym z nich był 
Wojtek Szafarczyk z Dobrodzienia. 
Chłopiec ma już 4 lata. Ale przede 
wszystkim ma tatę Janusza, który 
ciągnął go w wygodnym wózeczku 
za rowerem na trasie liczącej tam 
i z powrotem 82 km. – Jedziemy bocz-
nymi drogami więc jest bezpiecz-
nie – podkreślił Janusz Szafarczyk. 
Mimo niesprzyjającej pogody na Górę 
Świętej Anny przyjechał oczywiście 
ks. Paweł Nimptsch z Ciska, niezmor-
dowany miłośnik turystyki rowero-
wej. Jest najstarszym (ukończył 83 
lata) i niezawodnym uczestnikiem tej 

pielgrzymki. – Trochę się spociłem – 
powiedział skromnie ks. Nimptsch. 
W jego rowerze, jak przyznał, kulki 
w łożyskach trochę już chrzęszczą 
od ilości przejechanych kilometrów. 
Najstarszym rowerem na pielgrzym-
ce szczycił się ks. Henryk Wycisk 
z Bolesławia. – 70 kilometrów na 70 
lat, bo tyle liczy sobie ten legendar-
ny rower, którym jeździł ks. prałat 

Bernard Gade – mówił ks. Wycisk, 
kolejny pasjonat jazdy „na kole”. – 
Zabrakło nam znaczków dla uczest-
ników. Mimo złej pogody jest nas 
tu trzystu, więcej niż rok temu – cie-
szył się ks. Krzysztof Faber, organi-
zator pielgrzymki, dyrektor „Radia 
Plus”. Mszy św. w bazylice przewod-
niczył o. Paweł Adamek, jezuita z DA 
„Xaverianum”. ak

„Czas Matek”

P o zmierzchu 13 maja plac Koper- 
nika, na co dzień funkcjonujący jako 

jeden z większych parkingów w mieście, 
stał się przestronną sceną, na której ak-
torzy Teatru Ósmego Dnia wystawili 
spektakl „Czas Matek”. Okraszonej 
efektami multimedialnymi opowieści 
o macierzyństwie towarzyszyła przej-
mująca muzyka, skomponowana przez 
Arnolda Dąbrowskiego. Publiczność 
przemieszczała się po placu, obserwując 
kolejne sceny historii kobiet, które przez 
9 miesięcy noszą pod sercem nowe życie, 
wydają na świat dzieci, wychowują je, 
a potem są świadkami ich bezsensownej 
śmierci. Spektakl, powstały w 50. roczni-
cę poznańskiego Czerwca’56, oddaje hołd 
matkom z całego świata, cierpiącym, gdy 
ich dzieci giną z rąk oprawców.  •
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Ostatni zakręt przed sanktuarium

IV Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa

Się kręciSpotkanie 
formacyjne
Braciszów. w piątek 
29 maja na plebanii 
i w kościele 
w Braciszowie 
k. Głubczyc odbędzie się 
kolejne spotkanie 
formacyjne 
dla nauczycieli, 
katechetów 
i zainteresowanych 
problematyką 
wychowania. Organizują 
je ks. proboszcz Krzysztof 
Gbur oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Anny jenke. 
Tym razem gościem 
będzie s. danuta 
Sakowicz USjK, która 
omówi temat 
„System wychowawczy 
św. Urszuli 
Ledóchowskiej”. 
w programie: 
konferencja, adoracja, 
Msza św., okazja 
do spowiedzi, kolacja 
i dyskusja. 
Początek o godz. 16.00, 
zakończenie o 21.00. 

krótko

Opole. Poznański Teatr Ósmego Dnia 
wystąpił na placu Kopernika
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Nagrody Peregryna z Opola
Brzeg. 13 maja na Zamku Piastów Śląskich podczas 
V Colloquium Prawno-Historycznego wręczono nagro-
dy Peregryna z Opola. Temat tegorocznego sympozjum 
brzmiał: „Nauka i nauczanie prawa w Europie od staro-
żytności do współczesności”. Nagrody „za umiłowanie 
sprawiedliwości” ufundował opolski oddział „Civitas 

Christiana”. W tym roku statuetkami sławnego domi-
nikanina uhonorowani zostali: ordynariusz opolski 
abp Alfons Nossol, prof. Wojciech Dajczak z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za wkład w rozwój 
nauk prawnych w Polsce oraz Joanna i Gerard Wilcz-
kowie – rodzina zastępcza z Reńskiej Wsi. 

Opole. 15 maja w Opolu w auli 
Muzeum Diecezjalnego odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień laureatom Olimpiady 
Teologii Katolickiej, Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Religijnej oraz 
Diecezjalnego Konkursu Plastycz-
nego. W diecezjalnym podsumo-
waniu konkursów religijnych, 
zorganizowanym przez wydział 
katechetyczny, z dyrektorem 

ks. dr. Krzysztof Matyskiem 
na czele, wzięło udział około dwu-
stu uczniów wraz z opiekunami. 
Zwycięzcami Olimpiady Teologii 
Katolickiej ex aequo zostały Iwo-
na Fox (II LO Opole) i Karolina 
Lorenc (I LO Kędzierzyn-Koźle). 
W diecezjalnym konkursie wie-
dzy religijnej wśród gimnazjali-
stów pierwsze miejsca, również ex 
aequo, zdobyli Paweł Donath (PG 
1 Głogówek) i Katarzyna Łopocz 
(ZS-G Tworków). Zwycięzcą tego 
konkursu wśród uczniów szkół 
podstawowych został Arkadiusz 
Hryc (PSP 3 Nysa). Natomiast w die-
cezjalnym konkursie plastycznym 
„Sacrum w sztuce dziecka” laure-
atami w poszczególnych katego-
riach wiekowych zostali: Mariusz 
Seget (PSP 3 Gogolin, klasy I–III), 
Paweł Fryc (PSPS Dobrodzień, 
szkoły specjalne), Kamil Ochman 
(ZSP Rogów Opolski, klasy IV–VI), 
Emilia Pardela (PG 2 Głubczyce), 
Martin Hicenpichler (PGS Dobro-
dzień, gimnazja specjalne) oraz 
Daria Bronek (II LO Opole). 

