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N a zaproszenie członków KIK 
z Krapkowic po raz dwunasty 

przyjechała do Polski 15-osobowa 
grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy, 
wśród nich dziewczęta z zespołu 
„Nadzieja”, śpiewające polskie i ukra-
ińskie pieśni patriotyczne, ludowe 
i religijne. Goszcząc co roku w die-
cezji opolskiej, koncertują w para-
fiach i dla zaproszonych gości. Jeden 
z kameralnych występów odbył się 
w kawiarni w budynku Radia Plus, 
gdzie w czasie spotkania z członka-
mi zarządu KIK można było usłyszeć 
wzruszające wykonanie „Dumki”, 
„Karolinki” czy „Czarnych jagódek”, 
przy akompaniamencie Ireny i Natalii 
Jewtuszok grających na bandurach. – 
To tradycyjny ukraiński instrument 
ludowy o 63 strunach – wyjaśnia 
Irena. Siostry, których prababcia 
pochodziła z Polski, od 14 lat grają 
na bandurach, a obecnie również 

uczą w szkole muzycznej gry na tym 
wyjątkowym instrumencie.

„Nadzieja” wystąpiła m.in. w pa-
rafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu, 
śś. Piotra i Pawła w Opolu i św. Mi-
chała Archanioła w Pisarzowicach. 
– Zaskoczyło nas, że aż tyle osób 
przyszło na koncert w tak niewielkim 
kościele – podkreśla Asia Druhenko, 
która do Polski przyjechała ósmy raz. 
– W czasie koncertu chcemy przeka-
zać słuchaczom to, co przeżywamy 
w sercu – mówią artystki. Podoba 
im się w Polsce, są zachwycone go-
ścinnością i sympatią mieszkańców. 
Szlifują język polski i poznają coraz 
to nowe miejsca, gdyż dwutygo-
dniowy pobyt na Górze św. Anny 
to nie tylko koncerty, ale również 
wypoczynek powiązany ze zwie-
dzaniem. Krystyna Brzezińska, 
z krapkowickiego oddziału KIK, za-
prosiła grupę m.in. na Jasną Górę, 

do Muzeum Chleba w Radzionkowie, 
do Dinoparku w Krasiejowie i na Wa-
wel do Krakowa. – Program jest na-
pięty, ale dzięki temu przywiezione 
z Polski wspomnienia wystarczą nam 
na cały rok – podkreśla Angelika Fe-
dorowa, opiekunka zespołu. – Kiedy 
w zeszłym roku pani Krystyna że-
gnała nas na dworcu, powiedziała, 
że teraz bierze dwa tygodnie urlopu, 
a potem zaczyna przygotowywać dla 
nas kolejne wakacje w Polsce – dodaje 
z uśmiechem Ania Halaszewa. Do Pol-
ski oprócz ośmiu dziewcząt z zespo-
łu przyjechała s. Witalia oraz dzieci 
z polskich rodzin w Równem.

– Dwutygodniowy pobyt w Polsce 
był możliwy dzięki kwestom prze-
prowadzonym w parafiach dekanatu 
krapkowickiego oraz dzięki pomocy 
m.in. ze strony burmistrza Krapko-
wic i indywidualnych sponsorów – 
wylicza Krystyna Brzezińska.

Anna Kwaśnicka
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Dziewczęta z zespołu 
„Nadzieja” zachwyciły 
słuchaczy

R ozpoczyna się 
pielgrzymka 

na Jasną Górę. Wierni 
wraz z kapłanami 
doświadczą swoistych 
rekolekcji w drodze. 
Pozostających w domach 
także zachęcamy 
do duchowego przeżycia 
tego czasu. „Otoczmy 
troską życie” – temu 
zawołaniu będą 
poświęcone konferencje 
dla pielgrzymów, 
ale gdy mówimy 
o trosce o życie, warto 
zastanowić się również 
nad tym, jak traktujemy 
człowieka po śmierci. 
O kontakcie ze zmarłym 
ciałem, kremacji 
i obrzędach pogrzebu 
z ks. prof. Piotrem 
Morcińcem, bioetykiem, 
rozmawiał Andrzej 
Kerner (str. VI–VII).

Koncerty zespołu „Nadzieja” z Ukrainy

Anielskie głosy

krótko

Studiuj w Opolu
Rekrutacja. 
na Uniwersytecie 
Opolskim i Politechnice 
Opolskiej trwa rekrutacja 
na pierwszy rok studiów 
stacjonarnych.  
wolne miejsca są m.in. 
na budownictwie, 
zarządzaniu, informatyce, 
biologii, historii, 
teologii i naukach 
o rodzinie. Kandydaci 
zainteresowani podjęciem 
studiów powinni 
dokonać rejestracji 
on-line na stronach 
internetowych uczelni, 
a po zakwalifikowaniu 
zgłosić się 
do odpowiedniego 
dziekanatu z kompletem 
dokumentów.

Młodzież z parafii śś. Piotra i Pawła w Równem gościła 
przez dwa tygodnie na Górze św. Anny.
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Kluczbork. 6 sierpnia w Klucz-
borku gościło około 2300 pielgrzy-
mów z XXIX Pieszej Pielgrzym-
ki Wrocławskiej zmierzającej 
ku Jasnej Górze. W godzinach 
popoł ud niow ych pielg rz y-
mi uczestniczyli we Mszy św. 

w kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, w czasie której 
Justyna i Janusz z akademickiej 
grupy XII – „Wawrzyny” udzieli-
li sobie sakramentu małżeństwa. 
Wieczorem odbyły się koncerty 
zespołów 40 i 30 na 70 oraz Bethel, 

między którymi wszyscy spotka-
li się na Apelu Jasnogórskim. Piel-
grzymi spali na polu namiotowym 
urządzonym na kluczborskich 
błoniach oraz w domach parafian, 
a w dalszą drogę ruszyli chwilę 
po 5 rano następnego dnia.

Z Ojcem Świętym
Kędzierzyn-Koźle. 26 i 27 września 
duszpasterze kędzierzyńskich para-
fii zapraszają młodzież uczącą się, 
studiującą i pracującą na dekanalny 
wyjazd do Brna w Czechach na spo-
tkanie z Benedyktem XVI. Koszt 
wyjazdu to 50 zł, a zapisy prowadzi o. 
Robert Wawrzeniecki OMI z par. św. 
Eugeniusza de Mazenoda w Kędzie-
rzynie-Koźlu. Miejsca ograniczone 
zamówionymi miejscówkami.

