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W  pierwszą sobotę października 
kościół Ducha Świętego zapeł-

nił się miłośnikami modlitwy różańco-
wej. Przyjechali indywidualnie, gru-
powo, jedni – tak jak pięcioosobowa 
grupa z Jełowej – pierwszy raz, inni 
są tutaj każdego roku. Członkowie 
Żywego Różańca z Łężc, z parafii, 
w której 140 osób codziennie modli się 
za najbardziej potrzebujących Bożego 
Miłosierdzia, od 1996 roku mają swój 
sztandar, z którym rokrocznie przy-
jeżdżają na winowskie skupienie orga-
nizowane przez Diecezjalne Centrum 
Ruchu Szensztackiego.

Poza wspomnianymi już parafia-
nami z Łężc i Jełowej na skupieniu 
obecni byli, między innymi, członko-
wie róż różańcowych z parafii Bogu-
szyce, z Chróścic, z opolskich para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego, 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
i bł. Czesława, z Kielczy, Dąbrowy, 
Chróściny Opolskiej, Wierzbnika, 
Kopic, Grodkowa, Winowa. Wszyst-
kich serdecznie przywitał przed na-
bożeństwem liturgicznym ks. Wal-
demar Musioł, dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej 
w Opolu.

Konferencję poprowadził ks. Ry-
szard Wołowiec, diecezjalny duszpa-
sterz kobiet i proboszcz parafii Chró-
ścina Opolska. Mówił o św. Janie Marii 
Vianneyu, patronie kapłanów, który 
mimo wielu trudnych doświadczeń, 
załamań, chęci porzucenia swojej pa-
rafialnej posługi, dochował wierności 
Chrystusowi. – Bo kto trwa w Chrystu-
sie, wiele dobrego doświadcza i daje 
dobro innym – mówił ks. Ryszard 
Wołowiec. W czasach, gdy mówi się 

o kryzysie kapłaństwa, gdy kościół  
przeżywa bolesne doświadczenia, 
gdy za wiarę giną siostry zakonne 
i kapłani, trzeba im dodawać odwagi, 
wspierać ich, bronić modlitwą różań-
cową i wiernością Chrystusowi. – Gdy 
bezwzględnie poświęcimy się Chry-
stusowi, to on nam pomoże wytrwać 
w każdej roli: dziadków, rodziców, ka-
płanów, osób samotnych. I nie pozwoli 
nam zwątpić we własną godność – ak-
centował ks. Ryszard Wołowiec.

Różaniec odmówili uczestnicy 
skupienia w drodze do grobu hero-
icznego kapłana, męczennika II woj-
ny światowej, bł. o. Alojzego Ligudy. 
Modlitwę i rozważania drogi życio-
wej bł. Alojzego prowadziła siostra 
Michalina z Szensztackiego Instytutu 
Sióstr Maryi. Eucharystię w intencji 
uczestników skupienia odprawił ks. 
kapelan Marian Kluczny. Diecezjalne 
spotkanie zakończył akt zawierzenia 
Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Teresa Sieniewicz-Miś
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W drodze do grobu bł. Alojzego 
Ligudy

Diecezjalne Skupienie Żywego Różańca

Z różańcem w ręku
krótko

750. rocznica
Głubczyce. Od 16 
do 18 października 
w parafii nawiedzenia 
nMP w Głubczycach 
odbędą się obchody 
jubileuszu 750-lecia 
kościoła. w programie 
uroczystości m.in.: 
różaniec jubileuszowy 
ulicami miasta – 
w piątek o 18.45, wykład 
multimedialny o historii 
głubczyckiego kościoła 
– w sobotę o 18.00, Msza 
św. dziękczynna pod 
przewodnictwem  
ks. biskupa, 
z wykonaniem mszy 
koronacyjnej  
w.a. Mozarta – 
w niedzielę o 11.30.

Nadanie imienia
Roszowicki Las.  
16 października 
Publiczna szkoła 
Podstawowa 
w roszowickim Lesie 
otrzyma imię Jana  
Pawła ii. O godz. 11.00 
eucharystii w kościele  
pw. św. antoniego 
z Padwy przewodniczyć 
będzie kard. Henryk 
Gulbinowicz. Po Mszy św.  
dalsze uroczystości 
w budynku szkoły.

Dla nauczycieli
Zaproszenie. 
Duszpasterstwo 
nauczycieli akademickich 
zaprasza 11 października 
o 18.30 do opolskiej 
katedry na Mszę św.  
pod przewodnictwem 
bp. Jana kopca w intencji 
nauczycieli z okazji 
Dnia nauczyciela i Dnia 
Papieskiego. natomiast 
23 października o 19.00 
odbędzie się spotkanie 
dyskusyjne nt. „kościół 
wobec wyzwań XXi w.”. 
w spotkaniu udział 
weźmie bp Jan kopiec.