Łambinowice. 8 maja w Łambino-
wicach odbyły się obchody 64. rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej. 
Rozpoczęła je Msza św. w intencji 
ofiar II wojny światowej, odprawio-
na w kościele św. Marii Magdaleny 
w Łambinowicach. Potem przed 
pomnikiem Martyrologii Jeńców 
Wojennych odbyła się uroczystość, 

podczas której delegacje złożyły 
kwiaty i zapalono znicze. Tego-
rocznym obchodom towarzyszyły 
imprezy sportowe – Sztafeta Zwy-
cięstwa oraz kulturalne – koncert 
patriotyczny w wykonaniu zespo-
łu chóralnego „Uśmiech” i zespołu 
wokalnego „Słońce w kapeluszu” 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Laureaci olimpiad i konkursów Rocznica końca wojny
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Nagrody laureatom 
i ich opiekunom 
wręczał bp Jan Kopiec

Delegacja Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, z dyrektorem 
prof. Edmundem Nowakiem na czele, składa kwiaty pod pomnikiem

Maraton Biblijny
Włodzienin. Rok Świętego Pawła 
to znakomita okazja do bliższego 
zapoznania się z listami św. Pawła, 
zgłębienia ich przesłania i wyłowie-
nia dla siebie cennych wskazówek. 
Okazję tę wykorzystali uczniowie 
z SP we Włodzieninie, którzy z kate-
chetką Jadwigą Sepioło przygoto-
wali Maraton Biblijny. Modlitewne 
spotkanie rozpoczął ks. proboszcz 
Lesław Kasprzyszak, który przy-
witał wszystkich uczestników 
w kościele i wprowadził w atmo-
sferę czuwania. Rozpoczęło się ono 
od inscenizacji biblijnej „Powołanie 
– nawrócenie św. Pawła”, zapre-
zentowanej przez uczniów kl. VI. 
Przybliżyło ono w sposób obrazowy 
postać św. Pawła. Następnie ucznio-
wie, od kl. VI do III, odczytywali 
kolejne fragmenty listów św. Pawła. 

– Początkowo niektórzy uczniowie 
wyrażali obawy, czy dadzą sobie 
radę i byli skłonni zrezygnować 
z czytania. W trakcie maratonu 
okazało się, że takich nie ma! Dzie-
ci zachwyciły całą swoją postawą: 
strojem galowym, skupieniem 
i powagą odczytywania tekstu. 
Spontanicznie od nich wyszła rów-
nież prośba o możliwość skorzysta-
nia ze spowiedzi św., gdyż niektórzy 
nie są w stanie łaski uświęcającej 
– podkreśla ks. proboszcz Lesław 
Kasprzyszak. Do szkoły we Wło-
dzieninie uczęszczają uczniowie 
z kilku parafii. Czytanie listów 
miało miejsce w przeddzień deka-
nalnej pielgrzymki jubileuszowej. 
Tak więc następnego dnia wielu 
z nich ze swoimi rodzinami spo-
tkało się ponownie na wspólnej 

modlitwie w kościele pw. śś. Piotra 
i Pawła w Tworkowie, zyskując łaski 
odpustu jubileuszowego.

Inscenizacja biblijna 
rozpoczęła 
maraton czytania 
listów św. Pawła
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Prawo

W  wielu przekładach 
Biblii słowo 

„Prawo” pisane jest z dużej 
litery. Bo w tradycji 
Izraela jest to określenie 
konkretnego prawa – 
Prawa Mojżeszowego. 
Jest to zatem tytuł, a nawet 
więcej niż tytuł. Dlatego gdy 
Jezus mówi: „Nie sądźcie, 
że przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków” 
(Mt 5,17), słuchacze 
doskonale rozumieją, 
co mówi. Podobnie gdy św. 
Paweł szeroko rozpisuje się 
na temat Prawa, nie musi 
wyjaśniać, o czym myśli. 
Ówcześni czytelnicy dobrze 
wiedzieli, o co chodzi. 
Prawo Mojżeszowe 
tworzyło ramy religijnego 
i społecznego życia 
Izraelitów. Pielęgnowano 
więc znajomość Prawa. 
Trzeba tu wskazać jeszcze 
dwa wątki. Pierwszy 
to Prawo jako część 
Biblii. Żydzi dzielili 
ją na trzy części: Prawo, 
Prorocy i Pisma. Pierwszą 
w całości przypisywali 
Mojżeszowi, choć księgi 
ukształtowały się pod 
wpływem późniejszych 
redakcji. Drugi 
wątek to problem, 
czy chrześcijanie 
są zobowiązani 
do zachowywania tego 
właśnie Prawa. 
Dla chrześcijan pochodzenia 
nieżydowskiego było ono 
zupełnie obce, dziwne, 
nawet odpychające. Spór 
został rozstrzygnięty 
na zjeździe apostołów 
w Jerozolimie. Apostoł 
Paweł w Liście do Rzymian 
stworzył teologiczne 
podwaliny takiej decyzji.

Otwórz: 
Dz 15,1–31; Rz 3,21–31.

Polsko-czeskie 
obchody św. Floriana 
w Jakubowicach.