Opał dla Dziewiętlic
Caritas. Większość z 62 poszkodo-
wanych rodzin z Dziewiętlic straciła 
w czasie lipcowej powodzi zapasy 
węgla przechowywane w podwór-
kowych szopach, dlatego 6 sierpnia 
Caritas Diecezji Opolskiej dostarczy-
ła powodzianom 80 ton tego surowca 
opałowego, który pomoże w szyb-
szym osuszaniu zalanych budyn-
ków. Dystrybucją węgla zajął się 
ks. Benedykt Barski, proboszcz para-
fii św. Marii Magdaleny w Dziewię-
tlicach, wraz z Czesławą Bochniarz, 
sołtysem. Wartość pomocy wyniosła 
60 tys. zł. Pieniądze pochodziły ze 
zbiórki zorganizowanej na apel abp. 
Alfonsa Nossola przed kościołami 
12 lipca br.

Dla powodzian
Dziewiętlice. 4 sierpnia templariu-
sze z Przeoratu im. Księcia Henry-
ka Brodatego Najwyższego Zakonu 
Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej 
przekazali powodzianom z Dziewię-
tlic pomoc w formie darów rzeczo-
wych o wartości ponad 13 tys. zł. 
Do Dziewiętlic przybyli trzej rycerze 
oraz dama, wszyscy w tradycyjnych 
białych płaszczach. Przedstawiciele 
zakonu przywieźli środki czystości 
oraz artykuły dla dzieci ufundowa-
ne przez firmę Farmacol z Katowic, 
które przekazali na ręce ks. probosz-
cza Benedykta Barskiego.

Ślub na pielgrzymce

Opole. 5 sierpnia przed informacją 
turystyczną na Krakowskiej, jednej 
z głównych ulic Opola, pojawiła się 
naturalnej wielkości makieta prehi-
storycznego gada, którego szczątki 
odkryto na terenie wykopalisk 
w Krasiejowie. Silesaurus opo-
lensis – tak nazywa się 1,5-metrowy 
jaszczur, żył 230 mln lat temu. Repli-
ka Silesaurusa, ustawiona w szkla-
nej gablocie, ma zachęcać przechod-
niów do wybrania się do Pawilonu 
Paleontologicznego w Krasiejowie, 
który powstał przy wykopaliskach 
prowadzonych na cmentarzysku 

zwierząt sprzed epoki dinozaurów. 
Prehistoryczny jaszczur był rośli-
nożercą wyposażonym w niewielki 

dziób na żuchwie, a jego jedyną 
przewagą nad drapieżnikami była 
uwaga i szybkość.

Wakacje. Wraz z początkiem 
wakacji 100-osobowa grupa dzie-
ci i młodzieży z parafii św. Józefa 
w Opolu i św. Wawrzyńca w Strzel-
cach Opolskich wyjechała na obóz 
formacyjno-rekreacyjny do Sar-
binowa, leżącego nad Morzem 
Bałtyckim. W programie obozu 
znalazły się liczne wycieczki 
po bliższej i dalszej okolicy, rejs 
statkiem po morzu, wizyta w aqu-
aparku i odpoczynek na plaży. 

Nie zabrakło również akcentów 
duchowych, gdyż dzieci brały 
udział we Mszy św., codziennej 
wspólnej modlitwie i konkur-
sach o tematyce biblijnej. Na letni 
wypoczynek z Bogiem wyjechało 
również 42 ministrantów z para-
fii św. Józefa w Opolu i św. Jana 
Chrzciciela w Raciborzu. Chłopcy 
wzięli udział w obozie w Mszanie 
Dolnej w Beskidzie Wyspowym, 
gdzie zdobyli m.in. Luboń Wielki, 

Lubogoszcz, Ćwilin. Natomiast 
20-osobowa grupa młodzieży 
z parafii św. Józefa w Opolu na let-
ni wypoczynek udała się do Zako-
panego. Obóz w Sarbinowie został 
zorganizowany dzięki dotacji 
uzyskanej z PO FIO, a w Mszanie 
Dolnej i Zakopanem – dzięki fun-
duszom zebranym w czasie para-
fialnych festynów rodzinnych 
i dzięki wsparciu indywidualnych 
darczyńców.

Silesaurus wzbudził uwagę przechodniów i mediów

Dzieci i młodzież na wakacjach organizowanych przez parafie
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Jaszczur 
na Krakowskiej

Nad morzem i w górach

Adres redakcji: 45-011 Opole, 
ul. Koraszewskiego 7–9
telefon/faks 077 454 64 72
Redagują:  Andrzej Kerner – dyrektor 
oddziału, Anna Kwaśnicka, Teresa 
Sienkiewicz-Miś, ks. Tomasz Horak – 
asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.pl
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Jordan

W iadomo, rzeka. 
Wypływa spod 

Hermonu, zasila Jezioro 
Galilejskie, skąd płynie 
do Morza Martwego. 
To w linii prostej 
ok. 100 km. Rzeka jednak 
pokonuje ich 300. 
Powodują to liczne zakola. 
Dolina jest szeroka, 
a samo łożysko rzeki pocięte 
wodą tworzy przedziwny 
labirynt. Za czasów Jezusa 
wody Jordanu były obfite, 
zwłaszcza wiosną. 
Dziś pobór wody 
do nawodnień powoduje, 
że rzeka w dolnym biegu 
pod koniec lata nawet 
wysycha. Bezpośrednio 
nad rzeką nie było i nie ma 
ludzkich sadyb. 
W poprzek Jordanu 
przebiegały nieliczne 
trakty, dziś szosy. 
Dawniej droga wiodła 
w bród, a przejście 
nie zawsze było możliwe. 
W miejscu przeprawy 
zwykle było sporo ludzi, 
coś jak na dzisiejszych 
dworcach. Jedni czekali, 
inni pomagali podróżnym, 
można tam było spotkać 
znajomych albo... proroka. 
Jan zwany Chrzcicielem 
wykorzystał to miejsce 
i tę okoliczność. 
A Jordan miał swoją historię 
– zaskakujące przejście 
rzeki przez Izraelitów 
pod wodzą Jozuego, 
cudowne uzdrowienie 
trędowatego dostojnika 
z Damaszku, rozdzielenie 
wód rzeki przez proroka 
Elizeusza. I wreszcie chrzest 
Jezusa, który wmieszał się 
w gromadę słuchaczy 
Jana. Niewielka rzeka, 
ale przedziwna i z historią.