Diecezjalne Skupienie Członków Żywego Różańca, 
jak co roku, odbyło się przy Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej w Winowie.
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Studenci. Od 11 do 16 październi-
ka Duszpasterstwo Akademickie 
Xavierianum zaprasza studentów 
na „Tydzień na dobry początek”. 
W niedzielę 11 października Mszą 
św. o godz. 20.00 pod przewodnic-
twem bp. Jana Kopca w opolskim 
kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (przy ul. Czaplaka 1) 
zainaugurowany zostanie nowy 
rok akademicki oraz rozpocz-
ną się trzydniowe rekolekcje 
„Rzeź niewiniątek” prowadzone 
przez Fabiana Błaszkiewicza SJ. 
W poniedziałek o 20.00 – Msza 

św. z nauką rekolekcyjną, po niej 
spotkanie z poezją, natomiast 
we wtorek o 20.00 – zakończenie 
rekolekcji, koncert zespołu Xave-
rianum i kolacja. Ponadto w środę 
o godz. 19.00 odbędzie się spotka-
nie z Andrzejem Wronką na temat: 
„Współczesne zagrożenia ducho-
we. Sekty oraz grupy pseudore-
ligijne”, w czwartek o 19.00 – wie-
czorne spotkanie przy herbacie, 
a w piątek o 19.00 – nocny maraton 
filmowy poświęcony kinu czeskie-
mu. Więcej informacji na stronie: 
www.xaverianum.pl.
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Obóz w Białym Dunajcu poprzedził rozpoczęcie roku 
akademickiego w Xaverianum

Zapisy. Studium Muzyki Koś- 
cielnej przy Wydziale Teologicz-
nym UO ponownie organizuje 
kurs dla osób angażujących się 
podczas Mszy św. w wykonywa-
nie psalmu międzylekcyjnego. 
Zajęcia, które obejmą 6 spotkań 

formacyjnych, będą odbywały się 
w wyznaczone soboty miesięcy: 
września, października, listo- 
pada, lutego, marca i kwiet-
nia. Mimo że pierwsze spo-
tkanie odbyło się 26 wrze-
śnia, wciąż istnieje możliwość 

zapisania się na kurs. Następne 
zajęcia planowane są na sobotę 
24 października. Zgłoszenia 
prosimy kierować do sekreta-
riatu Studium Muzyki Kościel-
nej (ul. Kominka l, 45-032 Opole; 
tel. 077 44 11 509).

Głogówek. Pod koniec września 
zakończono rozpoczęte trzy lata 
temu prace renowacyjne przy 
kościele poszpitalnym św. Miko-
łaja, jednym z kościołów będących 
pod opieką parafii św. Bartłomie-
ja w Głogówku. W wybudowanej 
w 1773 r. świątyni wymieniono 
pokrycie dachowe, wykonano 
nową blacharkę wieży, osuszono 

ściany, wykonano system oryn-
nowania, wstawiono nowe witraże 
oraz odrestaurowano tynki i sztu-
katerie. W kościele tym w piątki 
odbywają się Msze św. dla mło-
dzieży, a raz w roku, 6 grudnia, 
odpust. Ponadto w przyszłości 
w okresie wakacyjnym planowane 
jest odprawianie w nim Euchary-
stii niedzielnych o godz. 20.00

Opole. Pod hasłem „Piosenka ma 
swoje historie” do czerwca 2010 r. 
będzie trwała zbiórka płyt analo-
gowych i kompaktowych, książek, 
czasopism, nut, tekstów, fotografii, 
instrumentów muzycznych, kostiu-
mów i innych przedmiotów i doku-
mentów związanych z polską piosen-
ką i Krajowym Festiwalem Polskiej 
Piosenki w Opolu, które wzbogacą 
zbiory powstającego Muzeum Pol-
skiej Piosenki. Obecnie w archiwum 
muzeum znajduje się ponad 300 
pamiątek przekazanych zarówno 

przez artystów, jak i fanów. W ręce 
muzealników trafiły m.in. dwa festi-
walowe ręczniki reklamowe, płyta 
analogowa Wojciecha Gąssowskiego 
i zespołu TEST określana mianem 
pierwszej polskiej płyty hardrock-
owej, ręcznie opisany album foto-
graficzny dokumentujący budowę 
zadaszenia nad amfiteatrem, wciąż 
działający adapter Unitra wyprodu-
kowany pod koniec lat 70., a także 
promocyjne T-shirty i płyty z naj-
większymi przebojami opolskiego 
festiwalu.

Kurs dla psałterzystów

Wyremontowany kościół

Zbierają pamiątki

Kędzierzyn-Koźle. 29 września 
przekazaniem symbolicznych klu-
czy do bram miasta rozpoczęły się 
w Kędzierzynie-Koźlu II Miejskie 
Obchody Dni Seniora. W pro-
gramie czterodniowych uroczy-
stości znalazły się m.in.: spacer 
międzypokoleniowy z placu Rady 
Europy na Rynek Starego Miasta, 
zakończony kiermaszem i loterią 
fantową, koncert dedykowany 
seniorom, Msza św. w kościele św. 
Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej 

w Koźlu, konferencja na temat: 
„Aktywizacja osób starszych – 
antidotum na marginalizację spo-
łeczną seniorów”, biesiada śląska 
z tradycyjnym jadłem oraz maraton 
filmowy. Do udziału w obchodach 
zaproszeni zostali seniorzy z mia-
sta, w szczególności z ośrodków 
wsparcia MOPS w Kędzierzynie- 
-Koźlu, środowisk kombatanckich 
oraz podopieczni domów dzienne-
go pobytu i słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

 Tydzień na dobry początek

Trwa zbiórka pamiątek z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, 
który odbywa się w Opolu od 1963 r.

