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Kuria Diecezjalna 
w Opolu przez 
ostatnich kilkanaście 
lat otrzymywała 
informacje sugerujące 
nieprawidłowości 
w działaniu Wspólnoty 
Modlitewnej Odnowy 
w Duchu Świętym 
przy parafii św. Mikołaja 
w Krapkowicach.

W  związku z tym ks. abp Alfons 
Nossol powołał komisję w celu 

rozeznania sytuacji w aspekcie dusz-
pasterskim, doktrynalnym i prawnym. 
Po kilku latach pracy komisja zapropo-
nowała kurii środki zaradcze, które 
mogłyby usunąć wątpliwości doktry-
nalne i dyscyplinarne, pojawiające się 
w związku z działalnością Wspólnoty. 
Propozycje dotyczyły zmian w orga-
nizacji i funkcjonowaniu Wspólnoty. 
Obecny biskup opolski Andrzej 

Czaja zaakceptował propozycje ko-
misji i przedstawił je kierownictwu 
Wspólnoty. Liderzy wyrazili gotowość 
podjęcia współpracy w realizacji 

złożonych propozycji, natomiast ani-
matorzy, niestety, nie przyjęli propono-
wanego przez księdza biskupa sposobu 
przekształcenia struktur Wspólnoty 
i zreformowania jej działania. W tej 
sytuacji biskup ordynariusz Andrzej 
Czaja nie wyraża zgody na dalsze gro-
madzenie się Wspólnoty w pomieszcze-
niach kościelnych i używanie dotych-
czasowej nazwy (por. KPK, kan. 326, 
§ 1). Równocześnie Kuria Diecezjalna 
informuje, że przy parafii św. Mikołaja 
w Krapkowicach będzie działać nowa, 
jednoznacznie katolicka Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym, której 
przewodniczyć będą wikariusze tej 
parafii: ks. Grzegorz Grzybowski 
i ks. Sławomir Kwiatkowski. Do udzia-
łu w spotkaniach modlitewnych nowej 
grupy zaprasza się wszystkich chęt-
nych, także uczestników spotkań 
dotychczasowej Wspólnoty. Grupom 
modlitewnym działającym bez zamia-
nowanego duszpasterza ks. biskup 
nie udziela swojej aprobaty i odma-
wia prawa nazywania siebie „grupą 
katolicką”. 
 Bp Jan Kopiec

wikariusz generalny

Święta Cecylia w stylu gospel

Ż y wiołow ym koncertem pie- 
śni w stylu gospel została uczczo-

na św. Cecylia w niedzielę 22 lis- 
topada w bazylice św. Anny. Malutkie 
dzieci rwały się do tańca, star- 
si wierni przytupywali, podrygi- 
wali i klaskali w dłonie, gdy anno- 
górska bazylika rozbrzmiewała 
pieśniami uwielbienia i tęskno-
ty. – Wiem, że przyjdziesz. O świ- 
cie, w południe czy o północy. 
– Ty przyjdziesz, Panie – śpie- 
wał chór pod dyrekcją wokali- 
stki, dyrygentki i kompozytorki 
muzyki gospel Gabrieli Rudaw- 
skiej, laureatki wielu festiwali go-
spel. Przez trzy dni (20–22 listopada) 
uczyła kilkudziesięciu uczestników 
warsztatów muzycznych na Górze 
Świętej Anny techniki śpiewu ma-
jącego swoje korzenie w murzyń-
skich pieśniach religijnych – negro 
spirituals. 
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Góra Świętej Anny. Koncert gospel w bazylice

Ks. Sławomir Kwiatkowski 
odczytuje komunikat kurii 
w kościele św. Mikołaja 
w Krapkowicach

Komunikat Kurii Diecezjalnej

Sprawa Odnowy w KrapkowicachWigilijna 
Świeca
Już można kupować 
w parafiach 
świece XVI Wigilijnego 
Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Caritas 
diecezji Opolskiej 
przygotowała 
73 tys. małych 
 i 21 tys. dużych świec. 
nabywając świece, 
wierni składają ofiarę 
w wysokości 12 zł za dużą 
i 5 zł za małą świecę. 
dochód z Wigilijnego 
dzieła przeznaczony 
zostanie na dalszą 
modernizację ośrodka 
formacyjno-wypoczyn- 
kowego Caritas 
w Głębinowie i na ferie 
zimowe dla blisko 
200 dzieci oraz zasili 
konta parafialnych 
zespołów Caritas 
(50 groszy z każdej 
sprzedanej świecy) 
realizujących projekty 
pomocowe w swoich 
parafiach.