W  sobotni wieczór 8 maja 
Jakubowice przeżyły praw-

dziwy najazd strażaków. Było 
ich chyba więcej niż mieszkań-
ców! Bo ta mała, pięknie położona 
nadgraniczna wieś w dekanacie 
branickim liczy ich nominalnie 
125. Tymczasem tutejsi mieszkań-
cy zorganizowali obchody ku czci 
św. Floriana nie tylko dla gminy 
Branice, ale również dla zaprzyjaź-
nionych strażaków z gmin po połu-
dniowej stronie granicy. Św. Florian 

otaczany jest tutaj czcią co najmniej 
od roku 1912, w którym to 4 maja – w 
dzień liturgicznego wspomnienia 
świętego męczennika – postawio-
no mu figurę niemal przy samym 
wjeździe do wioski. Świętowanie 
ku czci patrona strażaków rozpo-
częło się w jakubowickim kościele 
św. Anny. Mszy św. przewodniczył 
proboszcz parafii ks. Piotr Sługocki. 
Kazanie wygłosił dekanalny kape-
lan strażaków ks. Marek Wcisło, 
proboszcz z Bliszczyc. – Wy jeste-
ście jak ten Anioł z filmu „Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami”, który 
nie jest zwykłym Aniołem Stróżem, 
ale jest Aniołem Strażem i ratuje 
ludzi z opresji – mówił kapelan 
branickich strażaków. Życzył też 
obecnym, by przyciągali młodzież 

do ochotniczej służby strażackiej 
swoją postawą służby, patrioty-
zmu i wiary. Po Mszy św. strażacy 
i pozostali uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali przez wioskę pod 
figurę św. Floriana, gdzie po krótkiej 
modlitwie delegacje złożyły kwiaty 
swojemu patronowi oraz wręczono 
odznaczenia zasłużonym strażakom. 
Józef Małek, wójt Branic, również 
strażak, poinformował, że udało się 
zdobyć fundusze Unii Europejskiej 
na współpracę strażaków polskich 
i czeskich, dzięki którym ochotnicze 
straże pożarne zostaną wyposażone 
w nowy sprzęt. Obchody zakończy-
ły się piknikiem przygotowanym 
przez mieszkańców Jakubowic. k

P rzed święceniami opolscy kle-
rycy wspólnie z seminaryjnymi 

kolegami z diecezji gliwickiej odbyli 
tygodniowe rekolekcje w sank-
tuarium Matki Bożej Pokornej 
w Rudach. W tym roku święcenia 
diakonatu kleryków diecezji gli-
wickiej i opolskiej po raz pierwszy 
odbyły się osobno. Gliwiccy przyjęli 
święcenia z rąk bp. Gerarda Kusza 
w kościele w Rudach. Święceń dia-
konatu opolskim klerykom udzielił 
abp Alfons Nossol w nyskim kościele 
śś. Jakuba St. Apostoła i Agnieszki. 
Wyświęceni na diakonów zostali:
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Msza św. w intencji 
strażaków w Jakubowicach

Święto strażaków

Anioł 
Straż

Święcenia w Nysie

Dziesięciu nowych diakonów
9 maja w Nysie 
święcenia diakonatu 
przyjęło 9 alumnów 
Wyższego Seminarium 
Duchownego 
w Opolu oraz jeden 
brat benedyktyn 
z Biskupowa. 

Święceń diakonatu w nyskiej „katedrze” udzielił abp Alfons Nossol

• Mateusz Buczma (par. św. Katarzyny w Opolu-Groszowicach), 
•  Tomasz Cymbalista (par. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Moszczance),
• Mariusz Drygier (par. św. Mikołaja w Krapkowicach),
• Andrzej Glinka (par. bł. Czesława w Górażdżach), 
•  Piotr Jędras (par. św. Franciszka z Asyżu w Kędzierzynie-Koźlu-  

-Cisowej),
• Adam Łotocki  (par. Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich), 
• Piotr Maciejski  (par. Narodzenia NMP w Głubczycach),
• Zygmunt Nagel (par. św. Rocha w Tułowicach), 
•  Andrzej Ochman (par. św. Karola Boromeusza w Staniszczach 

Wielkich), 
•  Krzysztof Gzella, benedyktyn z klasztoru w Biskupowie  
(pochodzący z par. św. Józefa w Toruniu).  •
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I nternet jest medium komuni-
kacyjnym oferującym użyt-
kownikom wysoki stopień 

anonimowości. O sobie i swoich 
problemach można napisać do-
kładnie tyle, ile się chce, w każdej 
chwili mając możliwość szybkiego 
zakończenia rozmowy. To źródło 
poczucia bezpieczeństwa wykorzy-
stali pomysłodawcy Internetowego 
Punktu Konsultacyjnego, oferu-
jąc młodzieży porady udzielane 
za pośrednictwem komunikatorów 
Gadu-Gadu i Tlen. Młodzi ludzie, 
którzy nie mają odwagi, by ze swo-
imi problemami udać się do porad-
ni, mogą porozmawiać z osobami 
dyżurującymi każdego dnia w cy-
berprzestrzeni. – Prowadzone 
przez nas dyżury nie są formą 
terapii. IPK to pierwszy krok w ła-
maniu stereotypów dotyczących 
uzależnień poprzez zwrócenie 
uwagi na to, co w określonym 
zachowaniu jest niebezpieczne 
– podkreśla Mirek Hanulewicz, 
pedagog dyżurujący w IPK. – 
Każdego dnia, również w niedziele 
i święta, dyżurujemy w sieci przez 
trzy godziny od 19.00 do 22.00. 
Jest to czas, który młodzi ludzie 
często spędzają przed komputerem 
i w tych godzinach bez większego 
wysiłku mogą rozpocząć z nami 
rozmowę – tłumaczy.