Otwórz: 
2 Krl 2,7–15; Mt 3,13–17.
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1 i 2 sierpnia 
w Gogolinie trwało 
wielkie świętowanie.

W  ramach Dni Gogolina odby-
ło się XVI Opolskie Święto 

Pieśni Ludowej, w którym udział 

wzięły 22 zespoły. W kategorii 
chórów pierwsze miejsce zajął 
chór Cantabiles z Kątów Opolskich, 
w kategorii śpiewaczych zespołów 
folklorystycznych najlepszy oka-
zał się zespół Ligockie Wrzosy 
z Ligoty Prószkowskiej, natomiast 
w kategorii zespołów wokalno-in-
strumentalnych przyznano dwa 

pierwsze miejsca: grupie Silesia 
z Łubnian i Szwarne Dziołchy 
z Górażdży. W niedzielne po-
południe uczestnicy przeglądu 
przeszli barwnym korowodem 
na stadion, zatrzymując się 
przed pomnikiem Karolinki, 
gdzie burmistrz Gogolina zło-
żył kosz kwiatów. Dwudniowe 
święto Gogolina to również III 
Festiwal Śląskiego Kołocza, de-
gustacja śląskich przysmaków, 
pokaz kulinarny kuchni czeskiej, 
przygotowany przez nauczycieli 
i uczniów szkoły gastronomicznej 
w Jablunkovie, oraz Europejski 
Festiwal Folklorystyczny, w któ-
rym udział wzięły m.in. Babszem 
z Węgier, zespół bandurzystów 
Dzwoneczek i zespół wokalny 
Pidwiria z Ukrainy, Country 
Niagara i Mażoretki ze Słowacji 
oraz Grupa Tańca Ludowego 
Zwierzyniacy ze Zwierzyńca. ana

Kilkuset członków Francisz- 
kańskiego Zakonu Świeckich re-
jonu gliwickiego i opolskiego 
przybyło na odpust Porcjunkuli 
do franciszkańskiego sanktuarium 
św. Józefa w Prudniku Lesie. – Jak 
dobrze, że tu jesteście, że możemy 
razem się modlić i dodawać sobie 
ducha – mówił o. Justyn Przybyła 
z prudnickiego klasztoru, asystent 
FZŚ rejonu gliwicko-opolskiego.

U roczystości odpustu Porcjun- 
kuli w Prudniku Lesie trwa-

ły prawie cały dzień. Mszy św. 
odpustowej przewodniczył bp 
Adam Bałabuch z Wrocławia. 
Po południu nowi członkowie 
trzeciego zakonu złożyli pierwsze 
ślubowania, a nowicjusze z Borek 
Wielkich pod wodzą o. Cherubina 
Żyłki zaprezentowali program re-
fleksyjno-modlitewny wzywający 
do nawrócenia i ubogiego życia 
wzorem św. Franciszka z Asyżu. 
Pełen modlitwy dzień zakoń-
czył się nieszporami, Koronką 
do Miłosierdzia Bożego i błogosła-
wieństwem sakramentalnym. k

Modlitwa nieszporów w czasie odpustu Porcjunkuli

Dni Gogolina

W stolicy 
pieśni ludowej

Prudnik Las

Porcjunkula 
tercjarzy

Uczestnicy Święta Pieśni Ludowej 
barwnym korowodem przeszli 
ulicami Gogolina
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Pielgrzymka na Jasną Górę

Łączność duchowa
Iść, zostając w domu 
– czyli o duchowym 
pielgrzymowaniu 
na Jasną Górę.

W yrusza XXXIII Piesza Piel-
grzymka Opolska na Jasną 

Górę. Jeśli zostajesz w domu, 
również możesz pielgrzymo-
wać. Wielu osobom brak urlo-
pu, obowiązki czy stan zdrowia 
uniemożliwiają piesze podążanie 
do Czarnej Madonny, ale każdy 
może dołączyć do jednej z grup 
duchowych pielgrzymów. Tak 
jak w ubiegłych latach, również 
w tym roku zawiązują się one 
m.in. w parafii NSPJ w Raciborzu, 
św. Karola Boromeusza w Opolu 
i Przemienienia Pańskiego 
w Opolu, gdzie w zeszłym roku 
ponad 200 osób uczestniczyło 
w specjalnych nabożeństwach dla 
duchowych pielgrzymów.

Czym jest duchowe 
pielgrzymowanie?

Pątnicy wyruszający na pieszą 
pielgrzymkę żegnani są przez pa-
rafian i otrzymują błogosławień-
stwo na drogę. Do swoich parafii 
wracają po prawie tygodniu. 
W tym czasie nieraz kontaktu-
ją się telefonicznie ze swoimi bli-
skimi, ale nie zawsze parafia żyje 
faktem, iż jej wierni są w trakcie 
tak ważnej wędrówki. Dzięki 
popularyzowaniu formy ducho-
wego pielgrzymowania, podczas 
każdego dnia pielgrzymki para-
fianie mogą odczuwać łączność 
duchową z tymi, którzy boryka-
ją się z kolejnymi kilometrami. 
Piesza pielgrzymka to rekolekcje 
w drodze. Pozostając w domu, 
również można takie rekolekcje 
przeżyć. Form pielgrzymowa-
nia duchowego jest tyle, ile osób, 
które je podejmą. Najważniejsza 
jest łączność modlitewna między 
pątnikami zmierzającymi do Czę-
stochowy a tymi, którzy pozosta-
li w domach. Pielgrzymi duchowi 
modlą się za idących na Jasną Górę, 
a idący niosą w sercach intencje 
pozostających w domach. W wie-
lu diecezjach zawiązują się liczne 
grupy pielgrzymów duchowych. 

Także w diecezji opolskiej są para-
fie prowadzące zapisy na duchowe 
pielgrzymowanie, m.in. opolska 
parafia św. Karola Boromeusza, 
w której w ubiegłym roku zgłosi-
ło się około 30 osób indywidualnie 
realizujących zadania duchowego 
pielgrzyma.

Jak pielgrzymować 
duchowo?