krótko
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Wydawnictwo i Drukarnia 
Świętego Krzyża. 16 listopada br. 
w Muzeum Piastów Śląskich w Brze-
gu odbyła się uroczystość wręczenia 
wyróżnień i dyplomów w 16. edycji 
konkursu „Pracodawca – organiza-
tor pracy bezpiecznej na poziomie 
wojewódzkim”. Spotkanie połączo-
ne było z obchodami 90. rocznicy 
istnienia Państwowej Inspekcji 
Pracy. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. minister Iwona 
Hickiewicz, zastępca głównego 
inspektora pracy, wicewojewoda 
opolski Antoni Jastrzembski, ks. inf. 
Edmund Podzielny, starostowie 
powiatów województwa opolskiego, 
przedstawiciele związków zawo-
dowych oraz laureaci konkursu 
– opolscy przedsiębiorcy, którzy 
w swoich zakładach pracy nie tylko 
dbają o to, aby przestrzegane były 
zasady i przepisy bhp, ale wprowa-
dzają rozwiązania zapewniające 
bezpieczne i ergonomiczne warun-
ki pracy. Pracodawców oceniano 
w trzech kategoriach: zakłady duże 

(ponad 250 pracowników), zakłady 
średnie (od 51 do 250 pracowników) 
i zakłady małe (do 50 pracowników). 
Najwyższe laury w trzeciej katego-
rii zdobył ks. dr Waldemar Klinger, 
dyrektor Wydawnictwa i Drukar-
ni Świętego Krzyża w Opolu, które 
przeprowadziło spore inwestycje, 
m.in. gruntownie wyremontowa-
no pomieszczenia biurowe, pro-
dukcyjne i socjalne, halę maszyn 
wyposażono w klimatyzatory 
przemysłowe, zakupiono nową 
maszynę offsetową firmy Heidel-
berg. Jak mówi ks. Klinger, te spore 
nakłady finansowe mają nie tylko 
pozytywnie wpłynąć na sukces 
ekonomiczny firmy, ale przede 
wszystkim zapewnić przyjazne 
warunki pracy i sprawić, by każdy 
czuł się tutaj dobrze. Uwieńczeniem 
tegorocznego konkursu była gala 
finałowa na Zamku Królewskim 
w Warszawie, gdzie z rąk ministra 
Tadeusza Zająca, głównego inspek-
tora pracy, ks. Klinger odebrał list 
gratulacyjny.

Województwo opolskie. Wy- 
dział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu 
Wojewódzkiego chce pomóc bez-
domnym bezpiecznie przeżyć 
zimę. Na stronach internetowych 
urzędu oraz wydziału umiesz-
czono zakładkę „Placówki Pomo-
cy dla Potrzebujących Wsparcia” 
z adresami wszystkich schronisk 
i placówek udzielających pomo-
cy bezdomnym w województwie 
opolskim oraz wzorem lat ubie-
głych opracowano plakat i ulotki 
o tej samej treści. Plakat i ulotki 
zostały przesłane do wszystkich 
powiatów w województwie z proś-
bą o wydrukowanie i rozkolporto-
wanie tych informacji w miejscach, 

gdzie najczęściej przebywają osoby 
bezdomne i potrzebujące pomocy. 
Ponadto wydział wydrukował 
2 tys. plakietek informacyjnych, 
które policjanci i strażnicy miej-
scy będą wręczać potrzebującym 
pomocy. Znajduje się na niej napis: 
„Masz problem z noclegiem? Posił-
kiem? Dzwoń w potrzebie!” oraz 
numery telefonów: bezpłatny 
800 163 136 dostępny z numerów 
stacjonarnych oraz płatny 987 
dostępny z tel. komórkowych. Pod 
tymi numerami telefonów (czyn-
nymi przez 24 godziny na dobę) 
dyżurni Wojewódzkiego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 
udzielają wszelkich niezbędnych 
informacji.