Święto seniorów

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

Święty

Z a polskim słowem 
„święty” kryje się 

kilka terminów greckich. 
Zatem każdy przekład 
jest uproszczeniem. 
Nie do końca potrafimy 
uchwycić różnice 
znaczenia słowa „święty” 
w różnych zastosowaniach 
u starożytnych autorów. 
I tak Biblia za święte uważa 
miejsca, które uświęca 
obecność Boga. Święte 
jest miejsce, na którym 
On się objawia. Święty 
jest dom, który człowiek 
oddał Bogu – świątynia. 
Święty jest czas należący 
do Boga, osoba Bogu 
poświęcona, przedmioty 
służące kultowi. Tak 
pojmowana świętość 
ma źródło i fundament 
w świętości Boga. 
W tym znaczeniu tylko 
Bóg jest święty – inny, 
doskonały, dobry, potężny, 
miłosierny. Syn Boży, 
odkąd stał się człowiekiem, 
ma moc uświęcenia 
wszystkich swoich braci. 
Przez chrzest zyskują oni 
udział w świętości samego 
Boga, a promieniowanie tej 
świętości to Miłość. 
Jest nią mieszkający 
w człowieku Duch Święty. 
Dlatego chrześcijanie 
mówili o sobie: święci. 
Inny grecki termin 
określa postawę wierności 
człowieka wobec Boga. 
Z jednej strony chodzi 
o harmonię między 
stworzeniem a Bożym 
prawem, z drugiej – 
o „pobożność” w znaczeniu 
nie tyle dewocji, co raczej 
wierności przymierzu, 
jakie Bóg zechciał zawrzeć 
z ludźmi.

Otwórz:
Wj 3,1–6; 1 Krl 8; Flp 1,1n; 4,22.
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D latego też podczas oficjalnego 
otwarcia jarmarku prezydent 

Opola Ryszard Zembaczyński 
częstował jubileuszowym tortem, 
a główny organizator o. Klemens, 
gwardian opolskich franciszkanów, 
przybył na imprezę okazałym moto-
cyklem, żeby razem z dyrektorem 
Radia Plus ks. Krzysztofem Faberem 
przywitać uczestników jarmarku 

i zaprezentować 
program dwu-
dniowej imprezy 
skupiającej arty-
stów, rzemieślni-
ków, pszczelarzy, 
zielarzy. Znaczną 
część centrum 
Opola, ulice oka-
lające kościół fran-
ciszkanów, plac 
Wolności i ulicę 
Krakowską zaję-
ły stoiska z różno-
rodnym towarem, 

głównie z wyrobami rzemieślniczy-
mi i artystycznymi. Artyści plastycy 
Ewa i Piotr Wajchtowie, z pomor-
skich Kolbud, od kilku lat przywożą 
na jarmark tworzoną przez siebie 
biżuterię z tytanu i srebra, a opolscy 
plastycy z pracowni „Apollo” mówią, 
że takich jarmarków, jak organizują 
franciszkanie, powinno być więcej, 
bo jest to jedna z nielicznych okazji 
zaprezentowania i sprzedania wy-
robów małych pracowni artystycz-
nych czy rękodzielniczych: – Nie stać 
nas na prowadzenie stałego punktu 
sprzedaży, a handlowcy preferują 
tanie i, niestety, tandetne produkty 
niewiadomego pochodzenia.

Przed słoiczkami miodu grycza-
nego, lipowego, z facelii i nawłoci za-
wsze ktoś stoi, czyta etykiety, rozma-
wia z pszczelarzami. – Bo wiadomo, 
że miód prawdziwy to samo zdro-
wie – zachwala produkty ze swo-
jej wędrownej pasieki pan Kaleta 
z Sycowa. – Miód lipowy pomaga 

przy schorzeniach oskrzeli, zatok, 
kaszlu, a miód gryczany zalecany 
jest przy problemach z układem krą-
żenia – twierdzi pszczelarz. Słoiczki 
z miodem, krówki, nalewki ziołowe 
i pajdy chleba z domowym smalcem 
(smażonym przez franciszkanów), 
zwanym bezcholesterolowym, 
bo wzbogaconym dużą ilością 
owoców i warzyw, szybko znikały 
ze straganów. A miejscowi fran-
ciszkanie przez dwa dni wytrwale 
kwestowali, bo, jak tłumaczył zain-
teresowanym brat Maksymin, jesz-
cze trwa remont franciszkańskich 
zabytków, ale te pieniądze, zebrane 
na jarmarku, przeznaczone będą 
na instalację świetlną zabytkowej 
kaplicy św. Anny, a także na nowe 
nagłośnienie kościoła. 

Tysiące osób z Opola i okolic od-
wiedziły X Jarmark Franciszkański, 
robiły zakupy, słuchały dobrej mu-
zyki, solistów i zespołów występują-
cych na estradzie przed klasztorem 
i cieszyły się piękną, słoneczną po-
godą „zamówioną” na dwa dni – 26 

i 27 września – przez 
opolskich franciszka-
nów z Zakonu Braci 
Mniejszych.

Teresa 
Sienkiewicz-Miś

W 800. rocznicę Zakonu Braci Mniejszych

Jarmark zawładnął Opolem
Jubileusze wyznaczyły rozmiary tegorocznego Jarmarku Franciszkańskiego 
– 800-lecie zakonu i 10. edycja dorocznego franciszkańskiego świętowania w Opolu.

Przed estradą 
U góry 
po prawej: 
O. Klemens 
na otwarcie 
jarmarku 
przyjechał 
motocyklem 
U góry 
po lewej: 
Na straganach 
przeważały 
wyroby 
artystyczne 
i rzemieślnicze 
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Nysa bł. Marii Luizy Merkert

Szlakiem samarytanki

W drugą rocznicę beatyfikacji 
Marii Luizy Merkert 
oficjalnie otwarto w Nysie 
szlak prowadzący do miejsc, 
w których odnajdziemy ślady 
obecności błogosławionej.