Pomagać przez Internet
Pomysł na stworzenie porad-

nictwa przez Internet pojawił się 
w odpowiedzi na konkurs rozpi-
sany przez Urząd Miasta Opola, 

w którym wśród działań profilak-
tycznych wskazano prowadzenie 
punktu konsultacyjnego. Obecnie, 
dzięki dofinansowaniu z budżetu 
miasta, projekt Pracowni Rozwo-
ju Osobistego, którego pilotażową 
edycję rozpoczęto w październiku 
2006 r., prowadzony jest już ko-
lejny rok. W IPK dyżury peł-
nią psycholog, pedagog oraz trzy 
osoby zawodowo zajmujące się 
pracą z osobami uzależnionymi. 
– Poradnictwo polega na tym, by 
służyć poradą temu, kto porady 
potrzebuje. Tak też w Interne-
cie, by rozpoczęła się rozmowa, 
osoba szukająca wsparcia sama 
musi się z nami skontaktować 
– tłumaczy Mirek Hanulewicz. 
Podczas rozmowy dyżurujący 
starają się dowiedzieć, co takie-
go się dzieje, że młody człowiek 
zdecydował się szukać wsparcia. 

Odpowiadają na pytania, wskazują 
osoby pracujące w różnych ośrod-
kach pomocy, u których można 
znaleźć specjalistyczne wsparcie, 
jak również po prostu starają się 
pobyć z tymi, którzy się do nich 
zwrócili. – Jeśli młody człowiek 
nas zagadnie w Internecie, to zna-
czy, że potrzebuje o czymś poroz-
mawiać. Dlatego nasze spotkania 
zaczynają się od ogólnej rozmowy 
– wyjaśnia jedna z dyżurujących 
osób. Początkowo projekt nasta-
wiony był na profilaktykę uzależ-
nień, jednak okazało się, że ludzie 
piszą, pytając nie tylko o uzależnie-
nia, ale także o zwykłe, codzienne 
sprawy. – Był też taki okres, gdy 
zgłaszało się do nas wielu samo-
bójców. Otrzymali od kogoś na-
miar, byli bardzo zrezygnowani. 
Nasza pomoc polegała na tym, by 
utrzymać z nimi kontakt, zachęcić 
ich do współpracy i wskazać im 
miejsce, gdzie mogą szukać po-
mocy – podkreśla M. Hanulewicz. 
Młodzi ludzie, kierowani w czasie 
dyżurów do poradni czy ośrodków 
pomocy, oprócz adresu otrzymują 

imię i nazwisko konkretnej oso-
by, którą tam znajdą. – Człowie-
kowi, który będąc w kryzysie, 
zdobył się na wysiłek, by komuś 
o tym opowiedzieć, nie można 
wkładać na barki kolejnego pro-
blemu, by w poradni sam szukał 
kogoś, kto mu pomoże – wyjaśnia 
M. Hanulewicz.

Pomysł na profilaktykę
Na stronie Internetowego 

Punktu Konsultacyjnego (www.
ipk.opole.pl) znajdziemy szereg 
artykułów kierowanych do osób 
stykających się z problemem uza-
leżnień oraz listę miejsc, w któ-
rych młodzież może spędzać czas. 
– Są to linki wskazujące naszym 
zdaniem bezpieczne miejsca w Opo-
lu, w których młody człowiek może 
robić coś atrakcyjnego, co odciągnie 
jego uwagę od narkotyków – tłuma-
czy Mirek Hanulewicz. – Badania 
pokazują, że profilaktyka typu 
„nie pij, bo będziesz miał chorą 
wątrobę” przynosi słabe rezultaty, 
dlatego pokazujemy, co można ro-
bić zamiast, czyli jak można dobrze 
zorganizować sobie czas wolny – 
dodaje. Wszelka profilaktyka po-
winna być nakierowana na te sfery 
życia, w których człowiek przeby-
wa. – Nauczymy Jasia prowadzenia 
poprawnej, kulturalnej rozmowy, 
a kiedy po powrocie do domu, 
zgodnie ze wszelkimi standarda-
mi komunikacji, powie swojej ma-
mie „mamo, jestem zaniepokojony, 
że nie ma jeszcze obiadu”, mama, 
która takiego szkolenia nie prze-
szła, odpowie mu „nie wkurzaj 
mnie” – obrazuje M. Hanulewicz. 
Jako że profilaktyki wobec młode-
go człowieka nie da się oddzielić 
od pracy z jego środowiskiem czyli 
szkołą i domem, na stronie inter-
netowej wydzielono zakładkę dla 
rodziców i wychowawców, gdzie 
w podanych informacjach główny 
nacisk położony został na wypra-
cowanie prawidłowego kontaktu 
z dzieckiem. – Również w czasie 
dyżurów on-line rodzice i wycho-
wawcy mogą zwrócić się do nas 
z prośbą o poradę – podkreśla 
M. Hanulewicz. 
 Anna Kwaśnicka

Internetowy Punkt Konsultacyjny

Pomocna dłoń w sieci

Na stronie Internetowego 
Punktu Konsultacyjnego 
(www.ipk.opole.pl) 
znajdziemy porady 
oraz kontakt do osób, 
które każdego wieczoru 
dyżurują w Internecie
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Z Radiem PLUS Opole do Turcji 
śladami św. Pawła