Nysa. W bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki 14 listopa-
da, w dniu wspomnienia bł. Marii Luizy Merkert, uro-

czystej Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygło-
sił ordynariusz diecezji opolskiej bp Andrzej 

Czaja. W Eucharystii licznie uczestniczyli 
parafianie, siostry zakonne z macierzyste-

go domu Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety, zało-
żonego przez błogosła-
wioną, oraz władze 
samorządowe z Nysy.

Związek Śląskich Rolników.  
Kalendarz na rok 2010 wydany 
przez Związek Śląskich Rolni-
ków tym razem zaskoczył swoim 
„smakowitym” wyglądem, bo poza 
podstawową funkcją wskazywania 
kolejnych miesięcy i dni 2010 roku 
kalendarz podpowiada nam, gdzie 
można zjeść najlepsze potrawy 
śląskie: anyżki i warzonki, śląski 
raj (danie obiadowe), spajzę cytry-
nową i czekoladową, panćkraut 
z żeberkami, kaczkę pieczoną 
z jabłkami czy karpia na niebiesko. 
Ozdobiony zdjęciami smakołyków, 
opolskiej porcelany ze zbiorów 
Muzeum Wsi Opolskiej, koronami 
żniwnymi i pięknymi opolskimi 
widokami z pewnością zachęci 
nas do odwiedzenia tych miejsc, 
gdzie nie tylko dobrze karmią, 
ale też gdzie można pospacerować, 

odwiedzić wiejskie muzeum, 
np. w Biedrzychowicach, i kupić 
najsmaczniejsze jabłka w okolicy. 
Koncepcję kalendarza opraco- 
wała Klaudia Kluczniok, fotogra- 
fie wykonali: Tomasz Kozik, Klau-
dia Kluczniok, Krzysztof Klucz-
niok, tłumaczenie na niemiecki 
Klaudia Kandzia.

Bezpieczny i przyjazny Ulotki dla bezdomnych

Kalendarz smaków 

Ksiądz Waldemar Klinger odbiera list gratulacyjny
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Król

A by zrozumieć ideę 
królestwa w Biblii, 

trzeba się cofnąć  
do czasów odległych. 
Izraelici nie mieli króla  
– najwyższego 
zwierzchnika, wodza 
i sędziego. Uważali, 
że ich królem jest Bóg. 
W świecie tamtej 
epoki było to czymś 
jednorazowym. Gdy idea 
Boga-Króla nieco zblakła, 
coraz żywsze stawało się 
pragnienie, by im też 
przewodził król-człowiek. 
Tak doszło do namaszczenia 
pierwszego króla – Saula. 
Wkrótce po nim królem 
został Dawid, którego 
postać stała się typem 
króla. Co mieści się w tym 
pojmowaniu króla? Przede 
wszystkim to, że królem 
jest zawsze Bóg; ziemski 
król jest tylko Jego 
pełnomocnikiem.  
Dalej – Bóg jest nie despotą, 
lecz opiekunem człowieka 
i narodu. Zwłaszcza gdy 
człowiek jest ubogi, a naród 
w niebezpieczeństwie. 
W czasach Jezusa króla 
nie było od kilkuset lat. 
Ale tradycja królestwa 
wciąż była żywa.  
I żywe było oczekiwanie, 
że Bóg weźmie 
w opiekę uciśnionych 
i pogardzanych, 
a sprawiedliwość stanie się 
powszechnym udziałem 
wszystkich. Lud chciał 
ogłosić Jezusa królem. 
W Jego postaci i działaniu 
zbiegało się przecież 
tyle znamion królestwa. 
Jezus temu nie przeczył, 
ale wskazał perspektywę 
inną: „Królestwo moje 
nie jest z tego świata”.

Otwórz: J 6,14n; Łk 19,37n;  
J 18,33–38.

Wspomnienie kapłana

Śp. 
ks. radca 
Erhard 

Olbrych
7 listopada 2009 r. 
zmarł w wieku 70 lat 
ks. Erhard Olbrych, 
pracownik Biskupiego 
Sądu Duchownego 
w Opolu

Śp. ks. radca Erhard Olbrych uro-
dził się 31 października 1939 r. 