W budynku nyskiego liceum Carolinum 
przy ul. Sobieskiego bł. Maria Luiza 
wraz z siostrami opiekowała się 

chorymi uczniami, natomiast w czasie zawie-
ruchy wojennej – rannymi żołnierzami i jeń-
cami. Przy ul. Celnej stała kamienica, w której 
błogosławiona przyszła na świat, a przy ul. 
E. Gierczak w zabudowaniach po zakonie bożo-
grobców, gdzie obecnie znajduje się Diecezjalny 
Dom Formacyjny, mieścił się szpital, w którym 
bł. Maria Luiza pielęgnowała chorych, będąc 
w nowicjacie u sióstr boromeuszek.

Kult Matki Marii
rozpoczął się tuż po jej śmierci. – Wtedy ludzie 
w kolejce stali przed Domem Macierzystym, by 
dojść do trumny i pożegnać się z kochaną matką. 
W pogrzebie wzięło udział 5 tysięcy wiernych, 
a kapłani szli w kondukcie żałobnym z zapalo-
nymi świecami – opowiada s. Margarita Cebu-
la. W 1964 r. doczesne szczątki bł. Marii Luizy 
zostały przeniesione z cmentarza Jerozolim-
skiego do kościoła św. Jakuba i św. Agnieszki, 
co pozwoliło wiernym na częstsze odwiedzanie 
jej miejsca spoczynku. Początkowo do grobu 
przybywały członkinie Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety, a z czasem, zwłaszcza po rozpoczę-
ciu procesu beatyfikacyjnego, coraz liczniejsze 
rzesze wiernych. – Beatyfikacja, która miała 
miejsce 30 września 2007 r., jeszcze bardziej 
wzmogła ruch pielgrzymkowy – podkreśla 
s. Margarita, która na co dzień oprowadzając 
grupy wiernych, przybliża im postać bł. Marii 
Luizy, nazywanej Śląską Samarytanką.

Śladami błogosławionej
może podążyć każdy, gdyż w drugą rocznicę 
beatyfikacji sfinalizowano wyznaczanie szla-
ku wiodącego przez miejsca, w których praco-
wała, mieszkała i modliła się kochana matka, 
założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. 

Miejsca te oznaczone zostały szesnastoma 
tablicami z brązu, na których umieszczono 
sentencje i faksymilia podpisu błogosławio-
nej. Pierwsza tablica, znajdująca się na Domu 
Macierzystym, została poświęcona w 1. rocz-
nicę beatyfikacji. Kolejne montowano w ostat-
nich dniach września. Ponadto s. Margarita 
opracowała przewodnik, wydany w czterech 
językach, który ułatwi pielgrzymom odnale-
zienie wszystkich miejsc związanych z błogo-
sławioną, a dzięki zamieszczonym na tablicach 
sentencjom można poznać osobowość i to, czym 
żyła błogosławiona Matka. – Wybrane myśli 
bł. Marii Luizy ujęte są formie bezpośredniego 
zwrócenia się do człowieka – zaznacza s. Mar-
garita. „Moje serce życzy Tobie wszelkiego 
dobra” przeczytamy na tablicy zawieszonej 
na murze okalającym kościół św. Franciszka, 
w którym rodzice błogosławionej zawierali 
związek małżeński. „Bóg jest dobrym Ojcem 
i spogląda na Ciebie z miłością” zapisano 
na tablicy wmurowanej w posadzkę przed wej-
ściem do bazyliki mniejszej św. Jakuba i św. 
Agnieszki. To w tym kościele bł. Maria Luiza 
została ochrzczona, przyjęła I Komunię św., 
tu również miał miejsce akt wyniesienia 
jej do chwały ołtarzy. Na szlaku znalazł się 

również szpital miejski im. Marii Luizy, Dom 
św. Elżbiety stojący przy ul. Słowiańskiej, daw-
ny Dom Altarzystów przy placu Kościelnym, 
gdzie błogosławiona mieszkała w latach 1842–
1846, kościół śś. Piotra i Pawła oraz cmentarz 
Jerozolimski, na którym umieszczona tablica 
głosi „Nie żyła daremnie”. To słowa zaczerp-
nięte z mowy pogrzebowej wygłoszonej przez 
ks. proboszcza Ferdynanda Neumanna.
 ana
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Mieszkańcy Nysy 
na co dzień chodzą 

ulicami, które 
kiedyś przemierzała 

bł. Maria Luiza

Od 1984 r. s. Margarita Cebula 
towarzyszy grupom przybywającym do 
miejsc związanych z życiem Marii Luizy 
Merkert
Z lewej: Tablica umieszczona na  
murze okalającym Diecezjalny Dom 
Rekolekcyjny

Brama kościoła św. Franciszka, 
w którym rodzice błogosławionej 
zawierali małżeństwo
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O statnią właścicielką domu, 
w którym od początku mieści-

ła się karczma wybudowana w 1895 
roku przez rodzinę Dussów, była 
Anna Glados, z domu Dussa. Gdy 
w końcu lat siedemdziesiątych dwu-
dziestego wieku karczma zakończy-
ła swoją działalność, Anna Glados, 
zainspirowana przez ks. probosz-
cza Huberta Skomudka z parafii św. 
Józefa w Opolu-Szczepanowicach, 
do której wówczas Winów należał, 
udostępniła dużą salę do celów re-
ligijnych. W uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego 7 czerwca 1981 roku 
odprawiona została w niej pierwsza 
Msza św. i od tej chwili karczma, 
przekształcona w kaplicę, służyła 
mieszkańcom Winowa do czasu 
wybudowania kościoła pw. Ducha 
Świętego. Pani Anna nie chciała jed-
nak, mimo sugestii ks. Skomudka, 
sprzedać swojego domu parafii. 
Dopiero po przeczytaniu jej te-
stamentu – zmarła 4 lutego 1985 r. 
– okazało się, że dom zapisała szcze-
panowickiemu Kościołowi. 