16-27 sierpnia 2009 r. Pielgrzymka Diecezjalna

www.plus.opole.pl

■ R e k l A m A ■

Codziennie między 19.00 a 22.00 przy komputerze dyżuruje specjalista, z którym 
można skontaktować się za pomocą Gadu-Gadu i Tlenu.
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D wa lata temu klerycy z opolskiego WSD zdo-
byli tytuł mistrzowski, dlatego tegoroczny 

turniej finałowy odbył się w Opolu. Niestety, 
naszej drużynie, w której grają klerycy pocho-
dzący z diecezji opolskiej i gliwickiej, nie udało się 
obronić złota. – Z drużyny mistrzowskiej zosta-
ło tylko pięciu zawodników. Drugą przyczyną 
jest mniejsza liczba wstępujących do seminarium. 
U nas wszystkich kleryków jest o stu mniej niż 
np. w Tarnowie, więc siłą rzeczy, mając większy 
wybór, mają lepszą drużynę – tłumaczy ks. Jerzy 
Kostorz, opiekun naszej reprezentacji. Jej trene-
rem jest znany opolski piłkarz Józef Żymańczyk. 
Poziom rozgrywek był wyrównany, nasi prze-
grali w półfinale po dogrywce, w meczu o trzecie 
miejsce wygrali z Łomżą. – Nie było to jednak 
granie dla samego grania – podkreśla ks. Kostorz. 
Turniej finałowy połączony był z dniem otwar-
tych drzwi w seminarium. Na stadionie „Odry” 
odbył się festyn „Stadion bezpieczny dla wszyst-
kich”, podczas którego rozegrano mecze o złoto 
i brąz, był koncert i liczne konkursy dla dzieci 
i młodzieży. – Mimo długiego weekendu na sta-
dion przyszło około 700 osób, a atmosfera była 
fantastyczna. Nasi kibice pokazali, że sport 
może być radością, a ludzie mogli zobaczyć, jak 
świetnie reagują i zachowują się klerycy. Myślę, 
że to ma znaczenie dla kształtowania atmosfery 
sprzyjającej powołaniom – podkreśla ks. Jerzy 
Kostorz. Turniejowi towarzyszyły także spo-
tkania z ludźmi sportu (gościem był m.in. tre-
ner Henryk Kasperczak) oraz koncert Klaudii 
Kulawik i występ Marcina Dańca.  k

zd
ję

ci
A 

w
Sd

 O
PO

Le

Nasza drużyna zajęła III miejsce. Też 
dobrze. Po prawej: Sektor opolskich 
kibiców szaleje! U góry: Abp Nossol 
profesjonalnie zainaugurował mecz 
finałowy

Fotoreportaż seminaryjno-piłkarski

Sport może być radością
Futbolowe Mistrzostwa Polski Kleryków były świętem sportu 
i wspólnoty, nie tylko seminaryjnej.

Abp Alfons Nossol uhonorowany koszulką z nr 1. Po prawej: Rektor opolskiego seminarium 
ks. Joachim Waloszek wręcza puchar kapitanowi zwycięskiej drużyny z Lublina
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Neoprezbiterzy 2009W katedrze Podwyższenia krzyża Świętego w Opolu, 
w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja o godz. 10.00, 
odbędą się święcenia kapłańskie absolwentów Wyższego 
Seminarium Duchownego w Opolu. 

Ks. Piotr 
Brągiel
syn ireny i Henryka, urodził się 
18 sierpnia 1983 r. w parafii 
św. Anny w wiechowicach. 
Ukończył Liceum ekonomiczne 
w Głubczycach. jak mówi, 
ks. proboszcz janusz iwańczuk 
pomógł mu odkryć w sobie 
głębokie zamiłowanie do Boga 
i Kościoła. Był wolontariuszem 
w Fundacji domowe Hospicjum 
dla dzieci w Opolu. Praktykę 
diakońską odbył w parafii św. 
Antoniego w zdzieszowicach. 
napisał pracę magisterską 
„dogmat zmartwychwstania 
ciała w świetle nauczania 
josepha ratzingera 
– Benedykta XVi”. za pożądaną 
cechę współczesnego 
duszpasterza uważa otwartość 
na drugiego człowieka. 
ważne jest ukazywanie światu, 
że w drugim człowieku 
jest chrystus, że człowiek jest 
ważny, że jego życie 
jest największa wartością, którą 
należy chronić od początku 
aż do końca. do problemów 
Kościoła zalicza to, o czym 
mówił jan Paweł ii, że dziś świat 
żyje czasem tak, jakby Boga 
nie było. Problemem może być 
też konsumpcyjny styl życia. 
Potrzeba światu 
przybliżać Boga. 
jego pasją jest literatura, 
a zwłaszcza poezja.  Pisze 
wiersze, lubi podróże 
i wędrówki górskie. •

Ks. łukasz 
Florczyk
syn Teresy i Stanisława, 
urodził się 5 grudnia 1984 r. 
w parafii Marii Magdaleny 
w dobrodzieniu. Liceum 
Ogólnokształcące 
im. A. Mickiewicza skończył 
w rodzinnej miejscowości.  
na jego powołanie kapłańskie 
wpływ miała osoba 
jana Pawła ii. Pasjonują 
go liturgia, literatura, muzyka 
klasyczna. dotychczasowe 
doświadczenia duszpasterskie 
to wyjazdy wakacyjne 
z dziećmi, młodzieżą, 
rodzinami oraz praktyka 
katechetyczna w szkole. 
Praktykę diakońską zrealizował 
w parafii katedralnej 
Podwyższenia Krzyża 
świętego. napisał pracę 
magisterską „eucharystia 
jako Ofiara, Pamiątka i Uczta 
w świetle listów papieża 
jana Pawła ii do kapłanów 
na wielkiczwartek”.  
Uważa, że współczesny 
duszpasterz powinien być 
osobą otwartą, życzliwą, 
szczerą. Ma wzbudzać 
w ludziach zaufanie i mieć czas 
na rozmowę z parafianami. 
Ksiądz powinien znać 
potrzeby i problemy osób mu 
powierzonych oraz pierwszy 
wyciągać pomocną dłoń. 
wyzwaniem dla Kościoła 
w Polsce są wyjazdy do pracy 
za granicę. •