w Gogolinie w rodzinie Jana i Klary 
z d. Styra, jako najmłodszy z pię-
ciorga rodzeństwa. Szkołę podsta-
wową ukończył w 1953 r. w Malni 
i kontynuował naukę w liceum 
ogólnokształcącym w Gogolinie. 
Po złożeniu egzaminu dojrzało-
ści w 1957 r. wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Nysie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 24 
czerwca 1962 r. w Opolu z rąk bi-
skupa Franciszka Jopa. Pierwszą 
placówką wikariuszowską była 
parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej 
i św. Wojciecha w Opolu (1962–1967), 
a następnie kolejno: parafia pw. 
św. Anny w Zabrzu (1967–1968), 
parafia pw. Dobrego Pasterza 
w Bytomiu-Karbiu (1968–1972) oraz 
parafia pw. św. Andrzeja w Zabrzu 
(1972–1976). W tej ostatniej pozo-
stał jeszcze przez 2 lata jako pro-
boszcz. Od 1978 r. rozpoczął pracę 
w Biskupim Sądzie Duchownym 
w Opolu w charakterze notariusza 
i audytora. Jednocześnie pełnił 
posługę kapelana w domu opieki 
i kościele pw. św. Aleksego w Opolu. 
W 1994 r. został odznaczony przez 
biskupa opolskiego tytułem dzieka-
na honorowego, a w 2004 r. – radcy 
duchownego. Odszedł do domu Ojca 
po krótkiej chorobie 7 listopada 
2009 r. Uroczystościom pogrzebo-
wym 12 listopada w Krapkowicach-
-Otmęcie przewodniczył kolega 
kursowy bp Gerard Kusz z Gliwic, 
zaś diecezję opolską reprezentował 
bp Paweł Stobrawa. Ks. jk

W Radiu Plus Opole – 
Adwent ze świętym 
proboszczem z Ars. 

O d poniedziałku do piątku, 
przez cały Adwent, na ante-

nie Radia Plus Opole pojawią się 
specjalne audycje roratnie. Będą 
one nawiązywały do przygoto-
wanych przez redakcję „Gościa 
Niedzielnego” materiałów na 
Roraty – „Pokażę Ci drogę do nie-
ba”. Ich bohaterem jest św. Jan 
Maria Vianney, proboszcz z Ars, 
patron Roku Kapłańskiego.

W studiu – obok redaktora 
– będą również dzieci ze swo-
imi katechetami: s. Radosławą, 
ks. Zbigniewem Bienkiewiczem, 

ks. Danielem Bregułą, ks. Dariu-
szem Flakiem i ks. Piotrem Kier-
palem. W czasie audycji w konkur-
sie telefonicznym będzie można 
zdobywać nagrody. Wystarczy 
odpowiedzieć prawidłowo na jed-
no pytanie związane z tematyką 
poruszaną w czasie Mszy św. 
roratniej. – Jak zwykle nagrody 
będą niezwykle atrakcyjne – za-
pewnia Dawid Rajwa, szef anteny 
opolskiego Radia Plus, i dodaje, 
że w ubiegłych latach o zwycię-
stwo w konkursie trwała gorąca 
walka (telefoniczna). Początek au-
dycji o 19.05. Ich podsumowaniem 
będzie krótkie rozważanie ks. dr. 
Eugeniusza Plocha inspirowane 
myślami i życiem św. Jana Marii 
Vianneya. Numer telefonu do stu-
dia – 77 45 66 777.  •

Radio Plus i „Gość Niedzielny”

Roraty 
na antenie

W  28. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego 

Niemodlińskie Towarzystwo 
Regionalne zaprasza do udziału 
we wspomnieniu nocy grudniowej, 
13 grudnia 2009 roku. Program: 
godz. 00.15 w Niemodlinie przy ulicy 

Opolskiej, przed tablicą pamiątkową 
przy byłej siedzibie Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa – złożenie 
wiązanki kwiatów i odśpiewanie 
hymnu państwowego; godz. 00.30 
– przemarsz na leśną polanę, wspo-
mnienia przy ognisku. •

W Niemodlinie

Wspomnienie nocy grudniowej
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Dzieci Maryi w diecezji opolskiej

Silna wspólnota

W diecezji opolskiej w obe- 
cnym kształcie duszpa-
sterstwo Dzieci Maryi, 

którego korzeni należy upatry-
wać w kongregacjach mariań-
skich, rozwija się od 1956 r., kiedy 
po pierwszej odwilży z ramienia 
kurii ks. Paweł Pyrchała zachę-
cał do tworzenia wspólnot przy 
parafiach i opracował powinności 
dziecka Maryi. W ostatnich latach 
duszpasterstwo nabrało tempa. 
Z każdym rokiem coraz więcej 
dziewcząt bierze udział w reko-
lekcjach wakacyjnych i przyjeż-
dża na trzydniową pielgrzymkę 
na Górę św. Anny, co, jak podkre-
śla ks. Mariusz Sobek – diecezjalny 
duszpasterz wspólnoty, jest wielką 
zasługą osób na co dzień prowa-
dzących formację dziewcząt nale-
żących do Dzieci Maryi.