Zamieszkały w nim 
siostry szensztackie 

Dom odnowiono i dostosowa-
no do potrzeb przybyłych do opol-
skiej diecezji w 1986 roku sióstr 

szensztackich, które 
zamieszkały w nim 
i rozpoczęły pracę 
apostolską oraz for-
macyjną, w duchu 
charyzmatu założy-
ciela Ruchu Szensz-
tackiego Józefa Kente-
nicha, wśród rodzin,  
matek i dziewcząt. 

W 2000 roku siostry 
przeprowadziły się 
do nowo wybudowa-
nego klasztoru usytu-
owanego obok sank-
tuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej 
i parafialnego kościo-
ła. Świętego Ducha. 
Jednak intensywna 

praca apostolska sióstr 
szensztackich, liczne 
rekolekcje, spotkania 
modlitewne i forma-
cyjne, pielgrzymki 
do sanktuarium wy-
magały coraz więk-
szego i pewniejszego 
zaplecza noclegowe-
go. Z biegiem czasu 

gościnność parafian 
już nie zaspokajała po-
trzeb, a wdrażanie cha-
ryzmatu o. Józefa Ken-
tenicha przez siostry 
szensztackie uczyniło 
Winów miejscem zna-
nym w całej opolskiej 
diecezji. Do nieustannie 
wzrastającego ruchu 

pielgrzymkowego przyczynia się 
ciągle bł. o. Alojzy Liguda, który 
z Winowa pochodzi i który tutaj 
został pochowany po męczeńskiej 
śmierci w Dachau. Do jego grobu 
przybywają pielgrzymi w gru-
pach, i indywidualnie z Polski, 
i z zagranicy. 

Decyzja 
o remoncie

– Wszystko 
uw ydatniało 
potrzebę zor-
ganizowania 
n a  t e r e n i e 
parafii domu 
r e k o l e k c y j -
nego – mówi 
ks. proboszcz 
W a l d e m a r 
Klinger. Decy-
zję o remoncie 

dawnej karczmy Dussów podjęto 
w roku 2003. Przebudowa trwała 
do 2009 r. A o zakresie tych prac 
świadczy fakt, że po starej budowli 
pozostały tylko zewnętrzne i no-
śne ściany. Powstał nowoczesny 
funkcjonalny dom pielgrzyma z 11 
pokojami, 7 łazienkami, kuchnią, 
dużą salą konferencyjną, z ka-
meralnym miejscem do rozmów, 
nauki czy do oglądania telewizji, 
z dostępem do internetu. – Ten 
remont nie byłby możliwy bez 
modlitewnego wsparcia, głębo-
kiego zaangażowania, ofiarności 
oraz wielotygodniowej społecznej 
pracy grup entuzjastów winow-
skich i osób związanych z Ruchem 
Szensztackim – mów ks. Waldemar 
Klinger.

 W sali konferencyjnej oglądam 
wizualizację krzyża utworzoną z wi-
zerunków Boga Ojca i św. Józefa, bł. 
o. Alojzego i sługi Bożego o. Józefa 
Kentenicha. – Zamysłem inicjatorów 
powstania domu rekolekcyjnego 
była dedykacja budynku Bogu Ojcu 
– pierwowzorowi zatroskania o do-
bro każdego człowieka. Do grona pa-
tronów zaprosiliśmy także bliskich 
nam Ojców. Tytuł „Dom Ojca” ma 
być zaproszeniem do realizowania 
zarówno w tym domu, jak i w swoim 
sercu ideałów, którymi żyli Ojcowie 
nam patronujący – wyjaśnia ks. pro-
boszcz Waldemar Klinger. 

Teresa Sienkiewicz-Miś 
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Reportaż – parafia pw. Ducha Świętego w Winowie

Gościniec w Domu Ojca

Parafianie 
i członkowie 
Ruchu 
Szensztackiego 
przyczynili się 
do powstania 
tego pięknego 
i funkcjonalnego 
domu 
pielgrzyma 
poniżej: Portrety 
patronów Domu 
Ojca

W niedzielę 11 października podczas Diecezjalnego Dnia Przymierza, 
bp Paweł Stobrawa poświęci Dom Ojca. 
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Zielony laptop

P ierwszym marzycielem, 
którego odwiedzili wolon-
tariusze, była kilkuletnia 
Magda. Dziewczynka, od 

urodzenia chorująca na nadci-
śnienie płucne, jest miłośniczką 
gier komputerowych. Marzyła 
o zielonym laptopie, na którym 
mogłaby grać w ulubione gry. – 
Laptop można by bardzo szybko 
zorganizować, ale nie zielony – 
wspomina Magda Lisek, wolonta-
riuszka. – W końcu poradziliśmy 
sobie z tym zadaniem, naklejając 
na komputerze zdjęcie psa na 
zielonej trawie – wyjaśnia. Ale to 
niejedyny zielony laptop w histo-
rii opolskiego oddziału Fundacji 
„Mam marzenie”. – Kiedy byłyśmy 
u kilkunastoletniej Nikoli, dziew-
czynka malując na kartce swoje 
marzenie, również narysowała 
laptopa. Zapytałam ją, czy chcia-
łaby, którąś z kredek, by nadać mu 
kolor. I wtedy Nikola sięgnęła po 
zieloną – opowiada Magda Lisek. 
– Tym razem laptopa pomalowali 
dla nas profesjonaliści – dodaje 
z uśmiechem.