Ks. Adam 
Gromada
syn Kornelii i Herberta, 
urodził się 20 listopada 1981 r. 
w parafii św. Sebastiana 
w Pokrzywnicy, szkołę średnią 
ukończył w zSr w Komornie. 
Ma siostrę Anitę, studentkę 
Uniwersytetu Opolskiego, i brata 
Marcina, ucznia technikum 
informatycznego. wiara i życie 
religijne rodziców, a także piękne 
świadectwo wiary i kapłańskiego 
życia ks. proboszcza Benedykta 
Spyrki zrodziły w nim powołanie 
kapłańskie. w czasie studiów 
angażował się w działalność 
grupy PrO – LiFe, a praktykę 
diakońską odbył w parafii 
wniebowzięcia nMP w Gościęci- 
nie. Pracę magisterską napisał 
na temat „Maryja Matka Boga 
i Matka człowieka w nauczaniu 
jana Pawła ii. Studium teologicz- 
no-dogmatyczne w oparciu 
o »Katechezy maryjne«” . współ- 
czesnego kapłana powinny 
cechować miłość do Boga 
i drugiego człowieka, roz- 
modlenie i musi mieć czas 
dla drugiego człowieka. 
najważniejszym wyzwaniem 
dla Kościoła w diecezji 
są wyjazdy do pracy za granicę 
i pozostawianie dzieci bez opieki 
rodzicielskiej; fakt, że w Kościele 
ubywa młodzieży oraz spadek 
powołań. Ks. Adam ma dużo 
zainteresowań, wśród nich są li- 
teratura, dogmatyka, teologia 
duchowości, polonistyka. •

Ks. Sławomir 
Krawczyk
syn Barbary i Mirosława, 
urodził się 4 listopada 1982 r. 
w parafii św. wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich. 
jest absolwentem zespołu 
Szkół elektrycznych w Opolu 
i specjalistą systemów 
komputerowych. jego siostra 
Katarzyna i brat wojciech 
studiują na Politechnice 
Opolskiej. wpływ na jego 
powołanie kapłańskie 
mieli liczni duszpasterze 
posługujący w parafii, gdzie 
od pierwszej Komunii św. był 
ministrantem, a więc dane 
mu było bliżej poznać wielu 
wspaniałych księży i teraz 
jest im wdzięczny za pomoc 
w rozeznaniu swojego 
powołania. dotychczasowe 
doświadczenia duszpasterskie 
to wakacyjne 
praktyki z młodzieżą 
i w rodzinnej parafii. 
Praktykę diakońską zrealizował 
w parafii Matki Bożej 
w raciborzu. jego zdaniem, 
najważniejszymi cechami 
współczesnego duszpasterza 
są: otwartość, zrozumienie, 
kompetencja, dostępność. 
do swoich pasji zalicza liturgię 
i informatykę. napisał pracę 
magisterską „eucharystia 
w parafii św. wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich 
w świetle posoborowych ksiąg 
liturgicznych”. •
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Ks. Bartosz 
radecki
syn Grażyny i Leszka, 
urodził się 2 sierpnia 
1983 r., pochodzi z parafii  
Trójcy świętej w Leśnicy, 
ukończył ii Liceum 
Ogólnokształcące 
w Kędzierzynie-Koźlu. 
Ma siostrę Magdę, 
studentkę Politechniki 
Opolskiej. największy 
wpływ na zrodzenie się jego 
powołania do kapłaństwa 
wywarli babcia z dziadkiem, 
a także duszpasterze 
posługujący w parafii. 
zainteresowania: podróże, 
szczególnie transport szynowy, 
historia lokalna, przyroda, 
jazda na rowerze, 
dobra muzyka. 
dotychczasowe doświadczenia 
duszpasterskie: 
praca z młodzieżą 
na obozach i we własnej 
parafii, praktyka diakońska 
w parafii śś. Apostołów Piotra 
i Pawła w Opolu. napisał 
pracę magisterską: „Traktaty 
laterańskie z 19.02.1929 
jako rozwiązanie tzw. kwestii 
rzymskiej”. Pożądane cechy 
współczesnego kapłana: 
otwartość, zrozumienie innych, 
dostępność 
– powinien po prostu 
być dostępny 
dla wiernych, żyć tym, 
czym oni żyją, 
znać ich bolączki i radości.  •

Ks. Przemysław 
Skupień
syn reginy i Mieczysława, 
urodzony 27 stycznia 1984 r. 
w parafii narodzenia św. jana 
chrzciciela w Polskim świętowie. 
Ma brata jarosława, studenta 
Uniwersytetu Opolskiego. 
środowisko domu rodzinnego 
najbardziej wpłynęło na zro- 
dzenie się jego powołania 
do kapłaństwa. Pierwsze 
doświadczenia duszpasterskie 
zdobywał na obozach 
ministranckich, wakacyjnych 
wyjazdach z dziećmi ze szkoły 
specjalnej w raciborzu, 
podczas „wakacji z Bogiem” 
dla młodzieży. Praktykę diakoń- 
ską odbył w parafii MB wspomo- 
żenia wiernych w Kluczborku. 
jego zdaniem, współczesnego 
duszpasterza ma cechować 
otwartość, radość, poczucie 
humoru; kapłan powinien być 
człowiekiem modlitwy i mieć 
dar łączenia, a nie dzielenia. 
do największych wyzwań Koś- 
cioła w Polsce zalicza zmniejsza- 
nie się liczby praktykujących, 
spadek powołań kapłańskich, 
a zwłaszcza zakonnych. Uważa, 
że potrzeba większej pracy z mło- 
dzieżą oraz rozwijania i dobrego 
prowadzenia małych grup przy 
parafiach. jego hobby to historia, 
liturgia, podróże, wędrówki gór- 
skie, jazda na rowerze. napisał 
pracę magisterską „Adam 
Bogdanowicz (1898–1941) kapłan, 
działacz narodowy, męczennik”. •