Żyjąc codziennymi obowiąz-
kami, ofiarujmy swoje trudy w in-
tencji pielgrzymki, odmawiajmy 
„Modlitwę duchowego pielgrzyma”, 
przeżywajmy każdy dzień w kon-
kretnej intencji, rozważajmy tema-
ty poszczególnych dni pielgrzymki 
i pamiętajmy, że centrum dnia sta-
nowi Eucharystia. Ponadto według 
własnego uznania możemy reali-
zować dodatkowe postanowienia: 
modlitwy, praktyk ascetycznych 
czy uczynków miłosierdzia. W ze-
szłym roku w raciborskiej parafii 
NSPJ oprócz prowadzenia zapisów 
i rozdawania specjalnych broszur, 
w których zawarte były materiały 
na każdy dzień pielgrzymki, za-
praszano codziennie duchowych 
pielgrzymów na godz. 17.30 na na-
bożeństwo różańcowe i Mszę św., 

w czasie której wygłoszone kazanie 
było tematycznie związane z konfe-
rencją, jaką danego dnia usłyszeli 
pątnicy na szlaku. W broszurce dla 
duchowych pielgrzymów zapisano 
plan pieszej pielgrzymki, godziny 
nabożeństw w kościele oraz teksty 
do osobistego rozważania. – Uru-
chomiliśmy także specjalny numer 
telefonu komórkowego dla wszyst-
kich grup raciborskich, na który 
wierni mogli przesyłać intencje 
modlitewne z zaznaczeniem, któ-
rej grupie pielgrzymkowej miały 
zostać przekazane – opowiada 
ks. Adam Rogalski. – W tym roku 
również zachęcamy do zapisywa-
nia się na duchową pielgrzymkę. 
O godz. 18.00 będzie odprawiana 
Msza św., a czasem, gdy akurat ktoś 

wróci z odwiedzin u pielgrzymów, 
pokażemy nowe zdjęcia i opowie-
my, co się wydarzyło – zaprasza. 
W parafii Przemienienia Pańskie-
go zrobiono dodatkowy krok, gdyż 
przygotowano dla duchowych piel-
grzymów multimedialne nabożeń-
stwa, w czasie których połączono 
modlitwę z relacjami ze szlaku. 
Na bieżąco przywożono do Opo-
la nagrania audio i wideo oraz 
zdjęcia z pielgrzymki, a na stro-
nie internetowej umieszczano 
teksty rozważań oraz informacje 
o tym, gdzie pielgrzymi się znaj-
dują i co robią. W tym roku będzie 
podobnie. 

e-pielgrzymka.pl
Łączność modlitewną moż-

na wzbogacić łącznością za po-
średnictwem internetu również 
na ogólnopolskim portalu Opoki 
(www.e-pielgrzymka.pl), gdzie 
na wirtualnej mapie będzie można 
śledzić drogę pokonywaną przez 
pielgrzymów oraz zobaczyć naj-
świeższe zdjęcia i przeczytać mi-
kroblogi pątników. – Pielgrzymi 
mogą wysyłać MMS-y ze zdjęciami 
i SMS-y z krótkimi informacjami 
ze szlaku na numer 661 004 224. 
Jest to telefon aktywny dla piel-
grzymek w całej Polsce, dlatego 
wierni z diecezji opolskiej powinni 
każdą wiadomość rozpocząć ko-
dem „p14” – wyjaśnia Grzegorz 
Purgał z grupy 13 Srebrnej, który 
współpracuje z portalem Opoka. 
Pielgrzymka zakończy się w so-
botę 22 sierpnia o godz. 11.00 Mszą 
św. na Jasnej Górze. Zaproszeni 
są na nią wszyscy wierni diecezji 
opolskiej, a szczególnie duchowi 
pielgrzymi, którzy swoją modlitwą 
będą przez cały tydzień wspierali 
trudy pieszej wędrówki.

Anna Kwaśnicka

Tematy rozważań  
na każdy dzień pielgrzymki:
16 sierpnia – Pielgrzymowanie szkołą życia
17 sierpnia – troska o przyrodę i jej piękno
18 sierpnia – troska o nasze zdrowie i o chorych
19 sierpnia – troska o życie duszy (w sercu Kościoła)
20 sierpnia – troska o życie nienarodzonych
21 sierpnia – troska o życie wieczne
22 sierpnia – Ojczyzna – miejsce naszego życia na ziemi

Wyruszający na pieszą pielgrzymkę liczą na modlitewne wsparcie 
w swoich parafiach
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Reportaż parafialny – Koźle, pw. śś. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej

Widzę, co jest do zrobienia

S praw y budowlane mam 
we krwi. Mój dziadek był 
murarzem, ojciec też, choć 

pracował jako kolejarz, a ja już jako 
gimnazjalista kierowałem malowa-
niem kościoła w mojej rodzinnej 
parafii – mówi ks. Alfons Schubert, 
proboszcz parafii śś. Zygmunta 
i Jadwigi Śląskiej w Koźlu.

Kościół Wniebowzięcia 
w remoncie

Od kilku lat gruntowną renowa-
cję przechodzi filialny kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP. Jak dotąd pra-
ce tam wykonane kosztowały ponad 
1,5 mln złotych. – Ten kościół miał 
pecha, bo skutki powodzi z 1997 r. 
zaczęły się w nim ujawniać za póź-
no, kiedy dotacje na popowodziowe 
remonty kościołów już przestały 
napływać – mówi ks. A. Schubert. 
A skutkiem powodzi było obsuwa-
nie się ściany ołtarzowej, podpór 
i posadzki kościoła. Trzeba było 
wymienić i wzmocnić grunt, m.in. 
tworząc tzw. stopkę pod ścianą ołta-
rza. – To wszystko są prace ziemne. 
Kosztowne, pracochłonne, a niewi-
doczne – objaśnia ksiądz proboszcz, 
który śmieje się, że w inwestycjach 
pracuje już 45 lat. Instynkt budow-
lany nie pozwolił ks. Schuberto-
wi poprzestać na wzmocnieniu 
struktury ścian budowli i jej fun-
damentów. Całej ścianie ołtarzowej 
przywrócono wygląd nawiązujący 
do oryginalnego, przedwojennego, 
z iluzjonistycznym barokowym oł-
tarzem. Renowacji poddany został 
obraz Wniebowzięcia Matki Bożej 
w ołtarzu. Wymieniono posadzkę, 
zamieniono okna na witraże, poma-
lowano kościół wewnątrz. Całkiem 
nowa jest instalacja elektryczna. 
Wyremontowano duże zaplecze 
nad zakrystią, gdzie położono nowy 
dach. – Ostatnim, ale wielkim wy-
zwaniem jest renowacja 100 mkw. 

fresku na stropie kościoła. Od tego 
będzie zależało, kiedy świątynię 
będziemy mogli wreszcie otworzyć 
dla wiernych – mówi ks. Alfons 
Schubert.