„Mam marzenie” w Opolu
Opolski oddział fundacji, który 

powstał w sierpniu 2007 r., skupia 
kilkunastu wolontariuszy. – Jedni 

z nich odwiedzają marzycieli, szu-
kają sponsorów, inni zajmują się 
stroną internetową czy kontaktem 
z lekarzami – wyjaśnia Ramona 
Witek, założycielka i koordyna-
torka oddziału. Głównym celem 
wolontariuszy jest spełnianie ma-
rzeń dzieci cierpiących na choroby 
zagrażające życiu. – Dziecko do 
naszego programu może zgłosić 
każdy: rodzic, sąsiadka, nasz wo-
lontariusz czy lekarz. Również 
samo dziecko może się do nas 
zwrócić – podkreśla Ramona Wi-
tek. – W tym celu należy wypeł-
nić ankietę zgłoszeniową, którą 
zweryfikujemy, kontaktując się 
m.in. z lekarzem, poproszonym 
o potwierdzenie stanu dziecka 
– precyzuje. W ciągu dwóch lat 
wolontariusze spełnili ponad 40 
marzeń, a kilka kolejnych czeka na 
realizację. Nim udało się sprezen-
tować zielonego laptopa Magdzie, 
pierwszej odwiedzonej dziewczyn-
ce, w listopadzie 2007 r. wolonta-
riusze spełnili marzenie siedem-
nastoletniego wówczas Daniela, 
chorującego na mukowiscydozę 
oraz astmę oskrzelowo-płucną. 
Chłopak chciał dostać czarny ro-
wer do akrobacji. Niecały miesiąc 

po pierwszej wizycie przedstawi-
cieli fundacji, w domu czekała na 
niego niespodzianka – przyozdo-
biony balonikami rower, dokładnie 
taki, jaki sobie wymarzył. Pierw-
szy sukces zmotywował do pracy. 
Pełni zapału młodzi ludzie odwie-
dzali kolejnych małych marzycieli 

i co pewien czas opolskie media 
obiegała wieść, że spełnione zo-
stało marzenie następnego ciężko 
chorego dziecka.

Poznać marzyciela
Gdy do fundacji wpływa ankie-

ta zgłoszeniowa dziecka, tworzona 

Reportaż. Od 
dwóch lat grupa 
młodych ludzi 
z Fundacji „Mam 
marzenie” robi 
wszystko, co 
w ich mocy, 
aby spełniać 
najskrytsze 
dziecięce 
pragnienia.

tekst
Anna Kwaśnicka

akwasnicka@goscniedzielny.pl

Wolontariusze i sympatycy opolskiego oddziału Fundacji „Mam marzenie”

Marek z Maciejem Dobrowolskim ze Skry Bełchatów

an
n

a 
Li

se
k

ar
cH

iw
u

M
 F

M
M



VII
G

o
ść N

iedzielN
y

11 października 2009
Gość opolski

jest kilkuosobowa grupa wolonta-
riuszy, którzy będą odpowiadali 
za spełnienie nowego marzenia. 
Osoby te przed spotkaniem z dziec-
kiem, zasięgając opinii rodziców, 
przygotowują tzw. lodołamacz. – 
To prezent, dzięki któremu prze-
łamujemy pierwsze lody w czasie 
wizyty – tłumaczy Magda Lisek, 
która w opolskim oddziale funda-
cji jest od samego początku. Celem 
spotkania jest poznanie dziecka, 
jego rodziny i przede wszystkim 
największego pragnienia. – Cza-
sem, żeby dzieciom było łatwiej, 
prosimy je o narysowanie swoich 
marzeń, ale do realizacji przecho-
dzimy dopiero, gdy życzenie zosta-
nie wypowiedziane na głos – za-
znacza Magda. Marzenia dzielone 
są na cztery kategorie: chcę dostać, 
chcę być, chcę spotkać i chcę zoba-
czyć. – Z racji samego faktu bycia 
dzieckiem najczęściej pojawiają 
się pragnienia materialne, szcze-
gólnie komputery i laptopy. Czę-
sto odwiedzane przez nas dzieci 
żyją w zamkniętym środowisku 
kliniki czy domu, nie prowadząc 
normalnego życia, stąd marzenia 
o telefonie komórkowym czy do-
stępie do internetu – tłumaczy 
Ramona Witek, podkreślając, że 
tak naprawdę każde autentyczne 
marzenie, którym żyje dziecko, 
jest wyjątkowe i warto je spełnić. 
Ola odwiedziła grób Jana Pawła II,  
Maciek spotkał się z Krzysztofem 
Hołowczycem, a dla Dominika 

postawiono wymarzony plac za-
baw z huśtawką, zjeżdżalnią i ba-
senem z kolorowymi kulkami. 
– W skręcaniu tego placu zabaw 
brało udział wiele osób: wolon-
tariusze, rodzina i młodzież ze 
szkoły w Zdzieszowicach, w któ-
rej była wcześniej prowadzona 
zbiórka. Atmosfera przy pracy 
była niesamowita, ludzie napra-
wdę się zaangażowali – opowiada 
Ramona Witek. W ostatnim czasie 
bohaterami fundacji stali się Szy-
mon, który chciał popływać z del-
finami, i 17-letnia Ala Wochowska, 
która pragnęła zagrać w teatrze. 
Życzenie Szymona zostało spełnio-
ne pod koniec września. Chłopiec 
wraz z rodzicami i wolontariusz-
ką fundacji poleciał na tydzień na 
Krym, gdzie w sewastopolskim 
delfinarium zrealizował swoje ma-
rzenie. Natomiast Ala, licealistka, 
która przez ostatni rok walczyła 
z rakiem kości, 2 października wy-
stąpiła u boku profesjonalnych ak-
torów w spektaklu „Panny z Wil-
ka”, wystawianym na deskach 
Teatru im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu. Przedstawienie wyreży-
serował Tomasza Konina, a młoda 
artystka, która wcieliła się w po-
stać Tuni, bardzo szybko nauczyła 
się swojej roli i na scenie czuła się 
jak ryba w wodzie.