Oczami animatorów
– By człowiek mógł żyć 

po chrześcijańsku, środowisko 
jego życia musi być przesiąknięte 
chrześcijaństwem. Co więcej, do-
świadczenie wspólnoty i obecno-
ści zdecydowanie bardziej pomaga 
w dojrzewaniu chrześcijańskim niż 
zalecenia instytucji, stąd koniecz-
ne staje się tworzenie wspólnot 
chrześcijańskich wewnątrz coraz 

bardziej zlaicyzowanego społe-
czeństwa – wyjaśnia ks. Waldemar 
Musioł, dyrektor Wydziału Dusz-
pasterskiego kurii. Jedną z takich 
wspólnot są działające w parafiach 
grupy Dzieci Maryi, w których for-
mują się dziewczęta, począwszy 
od II klasy szkoły podstawowej. 
W czasie konferencji opiekunów 
i animatorów Dzieci Maryi, w któ-
rej udział wziął również ks. Wal-
demar Musioł, wielokrotnie 
podkreślano, że świadectwo opie-
kuna wobec wspólnoty wymaga, by 
w jego oczach, uśmiechu, słowach 
i zachowaniu stale widać było, 
że jest rzeczywistym świadkiem Je-
zusa Chrystusa. Nie można zapomi-
nać, że opiekun ma wpływ zarów-
no na sferę fizyczno-emocjonalną 
i społeczną swoich podopiecznych, 
jak i na budowanie ich hierarchii 
wartości i odkrywanie powołania. 
Spotkanie metodyczne, które od-
było się w Winowie 14 listopada, 
rozpoczęło się modlitwą w sank-
tuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej, po której konfe-
rencję wygłosił ks. Tadeusz Muc, 
uprzedni diecezjalny duszpasterz 
Dzieci Maryi. – Często dziewczęta 
zapisują się do Dzieci Maryi, gdyż 
bardziej lub mniej świadomie mają 
nadzieję, że w nich znajdą to, czego 

na co dzień im brakuje: wysłucha-
nie, zrozumienie, bezpieczeństwo 
i miłość – wyjaśniał ks. Tadeusz 
Muc. – Jezus i Maryja mają trudne 
zadanie, by z naszą pomocą uzdra-
wiać poranione człowieczeństwo 
przychodzących do wspólnoty 
dziewcząt – mówił. Następnie 
w „Domu Ojca”, w części konferen-
cyjnej spotkania, siostry zakonne, 
animatorki świeckie i księża roz-
mawiali o sukcesach, problemach 
dotykających wspólnoty Dzieci 
Maryi, rocznym programie pra-
cy oraz wskazaniach duszpaster-
skich, które zostaną opracowane 
w przyszłym roku przez Wydział 
Duszpasterski.

Wydarzenia wspólnotowe
Duszpasterstwo powinno od-

bywać się na trzech poziomach. 
W parafiach Dzieci Maryi przy-
chodzą na regularne spotkania 
formacyjne, noszą cudowny me-
dalik na różowej, zielonej bądź nie-
bieskiej wstążce, zajmują wyekspo-
nowane miejsce w zgromadzeniu 
liturgicznym podczas uroczysto-
ści, a ich najważniejszym dniem 
jest 8 grudnia, kiedy w czasie Mszy 
św. w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP odnawiają przy-
rzeczenia, a kandydatki zostają 
przyjęte do ich wspólnoty. Istot-
nym zaleceniem jest, by w czasie 
Eucharystii dziewczęta nie łączyły 