Ks. Marek 
Sobotta
syn Anny i jana, urodził się 
5 marca 1981 r. w zdzieszowicach. 
jego siostra jolanta, pielęgniar- 
ka, jest mężatką, ma dwóch 
synów. Ukończył Technikum 
Mechaniczne w Opolu, 
specjalizację – mechanika 
precyzyjna. Proboszcz Antoni 
Komor, klimat rodzinny, 
wielu wspaniałych wikarych 
i dorastanie blisko Góry 
św. Anny z duszpasterstwem 
franciszkanów, z obchodami 
kalwaryjskimi wpłynęły na jego 
powołanie do kapłaństwa. 
Pierwsze doświadczenia dusz- 
pasterskie zdobywał na obozach 
ministranckich w górach i spły- 
wach kajakowych, podczas 
pielgrzymowania na Górze 
św. Anny i pobytu na misji 
katolickiej w Moguncji. dia- 
końską praktykę zrealizował 
w parafii Przemienienia Pań- 
skiego w Opolu. zdaniem 
ks. Marka, otwarte serce dla 
Boga i człowieka oraz miłość 
do Kościoła, wzbudzanie w kato- 
likach pasji wiary oraz dumy 
i radości z tożsamości religijnej,  
a także zachęcanie do aktyw- 
ności w życiu parafialnym po- 
winny cechować współczesnego 
kapłana. napisał pracę magister- 
ską „Fundacje kościelne hrabie- 
go Melchiora Ferdynanda de 
Gaschina (1581–1665)”. jego pasje 
to historia i kultura śląska, homi- 
letyka i biblistyka, podróże. •

Ks. Tomasz 
wrona
syn Grażyny i Tadeusza, 
urodził się 29 kwietnia 
1983 r. w racławicach 
śląskich, skończył Technikum 
Mechaniczne w Głubczycach 
– specjalność budowa maszyn. 
jego rodzeństwo: siostra 
Agnieszka, z zawodu krawcowa, 
mężatka, brat Przemysław, 
tokarz, kawaler. świadectwo 
wiary i życia księży pracujących 
w parafii miały wpływ na jego 
powołanie do kapłaństwa. 
Ks. Tomasz napisał pracę 
magisterską „Przypowieść 
o uczcie u łk 14,15–24. 
Studium lingwistyczno- 
-egzegetyczne”. za najbardziej 
pożądane cechy współczesnego 
duszpasterza uważa otwartość 
na drugiego człowieka, 
cierpliwość, dobry kontakt 
z młodzieżą, radość i pogodę 
ducha. Problemem Kościoła, 
jego zdaniem, są wyjazdy 
za granicę do pracy i spadek 
liczby powołań. jego pasją 
są sport, piłka nożna, 
jazda na rowerze i dobry 
film – western. Pierwsze 
doświadczenia duszpasterskie 
zdobywał podczas praktyk 
wakacyjnych. Praktykę 
diakońską zrealizował w parafii 
św. wita, Modesta i Krescencji 
w Pietrowicach wielkich. •

opracowała
Teresa Sienkiewicz-Miś
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zaproszenia

Odpust w Winowie
Członkowie i sympatycy Ruchu Szensztackiego 
diecezji opolskiej zapraszają 1 czerwca, w święto 
NMP Matki Kościoła, na odpust do sanktuarium 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie. 
Program: 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne, 
18.00 – Msza św., a po niej „Biesiada śląska” w amfi-
teatrze przy kościele. Wśród atrakcji: zabawy 
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, loteria fantowa, 
grill, ciasto.

Koncert w Niezdrowicach
24 maja o godz. 16 w kościele pw. św. Jadwigi Śl. 
w Niezdrowicach (parafia Ujazd) odbędzie się VIII 
Wiosenny Koncert Muzyki Religijnej „Barka”. 
Wystąpią: Akademicki Chór Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, zespół „Attonare” z Komprachcic 
oraz Ujazdowska Schola Zespolona. Po koncercie 
piknik. 

Koncert w Kielczy
31 maja, godz. 16.00, w kościele pw. św. Bartło-
mieja odbędzie się koncert towarzyszący festi-
walowi „Gaude Mater Polonia – Wincenty z  
Kielczy in memoriał”. Wystąpią: Julian Gembal-
ski – organy oraz Silesian Trumpet Ensamble. 

W programie: Bach, Haendel, Telemann, Purcell, 
Mahler, Dubois, Gembalski.

XXV TKCh w Opolu
31 maja, godz. 18.30 – Msza św. inaugurująca 
XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod 
przew. ks. abp. Alfonsa Nossola.

Zjazd szafarzy
W sobotę 27 czerwca spotkają się szafarze 
Komunii św. z  pierwszego kursu, ustanowieni 
w katedrze opolskiej 8 grudnia 1990 r. Spotka-
nie odbędzie się w ośrodku rekolekcyjno-edu-
kacyjnym i kościele w Pławniowicach. Początek 
o 14.00. W programie: nabożeństwo, spotkanie w 
zamkowej sali bankietowej, Msza św., zwiedzanie 
zamku. Na spotkanie zaproszone są także rodziny 
szafarzy. Koszt: 40 zł od osoby. Dodatkowe infor-
macje i zgłoszenia (do końca maja): Ludwik Szuba, 
tel. 32 334 40 11 (po godz. 20.00).