Kościół parafialny
Więcej szczęścia w nieszczę-

ściu miał kościół parafialny, w któ-
rym podłoga obsunęła się zaraz 
po powodzi. Dzięki temu parafia 
otrzymała pomoc rządową na na-
prawę szkód. Kościół ma teraz 
nową, piękną posadzkę. Wcześniej 
wymieniono pokrycie dachu (2000 
mkw.) i konstrukcję więźby da-
chowej. Przeprowadzono remont 
witraży w prezbiterium, wymie-
niono ławki. – Wielkim przed-
sięwzięciem, trwającym w latach 
2007–2008 – był generalny remont 
naszych organów firmy Rieger – 
dodaje kozielski proboszcz. Re-
nowacji poddano również obraz 
Matki Bożej z Koźla, który powstał 
około roku 1420 i od wieków ota-
czany jest czcią wiernych. W każ-
dą środę po pierwszej niedzieli 
miesiąca odprawiane jest tu na-
bożeństwo ku jej czci. Kościół pa-
rafialny może poszczycić się także 
wprowadzonymi w ostatnich la-
tach relikwiami swoich patronów: 
św. Jadwigi Śląskiej i św. Zygmun-
ta oraz relikwiami św. Faustyny. 
Eksponowane są w stylowym re-
likwiarium urządzonym w pre-
zbiterium. – Teraz czekają nas 
prace typowo budowlane, remont 
kapitalny zewnętrznej struktury 

budynku kościoła: ścian i filarów, 
odwodnienie obiektu, remont pla-
cu i murów oporowych wokół nie-
go. Przewidywany koszt – 2,5 mln 
zł – puentuje ks. proboszcz. Trze-
ba dodać, że obok zwykłego życia 
duszpasterskiego parafii, mimo 
wielkich wysiłków związanych 
z remontami, parafia jest od roku 
1993 organizatorem wielkiego fe-
stynu charytatywnego. Organizo-
wany jest przez parafialną Caritas 
wspólnie z policją, której diecezjal-
nym duszpasterzem jest ks. Schu-
bert. Dochód przeznaczany 
jest zawsze na wakacje dla dzieci 
z uboższych rodzin. W tym roku 

festyn przyniósł 20 tys. dochodu 
netto, rok temu 14 tys. – Pomoc 
władz miasta i powiatu, życzliwość 
sponsorów, solidne wykonawstwo 
wielu firm, wsparcie parafii part-
nerskiej z Frankenthal i ofiarność 
parafian są źródłem tych wszyst-
kich dokonań. Mam szacunek dla 
naszych parafian, bo od prawie 20 
lat żyją w permanentnym stresie 
budowlano-remontowym – pod-
kreśla ks. Alfons Schubert i doda-
je ze śmiechem: – Kiedy wchodzę 
do jakiegoś kościoła, od razu wi-
dzę, co jest w nim do zrobienia 
i wymaga remontu!

Andrzej Kerner

Parafia w Koźlu 
ma długą 
historię i piękne 
kościoły. I dba 
o to dziedzictwo.

Kościół parafialny

Ks. proboszcz  
Alfons Schubert

Renowacja ściany ołtarzowej w kościele filialnym
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Andrzej Kerner: Ksiądz upo-
mina się o godność ciała ludz-
kiego po śmierci. Ale czy zmar-
łemu nie jest wszystko jedno? 
Wierzymy przecież, że Pan Bóg 
da mu nowe, zmartwychwstałe 
ciało?
ks. prof. Piotr Morciniec: – Tak 
mówimy. Ale patrząc z pozycji 
tych, którzy jeszcze – na razie – 
zmarłymi nie są, jesteśmy zain-
teresowani, żeby ciało traktować 
godnie. Gdyby tak nie było – 
to co za problem utylizować ciało 
zmarłego lub potraktować je jak 
śmieci? A jest inaczej. Dla samego 
zmarłego to też jest ważne – bo cia-
ło nie jest zewnętrzną, niepotrzeb-
ną powłoką. To zawsze jest  m o j e  
ciało. Nawet po śmierci. Przecież 

o zmarłych mówimy: to mój wujek, 
moja mama. 

Ciało po śmierci ulega degradacji, 
zmienia się w proch. Bóg zamie-
rzył jego unicestwienie…

– W Ewangelii mamy kluczo-
wą przypowieść o ziarnie, które 
zostało wrzucone w glebę i tam 
obumiera po to, żeby wyrosła 
nowa roślina. To nie jest tylko 
symboliczne ujęcie. Pan Jezus 
uczy, że to jest właściwa droga 
przemiany człowieka.

Czy Ksiądz zgodziłby się na kre-
mację swojego ciała?

– Moja akceptacja dla krema-
cji po kilku latach badań problemu 
została zachwiana. Teraz jestem 

przeciwny skremowaniu mojego 
ciała. Zmiana stanowiska Kościo-
ła w kwestii kremacji, po prawie 
dwóch tysiącach lat wyłącznej 
praktyki grzebania ciał, jest na tyle 
radykalna, że aż zaskakująca. 
Niepokojące są konsekwencje tej 
zgody. Pojawiły się udziwnione 
warianty „pogrzebu prochów” 
i traktowanie martwego ciała da-
lekie od niekwestionowanej przez 
wieki normy: że ciało ludzkie na-
leży pochować. Paweł VI wyraził 
w 1963 r. zgodę na kremację, uzasad-
niając, że nie spopiela się już zwłok 
z powodów światopoglądowych, 
jak to miało miejsce we wcześniej-
szych wiekach, kiedy kremacja 
była manifestacją ateizmu. Wyda-
je się, że obecnie kremacja znów 
staje się sprawą światopoglądową. 

Tym razem nie chodzi o maso-
nerię, ale o prymitywny utylita-
ryzm i pragmatyzm oraz – bądźmy 
szczerzy – o wypłukanie z wartości 
i symboliki religijnej. 

A jeśli katolicy decydują się 
na kremację?