funkcji liturgicznych wypełnia-
nych przez Dzieci Maryi z tymi, 
które przypisane są ministrant-
kom. – Na szczeblu dekanalnym 
chciałbym, aby w każdym deka-
nacie był kapłan odpowiedzial-
ny za wspólnotę Dzieci Maryi, 
którego głównym zadaniem by-
łoby zorganizowanie raz w roku 
dekanalnego dnia wspólnoty – 
zaznacza ks. Waldemar Musioł. 
Z kolei na szczeblu diecezjalnym 
w ciągu roku odbywają się: paź-
dziernikowa pielgrzymka na Górę 
św. Anny, majowy turniej spraw-
nościowy, kursy dla animatorek 
(w listopadzie i lutym), spotkanie 
metodyczne opiekunów, kilka tur-
nusów rekolekcji letnich, a także 
adwentowy i wielkopostny dzień 
skupienia. I tak już 12 grudnia 
Dzieci Maryi wraz z opiekunami 
są zaproszone na adwentowy dzień 
skupienia, który rozpocznie się 
o godz. 9.30 Mszą św. w kościele 
seminaryjno--akademickim św. 
Jadwigi Śląskiej (Opole, ul. Drzy-
mały 1), po której w auli Wydzia-
łu Teologicznego UO odbędą się 
konferencja, podsumowanie 
A.D. 2009 oraz składanie życzeń 
świątecznych.

Anna Kwaśnicka

strona internetowa wspólnoty 
dzieci Maryi: http://dziecimarii.
eopolszczyzna.pl

Uczestnicy spotkania modlitewno-metodycznego w Winowie 
po lewej: Przynależność do Dzieci Maryi wiąże się nie tylko 
z noszeniem sztandarów maryjnychW parafiach formacją Dzieci Maryi zajmują się 

siostry zakonne, animatorki świeckie oraz księża.
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Przez cały rok 
umacniali kult 
św. Jadwigi.

P arafia w Żelaznej obchody 
swojego 90-lecia (19 paździer-

nika 2008 r.) połączyła z inaugu-
racją Roku Jadwiżańskiego. Mszy 
św. odprawionej z tej okazji prze-
wodniczył i słowo Boże wygłosił 
ks. infułat Edmund Podzielny, pro-
boszcz parafii katedralnej w Opolu. 
W uroczystości udział wzięli dawni 
proboszczowie Żelaznej: ks. Henryk 
Wolny, ks. prałat Hubert Skomudek, 
ks. Gerard Fuhl, ks. Marcin 
Michalski oraz księża z dekanatu 
i okolic. Zainicjowany przez parafię 
Rok Jadwiżański, jak mówi ks. pro-
boszcz Adrian Muszalik, stał się 
szczególną sposobnością do przy-
bliżenia życia i dzieła patronki pa-
rafii, a uczyniono to w trakcie misji 
świętych prowadzonych przez 
o. Henryka Kałużę SVD i podczas 
poprzedzających jubileusz reko-
lekcji głoszonych przez ks. prof. dr. 
hab. Zygfryda Glaesera. – Wielkim 
przeżyciem były pielgrzymki pa-
rafian śladami św. Jadwigi Śląskiej 
do Andechs i AltÖtting w Niemczech, 
do Trzebnicy i Wrocławia – przy-
pomina ks. proboszcz Adrian 
Muszalik.

Kult św. Jadwigi w parafii umac-
niały comiesięczne nabożeństwa 
(16. dnia) i wieczory z muzyką 
i poezją, tematycznie nawiązującą 
do życia św. Jadwigi, historii Śląska 

i historii Kościoła. Charyzmat swojej 
założycielki realizowany współcze-
śnie przybliżyły parafianom siostry 
boromeuszki, które przyjechały 
do Żelaznej. Goszczono także byłe-
go rektora Uniwersytetu Opolskie-
go, prof. dr. hab. Stanisława Nicieję 
z okazjonalnym wykładem. Rok 
szczególnej refleksji nad życiem 
i dziełem św. Jadwigi zakończyła 
Suma odpustowa, odprawiona przez 
rektora Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu ks. prof. dr. 
hab. Waldemara Irka. W kazaniu 
ksiądz profesor przedstawił św. 
Jadwigę jako wzór kobiet, matek, 
w kontekście współczesnej dewa-
luacji wartości chrześcijańskich. 