Czuwania modlitewne 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym za-

praszają spragnionych umocnienia wiary na czu-
wania przez Zesłaniem Ducha Świętego do ko-
ściołów: św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich 

(piątek 29 maja, godz. 19.30), Narodzenia NMP 
w Głubczycach (sobota 30 maja, godz. 19.30), św. 
Rocha w Tułowicach (sobota 30 maja, godz. 20); 
MB Bolesnej w Nysie (sobota 30 maja, godz. 20), śś. 
Piotra i Pawła w Opolu (sobota 30 maja, godz. 20). 
W programie: konferencja, modlitwa o Ducha 
Świętego, Eucharystia, uwielbienie. 

Z modlitwą o uzdrowienie
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zapraszają 
na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Spotkanie 
rozpocznie się śpiewem uwielbienia, głoszeniem 
słowa Bożego i świadectwami. Po Mszy św. adora-
cja Najświętszego Sakramentu. Termin: najbliższa 
środa (27 maja) w parafii śś. Piotra i Pawła w Opo-
lu. Początek o godz. 18.00, zakończenie ok. 21.00.

Wakacje z siostrami
Siostry służebniczki z Leśnicy zapraszają dziew-
częta (od I klasy gimnazjum) na turnusy waka-
cyjne. Terminy i miejsca: 1–9 lipca – Szklarska 
Poręba; 10–18 lipca – Kudowa-Zdrój; 27–31 
lipca – Kamień Śl. (rekolekcje „Lectio divina”); 
25–28 sierpnia – Leśnica (dni wdzięczności). 
Bliższych informacji udzielają s. Dalmacja lub. 
s. Faustyna; tel.: 077 404 8330, kom. 514 347 268, 
e-mail: betania@sluzebniczki.pl.  •

T o piękna książka, a właściwie album, 
w którym autor Grzegorz Weigt, re-

daktor naczelny „Tygodnika Prudnickiego”, 
pomieścił aż 533 zdjęcia, 28 rysunków (au-
torstwa Małgorzaty Weigt) oraz 37 starych 
grafik i mapek. Tematem są miejsca święte 
Gór Opawskich. A mówiąc ściślej – krzyże, 
kapliczki, figury i obrazy święte znajdujące się 
na terenie gór i ich podnóża. Są one udokumen-
towane niemal do najmniejszego szczegółu, 
zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stro-
nie. Naprawdę podziwu godny jest pietyzm, 
z jakim G. Weigt wydobywa miejsca i znaki 
święte. Widać w książce nie tylko 
rękę dziennikarskiego profesjona-
listy, który zna swoją ziemię i ludzi 
na niej mieszkających. Grzegorz 
Weigt najwyraźniej jest także pa-
sjonatem, któremu zależy na tym, 
by materialne dziedzictwo historii 
tej ziemi i wiary jej ludzi nie prze-
padło. Dlatego w książce (pięknie 
wydanej!) pokazuje również 
krzyże chylące się ku upadkowi 
i kapliczki, które czeka niechyb-
na ruina, jeśli nie znajdzie się 

dla nich troskliwa ręka. Ale przede wszystkim 
znajdziemy w książce jednak radość dla oczu 
i duszy. Ileż pięknych, interesujących, „obiek-
tów sakralnych” mieści się na tej – pięknej 
przecież – ziemi. Nie jest to jednak bynajmniej 
tylko katalog mniej czy bardziej zabytkowych 
miejsc. Autor prowadzi nas bowiem także 
przez wydarzenia, pokazuje ludzi – duchow-
nych i świeckich, którzy tworzą oryginalne 
i nowe zwyczaje, ożywiające życie religijne 
mieszkańców i turystów przybywających 
na te tereny. Książkę wydało starostwo prud-
nickie wespół z SW Aneks w ramach unijnego 

projektu promującego pogranicze pol-
sko-czeskie. To dobra promo-
cja. Myślę, że każdy, komu 

książka wpadnie w ręce, 
nieprędko oderwie wzrok 
od jej barwnych stron. I być 

może zapragnie pójść szla-
kami proponowanymi przez 

autora.  a.

* Grzegorz weigt. Góry Opawskie. 
Przydrożne kapliczki, krzyże 
i figury. Prudnik 2009, s. 208

Wśród książek

Opawskie Góry święte

Chrystus po chińsku
T o pozycja przeznaczona raczej tylko dla 

specjalistów – teologów czy specjalnie za-
interesowanych Chinami, ich kulturą i wia-
rą. Ale ci właśnie znajdą w książce – która 
jest efektem międzynarodowego sympozjum 
naukowego zorganizowanego przez Katedrę 
Teologii Dogmatycznej WT UO – rzeczy nie-
zwykle ciekawe. Jak w kulturze chińskiej ro-
zumiany jest grzech, poczucie winy i wstydu? 
Czy można Chińczykom głosić Chrystusa i jak 
to robić? Czego chrześcijanie w Europie mogą 
nauczyć się od Chińczyków? Na te i inne tematy 
piszą wybitni specjaliści. W sumie – wysubli-
mowany rarytas dla smakoszy intelektualnych 
rozrywek.  k

* chrystologia chińska. Teologia i Kościół w kon-
tekście chińskim.  red. ks. dariusz Klejnowski-ró-
życki, Opole 2008, s. 174.