– Oczywiście nie ma za to żad-
nych sankcji. Prędzej czy później 
staniemy jednak przed pytaniem: 
czy przypadkiem ktoś nie daje się 
spalić, bo nie wierzy w zmartwych-
wstanie? Mimo potocznego przeko-
nania, że Kościół popiera kremację, 
w dokumentach znajdujemy zgodę 
zaopatrzoną uwagą: „należy zachę-
cać wiernych do pielęgnowania po-
chówku w ziemi”. Właściwiej było-
by powiedzieć, że Kościół kremację 
toleruje.

W swojej książce dowodzi Ksiądz 
Profesor, że mamy do czynienia 
z procesem kulturowym: od-
separowywania ludzi żyjących 
do zwłok ludzkich. Co w tym 
złego?

– Jeżeli nie ma się kontaktu 
z martwym ciałem, bardzo trudno 
uwierzyć w realność zgonu, właści-
wie przeżyć żałobę. W konsekwen-
cji coraz więcej ludzi nie „przepra-
cowuje” właściwie straty. To rodzi 
poważne skutki dla ich psychiki, 
owocuje dziwnymi zachowaniami, 
izolacją, depresjami, a także proble-
mami z wiarą. 

Jak powinien wyglądać nasz kon-
takt ze zmarłą, bliską osobą?

– Samo zobaczenie zwłok 
nie wystarczy, choć jest ważnym 
elementem przeżywania żałoby. 
Widzimy, jak niektórzy cierpią 
z tego powodu, że ciała ich bli-
skich nie ma – na przykład zginęli 
na wojnie albo w katastrofie lotni-
czej. Kontakt ze zwłokami dawniej 
był znacznie bardziej naturalny. 
Najpierw zmarły trzy dni leżał 
w domu, potem w kondukcie żałob-
nym odprowadzano nieboszczyka 
do kościoła, a w końcu na cmen-
tarz. Co z tego pozostało? Zakład 
pogrzebowy zabiera ciało, potem 
chłodnia i „dwadzieścia minut dla 
wieczności” – jak to określono 

Ziarno ciała

Rozmowa  z ks. prof.  dr. hab. Piotrem 
Morcińcem, bioetykiem.

Andrea Mantegna, Chrystus 
umarły (ok. 1490 r.), 
Pinacoteca di-Brera, 
Mediolan

zA
SO

By
 in

te
rn

et
U



VII
G

o
ść N

iedzielN
y

16 sierpnia 2009
Gość opolski

językiem publicystyki – na ob-
rzęd w kaplicy przedpogrzebowej 
i złożenie do grobu. To stanowczo 
za mało czasu na pożegnanie. Także 
w Kościele, zwłaszcza w miastach, 
idziemy w tym kierunku, mając go-
towe wytłumaczenie: że nie mamy 
czasu, że higiena etc. Wyjałowione, 
schematyczne obrzędy pogrzebowe 
przyniosą opłakane skutki. Obec-
nie pozostała zazwyczaj upiększo-
na, „bezpieczna” wersja kontaktu 
z nieboszczykiem, po kosmetyce po-
grzebowej. O przebywaniu z ciałem 
zmarłego już się nie mówi. Ludzie 
boją się zwłok. 

Czy z lęku przed śmiercią?
– Tak, bo śmierć stała się tabu, 

tzn. przestała być częścią życia, 
została usunięta poza jego obręb. 
Kiedy mówię o tym, ludzie się obu-
rzają: jak to, być ze zmarłym przez 
cały dzień w domu?! Wiele się zmie-
niło w naszej mentalności.

Napięte, ostre rysy zmarłych 
po intensywnej terapii łagodnieją 
po kilku godzinach czuwania bli-
skich przy zwłokach, a jeśli rodzina 
nie czuwała, rysy się nie zmienia-
ją. Co to może oznaczać?

– Nie wiem, jak to wytłumaczyć. 
Wiem jednak, że tematyka, którą się 
zająłem, zahacza o tajemnicę (śmier-
ci). Żywe reakcje czytelników książ-
ki mnie w tym utwierdzają. Są dwa 
sposoby podchodzenia do martwe-
go ciała: model oswajania się z cia-
łem, ze śmiercią – przez bycie przy 
zmarłym, bliskość, rytuały albo 
model odcinania się od martwego 
ciała. Współczesne trendy kulturo-
we idą w drugim kierunku. 

Kiedy człowiek umiera w domu, 
powinien tam pozostać jakiś 
czas?

– Byłoby to wskazane. Oczywi-
ście, od razu pojawi się argument, 
że to niehigieniczne. A jednak przez 
wieki tak żegnaliśmy naszych bli-
skich – w domu, w środku życia. 
Teraz poszliśmy w stronę natych-
miastowego odtransportowania 
do chłodni. Myślę, że warto po-
walczyć o to, żeby pobyć z ciałem 
swoich zmarłych, skoro prawo tego 
nie zabrania! To jest nam, żywym, 
potrzebne.

Czy na Mszy pogrzebowej trum-
na z ciałem powinna być w ko-
ściele?

– Tą odpowiedzią być może na-
robię sobie wrogów. Dla żałobników 

lepsze jest, kiedy żegnają się z cia-
łem w czasie liturgii. Stąd optymal-
nie pożegnanie powinno odbyć się 
przy zwłokach, w kontekście 
Najświętszej Ofiary, choć wiemy, 
że są także inne formy. Niestety, 
praktykowane są także niedopusz-
czalne rozwiązania, na przykład 
zbiorowe Msze św. pogrzebowe. 
Taka „hurtownia ludzkiego żalu” 
jest wręcz nieludzka, patrząc z po-
zycji osieroconych. 

Czy jest możliwy powrót do tra-
dycyjnych rytów przeżywania 
śmierci i pogrzebu?

– Jestem realistą: trendu 
nie da się już odwrócić. 