Walczą o każde marzenie
Gdy przychodzi moment speł-

nienia marzenia, czasem pojawiają 
się łzy, czasem ogromna radość, 
niektóre dzieci są w takim szoku, 
że nie potrafią wydusić z siebie 
słowa. Realizowanie marzeń jest 
trudnym zadaniem, ale dającym 
mnóstwo satysfakcji. W Fundacji 

„Mam marzenie” pracują tylko 
i wyłącznie wolontariusze. Są to 
młode osoby, uczące się i pracują-
ce, które swój wolny czas poświę-
cają na realizowanie wyjątkowych 
życzeń tych, którzy na co dzień 
doświadczają wiele cierpienia. 
Wolontariusze dużo wysiłku 
włożyli m.in. w zorganizowanie 
spotkania Bartka z Robertem Ku-
bicą. – Prawie rok staraliśmy się 
nawiązać kontakt, wysyłaliśmy 
e-maile i faksy w językach wło-
skim, angielskim i niemieckim, 
m.in. do menedżerów BMW Sau-
ber i Polsatu, próbując dostać się 
w bliskie otoczenie Roberta Ku-
bicy. W końcu się udało i wtedy 
wszystko poszło już bardzo szyb-
ko – wspomina Ramona Witek, 
dodając, że trochę przeraziła się, 
gdy usłyszała marzenie Marcina 
o spotkaniu z fińskim zespołem 
Lordi. Na szczęście okazało się, 
że nie trzeba było daleko szukać, 
gdyż grupa gościła w tym czasie 

w Polsce. Chyba najtrudniejszą 
częścią pracy wolontariuszy fun-
dacji jest pozyskiwanie sponso-
rów. – Często potrzeba dużo czasu 
i determinacji, by zebrać środki 
finansowe na realizację marzenia 
– podkreśla Ramona. Wolontariu-
sze piszą e-maile i dzwonią do firm, 
prosząc o wsparcie. – Jeśli dziecko 
marzy o laptopie, kontaktujemy 
się z firmami komputerowymi, 
gdy chodzi o wyjazd – z biurami 
podróży – wylicza Magda Lisek. 
Na rzecz Wojtka, który chciał zo-
baczyć Islandię, zorganizowali im-
prezę w studenckim klubie Rampa, 
w czasie której zbierali pieniądze 
na wyjazd, a na rzecz Szymona, 
który chciał popływać z delfinami 
– przeprowadzili kwestę. Czasem 
zdarzają się również sytuacje, że 
sponsorzy sami się zgłaszają, w od-
powiedzi na prośby zamieszczone 
na stronie internetowej fundacji. 
Jedne marzenia już zostały speł-
nione, inne czekają na realizację. 
– Moją nową marzycielką jest czte-
roletnia Ola, która chce się spotkać 
z Myszką Miki. Przyznam, że na 
razie myślimy, jak to zorganizować 
– wyjaśnia Magda. Wolontariusze 
spotykają się regularnie raz w ty-
godniu, by omówić podejmowane 
działania, przebieg wizyty u no-
wych dzieci oraz zaplanować kolej-
ne kroki. Spotkania odbywają się 
co czwartek o 17.30 w Opolu przy 
ul. Krakowskiej 39. – Serdecznie 
zapraszamy nowe osoby, które 
chciałyby zasilić naszą grupę. 
Naprawdę przyda nam się każda 
pomoc – zachęca koordynatorka 
oddziału.  •

strona internetowa opolskiego 
oddziału Fundacji „Mam marzenie”: 
www.mammarzenie.org/opole.

Kubuś za kierownicą wymarzonego auta wojskowego

Bartek w objęciach mamy na spotkaniu z Robertem Kubicą

Wolontariuszka Magda 
Lisek (pierwsza z prawej) 
z marzycielami: Ramiresem 
i Alą, która zagrała 
w spektaklu „Panny z Wilka”
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zaproszenia

Pielgrzymka młodzieży
Pod hasłem „Jak kochać życie? Z Ja- 
nem Pawłem II w drodze ku dojrza-
łości” Diecezjalne Duszpasterstwo 
Młodzieży organizuje 15 paździer- 
nika na Górze Świętej Anny piel-
grzymkę maturzystów, maturzy-
stek i kandydatów do bierzmowania, 
która wpisuje się w obchody 31. rocz- 
nicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę 
Piotrową i związanego z nią Dnia Pa- 
pieskiego. Rozpoczęcie o godz. 11.00 
w grocie lurdzkiej. W programie 
spotkania znalazły się m.in. konfe-
rencje, modlitwa na kalwarii anno-
górskiej i Eucharystia w bazylice 
o godz. 14.00.