Co będzie zamiast tego?
– Coraz więcej ludzi symbolikę 

religijną pogrzebu i żałoby zastę-
puje innymi symbolami, często 
wracając do pierwotnej religijno-
ści: ubóstwienia żywiołów, pante-
izmu i innych prymitywnych form. 
To jedno z najtrudniejszych zadań 
Kościoła na dzień dzisiejszy: zna-
leźć trafiające do współczesnego 
człowieka formy wyrazu odwiecz-
nych prawd, komunikatywną sym-
bolikę. Wydaje się, że nie umiemy 
sobie na razie z tym poradzić. Zo-
staliśmy przy formułkach, które 
dotąd zawsze funkcjonowały. 
Dlatego uważam, że zamiast rytów 
religijnych wkrótce – podobnie jak 
na Zachodzie – pojawią się formy 
wyrażające osobiste sentymenty 
czy synkretyczne poglądy religij-
ne. Będziemy mieć wszystko to, 
co dotąd uważamy za dziwactwa 
pogrzebowe: przetworzenie zwłok 
w diamenty, rozsypanie prochów 
nad morzem, w górach, „ogrody 
pamięci”, a w najlepszym razie 
urnę na kominku. 

Jakie w tej sytuacji mogłyby być 
propozycje dotyczące pogrzebu, 
które pozwoliłyby lepiej wyrazić 
uczucia bliskich zmarłego?

– Na przykład Episkopat nie-
miecki zaleca, aby przy pożegnaniu 
zmarłego lub poronionego dziecka 
matka miała prawo wziąć ciało w ra-
miona. Ma prawo zaśpiewać mu 
piosenkę. Powie ktoś: obrzydliwe! 
Nie. Niejedna matka, której zmar-
ło dziecko, tego potrzebuje. Można 
napisać list do zmarłego i ten list 
włożyć jako ostatnie pożegnanie 
do trumny. Czy wykonać kawałek 
ulubionego utworu muzycznego. 
Powiem szczerze, że chciałbym, 
aby na moim pogrzebie zagrano 

konkretny utwór, jako formę 
mojego pożegnania z bliskimi. 
Można z takich prób zrobić gro-
teskę, ale tam, gdzie jest wrażliwe 
na człowieka środowisko pastoral-
ne, pojawi się konieczność szukania 
styku starych obrzędów z nowymi 
formami. Za mało także praktyku-
jemy w naszym Kościele indywi-
dualnego podejścia do zmarłego, 
np. wykorzystywane u sąsiadów 
osobiste wspomnienie zmarłego, 
nawiązanie do jego życia, wyakcen-
towanie na tym tle wartościowych 
wątków.

Myśląc o ciałach zmarłych, trud-
no nie poruszyć kwestii relikwii. 
Co ksiądz myśli o proponowanej 
„ostatniej pielgrzymce” docze-
snych szczątków Jana Pawła II 
do Polski?

– Obawiam się, że przy naszym 
polskim nastawieniu i przy płytkiej 
dość często religijności niebezpie-
czeństwo bałwochwalstwa byłoby 
w tym wypadku duże. Co do tzw. 
ostatniej pielgrzymki Papieża – 
brzmi to dla mnie makabrycznie. 
I bulwersuje prawie jak okropne 
wystawy zwłok von Hagensa. Mu-
simy sobie odpowiedzieć, czy wier-
ni mają „zobaczyć” Jana Pawła II, 
czy podziękować Bogu za święte-
go. Czemu to ma służyć? Można 
u nas łatwo zrobić z relikwii Jana 
Pawła II „namacalnego bożka”, 
a nie o to przecież chodzi. 

Dlaczego Kościół, domagając się 
uznania godności ludzkiej nie-
narodzonych, stosuje inne formy 
pogrzebu np. dla narodzonych 
martwo czy zmarłych po naro-
dzeniu?

– Jeżeli tak mocno akcentujemy 
człowieczeństwo nienarodzonych, 
to jako ludzie Kościoła bądźmy 
konsekwentni – do obowiązków 
każdego wierzącego należy god-
ny pochówek człowieka. Czy ten 
człowiek zmarł przed urodzeniem, 
w czasie porodu, czy po urodzeniu, 
należy mu się taki sam godny po-
chówek. Sami sobie wyrządzamy 
krzywdę, redukując pogrzeb nie-
narodzonych i martwo urodzonych 
do tzw. pokropka. Pogrzeb martwe-
go dziecka to nie jest poświęcenie 
dewocjonaliów! 

A co, jeśli rodzice dziecka zmarłe-
go w wyniku aborcji chcą je po-
grzebać?

– Rodzice dziecka aborto-
wanego mają prawo do jego 

pochówku. My czasami zbyt 
łatwo osądzamy, a przecież oko-
liczności decyzji o aborcji bywają 
dramatyczne i bolesne. Nie można 
karać odmową prawa do pochów-
ku. Jeżeli tylko rodzice chcą, mają 
takie prawo.

Co to znaczy: był piękny po-
grzeb?

– Ważne są detale, nawet takie 
jak pogoda i liczba uczestników; 
ważne jest, jak sprawowane były 
obrzędy, godnie czy w pośpiechu. 
Niestety, paradoksalnie, duchowni 
są jedną z tych grup, które nieraz 
nie bardzo wiedzą, jak obcho-
dzić się z żałobnikami. Uciekamy 
od tego problemu, wymawiamy się 
brakiem czasu. Pogrzeb nie może 
ograniczać się do – przepraszam 
za wyrażenie – „spustu prostego” 
do grobu i rutynowego wygłosze-
nia kilku pobożnych zdań. Nieraz 
świeccy ceremoniarze pogrzebowi 
wykazują wiele więcej ludzkiej 
wrażliwości i indywidualnego po-
dejścia. Musimy mieć świadomość, 
że liturgia pogrzebu jest począt-
kiem przeżywania żałoby i dusz-
pasterskiego towarzyszenia czło-
wiekowi osieroconemu. •

więcej na www.morciniec.pl

Ks. prof. dr hab.  
Piotr Morciniec
Kierownik Katedry teologii 
moralnej i etyki Społecznej 
wydziału teologicznego 
UO. najnowszą jego pracą 
naukową jest książka 
„Bioetyka personalistyczna 
wobec zwłok ludzkich”, 
która ostatnio ukazała się 
w wydawnictwie świętego 
Krzyża.
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Gość opolski

zaproszenia

Opolska pielgrzymka 
na Jasną Górę

„Z Maryją – w trosce o każ-
de życie” – pod takim hasłem w 25 
grupach wierni diecezji opolskiej 
udadzą się w pielgrzymce na Ja-
sną Górę. W niedzielę 16 sierpnia 
w drogę wyruszy strumień nyski, 

w poniedziałek 17 sierpnia stru-
mienie: głubczycki, opolski i ra-
ciborski, a we wtorek 18 sierpnia 
strumień kluczborski. Z Opola piel-
grzymi wyjdą 17 sierpnia o godz. 
8.30 sprzed kościoła św. Jacka.  
22 sierpnia opolska pielgrzymka 
dotrze na Jasną Górę, gdzie o godz. 
11.00 odprawiona zostanie uroczy-
sta Msza św. Zapisy w parafiach 
oraz w dniu wyjścia pielgrzymki 
u księży przewodników grup. In-
formacje w parafiach i na stronie 
www.pielgrzymka.opole.pl.