Pielgrzymka kobiet
Ks. dziekan Ryszard Wołowiec, diece-
zjalny duszpasterz kobiet, serdecznie 
zaprasza w sobotę 17 października 
na diecezjalną pielgrzymkę kobiet 
na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki są słowa: „Dzięku-
jemy za kapłanów i powierzamy 
ich Maryi”. Program: godz. 11.00 – 
Msza św. koncelebrowana w bazy-
lice pod przewodnictwem bp. Jana 
Wątroby, który także wygłosi homi-
lię; godz. 12.00 – modlitwa „Anioł Pań-
ski”; 12.15 – konferencja z udziałem 
Marii Wilczek, honorowego prezesa 
Polskiego Związku Kobiet Katolic-
kich; 13.15 – akt zawierzenia Matce 

Bożej w Kaplicy Cudownego Obrazu; 
15.00 – Droga Krzyżowa; godz. 16.00 
– zakończenie pielgrzymki.

Dziękczynienie 
w parafii św. Jerzego
W prószkowskiej parafii św. Jerze-
go 18 października odprawione 
zostaną dwie Msze św. dziękczynne 
kończące gruntowny remont dwóch 
kościołów: filialnego w Przysieczy 
– o godz. 9.00 i parafialnego w Prósz-
kowie – o godz. 11.15.

X Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa
22 października pod hasłem „Śląsk 
w zjednoczonej Europie” w sali nr 25 
Wydziału Teologicznego UO przy 
ul. Drzymały 1a odbędzie się kon-
ferencja naukowa zorganizowana 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” i Dom Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej. Rozpo-
częcie o godz. 11.00, przewidywane 
zakończenie o godz. 16.00.

Spotkanie misyjne
Kolejne jesienne spotkanie człon-
ków Papieskich Dzieł Misyjnych 
oraz sympatyków misji odbędzie się 
24 października w Nysie, w bazy-
lice św. Jakuba. Początek spotkania 
o godz. 10.00, zakończenie ok.13.30.

Festiwal
Parafia św. Floriana w Kędzierzy-
nie-Koźlu organizuje doroczny, 
już XIV Festiwal Pieśni Religijnej 
„AZOTY 2009” dla dzieci i młodzie-
ży, dla solistów i zespołów w sobo-
tę 7 listopada w hotelu Central- 
nym w Kędzierzynie-Azotach. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod 
nr. tel. 077 481 36 70.

Koncert laureatów
25 października w kościele para-
fialnym św. Franciszka z Asyżu 
w Komprachcicach o godz. 15.00 
rozpocznie się koncert laureatów 
XI Przeglądu Piosenki Religijnej 
„Dobrze jest śpiewać naszemu 
Panu”.

Rekolekcje
Od 16 do 18 listopada w domu 
zakonnym Zgromadzenia Oblatów 
św. Józefa w Rusocinie odbędą się 
rekolekcje dla kapłanów. Zgłosze-
nia przyjmowane są telefonicznie 
077 433 62 56 i drogą e-mailową 
rusocinosj@wp.pl.

KIK
Program pracy opolskiego oddziału 
KIK: 11 października – pielgrzym-
ka na Górę św. Anny, Msza św. o godz. 
11.00; 14 października o godz. 18.00 
– rozważania biblijne; 18 paździer-
nika o godz. 17.00 – wykład ks. dr. 
Zygmunta Nabzdyka „Dialekt śląski”; 
24 października o godz. 16.00 – spo-
tkanie modlitewne w kaplicy. •

P ierwszy album nagrany przez 
Siostry Szkolne de Notre-

Dame Prowincji Polskiej nosi ty-
tuł „Klucz do serca”. Poruszające 
słowa dwunastu utworów zostały 

w części napisane przez siostry, 
w części zaczerpnięte z myśli bł. 
Teresy od Jezusa Gerhardiner, na-
tomiast aranżacji utworów doko-
nał Norbert Blacha. „Zakochaj się!”, 
„Najpiękniejszy dar” i „Miłość oddaje 
z radością wszystko” to tylko kilka 
tytułów z autorskiej płyty, która po-
wstała w gliwickim studiu B1. W na-
graniach udział wzięło siedem sióstr, 
które śpiew szlifowały pod okiem 
Katarzyny Hulok-Młynarskiej.

– Teksty piosenek oraz mu-
zyka wypływają z głębi naszych 
serc poruszonych spotkaniem 
z Bogiem Żywym – wyjaśniają sio-
stry, podkreślając, że ufają, iż na-
grane utwory staną się Bożym 

kluczem do serca słuchaczy.  
– Dzięki naszym utworom możemy 
dać innym coś z siebie, podzielić się 
miłością, której doświadczamy, 
dlatego myślę, że jeszcze zdecydu-
jemy się wyśpiewać to, co Pan Bóg 
w nas zdziała – wspomina s. Augu-
styna Blinda, zapytana o to, czy po-
jawiły się już plany stworzenia 
kolejnego albumu. – Nagrywanie 
płyty było dla nas bardzo ciekawą 
przygodą – dodaje.  Album, wydany 
w pięciotysięcznym nakładzie, moż-
na zakupić na furcie w klasztorze 
sióstr de Notre-Dame (Opole, ul. 
Mały Rynek 5). ana

W muzycznym kręgu

O miłości – największym skarbie
an

n
a 

kw
aś

n
ic

ka

www.plus.opole.pl

Opole 107,9 FM
Kędzierzyn-Koźle 89,6 FM 

Góra św. Anny 89,6 FM
Nysa 96,7 FM

Racibórz 87,8 FM

Antena tel.: 77 45 66 777
Marketing i Promocja 

tel.: 77 45 38 383

■ R e K L A M A ■

Poślubione Chrystu-
sowi siostry de Notre-
-Dame wyśpiewały 
Bogu swą miłość.

Attonare w czasie próby. W ubiegłym roku grupa zdobyła 
I nagrodę w Przeglądzie Piosenki Religijnej w Komprachcicach