Odpust św. Jacka
16 sierpnia na placu przed 

Sanktuarium św. Jacka w Kamie-
niu Śląskim o godz. 11.00 Suma od-
pustowa ku czci św. Jacka, patrona 
górnośląskiej metropolii kościelnej. 
Przewodniczyć jej będzie abp Alfons 
Nossol. Po Mszy św. procesja eucha-
rystyczna do kościoła parafialnego. 

Popołudniowe nieszpory (15.00) za-
kończą odpust ku czci św. Jacka.

Odpust św. Rocha
Parafia św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Dobrzeniu Wielkim 
zaprasza na uroczystości odpusto-
we ku czci św. Rocha. W niedzielę  
16 sierpnia Suma odpustowa 
o godz. 11.00, pozostałe Msze św. 
o godz.: 7.00, 8.15, 9.30 i 18.00 oraz 
nieszpory o godz. 16.00. W ponie-
działek 17 sierpnia o godz. 10.00 
Msza św. dla chorych, a o 18.30 Msza 
św. za zmarłych, zakończona proce-
sją do kościoła parafialnego.

Dla dziewcząt
Od 25 do 28 sierpnia siostry 

służebniczki zapraszają dziewczęta 
(od 16 lat) na dni wdzięczności do Le-
śnicy. Więcej informacji oraz zapisy 
u s. Dalmacji (tel. 514 347 268 lub e-
mail: betania@sluzebniczki.pl).

Odpust Kalwaryjski 
Aniołów Stróżów

29 sierpnia w roku jubile-
uszu 300-lecia kalwarii na Górze 
św. Anny ojcowie franciszkanie 
zapraszają na Wielki Odpust Kal-
waryjski Aniołów Stróżów. Roz-
poczęcie obchodów o godz. 13.00 
przed kościołem Krzyża Świętego. 
O godz. 20.00 w bazylice św. Anny 

nabożeństwo powołaniowe, prowa-
dzone przez siostry służebniczki 
z Leśnicy. 30 sierpnia o godz. 7.30 
w Porębie Godzinki do św. Anny, 
o 8.00 rozpoczęcie dróżek i ok. 
10.00 Suma odpustowa w grocie, 
odprawiona przez prowincjała  
o. Wacława Chomika.

Obóz dla studentów
Duszpasterstwo Akademickie 

Xaverianum zaprasza studentów 
na 26. obóz adaptacyjny dusz-
pasterstw akademickich Opola 
i Wrocławia. Obóz odbędzie się 
w Białym Dunajcu od 2 do 16 wrze-
śnia.  W planie wycieczki górskie 
trasami o różnym stopniu trudno-
ści i wiele innych atrakcji. Więcej 
informacji oraz zapisy na stronie 
www.xaverianum.pl.

Rekolekcje 
dla rodziców 
kapłanów

Od 4 do 6 września odbę-
dą się rekolekcje dla rodziców 
księży. Zaproszeni są także sio-
stry i bracia kapłanów. Rekolek-
cje poprowadzi ks. dr Dariusz 
Klejnowski-Różycki. Koszt 60 zł. 
Rozpoczęcie w piątek (4 września) 
o godz. 17.00 Mszą św., zakończenie 
w niedzielę po obiedzie. Zgłosze-
nia: WSD – tel. 077 44 24 001. •

Na rynku pojawił się 
pierwszy numer 
reaktywowanego 
kwartalnika „Strony”.

P odwójny numer wznowio-
nego kwartalnika to ponad 

300 stron tekstów poświęconych 
tematyce społeczno-kultural-
nej z zakresu literatury, muzy-
ki, sztuki, filmu i historii. Jan 
Feusette, dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 
i jednocześnie redaktor naczel-
ny „Stron”, we wprowadzeniu 

słusznie podkreśla, 
że Opolszczyźnie 
potrzebne jest cza-
sopismo regionalne 
dla środowisk twór-
czych i naukowych, 
w którym swoje 
miejsce odnaleźliby 
zarówno wytrawni, 
jak i młodzi autorzy.

Po wznow ieniu 
pierwszy numer został 
poświęcony twórczości 
awangardzisty Tymoteusza Kar-
powicza. Ponadto nie zabrakło 
w nim debiutów poetów (Katarzy-
ny Wiatkowskiej i Pawła Koteluka, 

studentów filologii pol-
skiej na Uniwersytecie 
Opolskim) i prozaików 
(Renaty Płużek i Jacka 
Dyńskiego), jak i tek-
stów redaktorów pism 
społeczno-kultural-
nych, wydawanych 
w innych regionach: 
„Odry”, „Toposu”, 
„Przeglądu Filozo-
ficzno-Literackiego” 

czy „Śląska”. Opolskie „Strony” 
to teksty literackie, recenzje, wy-
wiady i analizy. W nowym nu-
merze przeczytamy m.in. o Opol-
skich Konfrontacjach Teatralnych 

(w tekście Katarzyny Dudek), o 20 
latach „Dekalogu” Krzysztofa Kie-
ślowskiego (w analizie ks. Marka 
Lisa) czy o historii Drohobycza, 
należącego do najstarszych miast 
Grodów Czerwieńskich (w artykule 
Stanisława S. Niciei).

Redaktor naczelny zapowiada, 
że kolejne dwa numery „Stron” uj-
rzą światło dzienne jeszcze w tym 
roku, a w przyszłości zostaną po-
czynione starania, aby pismo sta-
ło się regularnym dwumiesięcz-
nikiem. ana

* Strony. Opolskie pismo społeczno-
kulturalne, nr 1–2/2009 (26–27)

Opolskie pismo społeczno-kulturalne

Znów mamy „Strony”

cykl audycji na antenie Radia PLUS
przez cały sierpień 

od poniedziałku do piątku o godz. 11:38
www.plus.opole.pl

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.
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Pielgrzymi podążający  
do Czarnej Madonny