Rok Jadwiżański upamiętnio-
no też materialnymi dokonaniami. 
Odnowiono pochodzący z 1781 roku 
kościół parafialny: – W roku 2008 
wymieniliśmy w całości poszycie 

dachowe oraz rynny. Wielkim pro-
fesjonalizmem wykazała się firma, 
która umiejętnie dokonała wymiany 
dachówki na wielu zaokrąglonych 
i półkolistych częściach dachu. Na-
tomiast w roku 2009 odnowiliśmy 
elewację, nałożone zostały tynki re-
nowacyjne, z kolorystyką wykonaną 
według specjalistycznego projektu 
szwajcarsko-niemieckiej technolo-
gii. Według oceny Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Opolu, nasz kościół 
jest jednym z najlepiej odrestauro-
wanych w województwie opolskim 
– mówi ks. Muszalik. Ponadto od-
nowiony został pochodzący z XVIII 
wieku obraz z przedstawieniem 
Wniebowzięcia NMP w filialnym 
kościele w Osieku Grodkowskim. 15 

listopada 2009 r. odprawiona została 
Msza św., w czasie której parafianie 
dziękowali Panu Bogu za pomyśl-
ne zakończenie kompleksowej 
restauracji parafialnej świątyni. 
Przewodniczył jej i słowo Boże wy-
głosił ks. prałat dr Albert Glaeser 
– dyrektor wydziału finansowo-go-
spodarczego Kurii Biskupiej w Opo-
lu. W koncelebrze uczestniczyli: 
ks. proboszcz Adrian Muszalik, 
ks. Hubert Skomudek, ks. Tomasz 
Gierga, wikary z Nowej Wsi Królew-
skiej, ks. Krystian Muszalik, wikary 
z Olesna. Ostatnim akcentem zakoń-
czonego Roku Jadwiżańskiego było 
poświęcenie krzyża przy świątyni: 
– W kościele parafialnym jest obraz 
przedstawiający św. Jadwigę wpa-
trzoną w trzymany przez siebie 
krzyż. Nasz krzyż przy kościele ma 
przypominać dzisiejszemu poko-
leniu parafian, że chrześcijaństwo 
jest nieustannym wpatrywaniem się 
w krzyż – powiedział ks. proboszcz 
Adrian Muszalik. 
 Teresa Sienkiewicz-Miś

Audycje roratnie: na antenie Radia PLUS Opole od pon. do pt. o godz. 19:05
Konkurs telefoniczny: 77 45 66 777

RORATY 2009

■ R e K l A m A ■

Reportaż z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Żelaznej – w dekanacie grodkowskim

Wszystko dla swojej Patronki

Mszy św. dziękczynnej 
za pomyślnie ukończony 
remont kościoła 
św. Jadwigi Śl. 
przewodniczył 
ks. prałat Albert Glaeser 
po lewej: Poświęcenie krzyża 
powyżej: Odrestaurowana 
parafialna świątynia
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Z tej okazji w opolskiej ka-
tedrze 14 listopada 2009 r. 
spotkali się czciciele Krwi 
Chrystusowej z Opol-

szczyzny, Dolnego Śląska, Kalisza 
i Częstochowy. Przyjechał o. Fran- 
ciszek Grzywa, krajowy ani- 
mator – prowincjał Zgroma-
dzenia Wspólnoty Krwi Chry- 
stusa z Częstochowy, który 

z duszpasterzami wspólnot, ks. 
Zbigniewem Bieńkiewiczem, ks. 
Tomaszem Malickim, ks. Henrykiem 
Wyciskiem, ks. Krzysztofem 
Soczyńskim uczestniczył w konce-
lebrze Mszy św. odprawianej przez 
infułata ks. Edmunda Podzielnego. 
Okazjonalną homilię wygłosił bp Jan 
Bagiński. 

 Pierwszym animatorem diece-
zjalnym był śp. Kryspin Adamski, 
który z żoną Sabiną rozwijał nowy 
ruch modlitewno-formacyjny 
w diecezji i w parafii katedralnej 

pod duchowym kierownictwem 
proboszcza ks. Stefana Baldego 
i delegowanych do tej posługi 
księży wikariuszy. Po nim funkcję 
diecezjalnego animatora pełnili: 
Czesława Okrutnik z Krapkowic, 
Kazimierz Kieć z Prudnika i obec-
nie – Genowefa Wojnar. Powstały 
wówczas grupy Wspólnoty Krwi 
Chrystusa w Opolu, dwie grupy 
w Kędzierzynie -Koźlu – w parafii 
Ducha Świętego i w parafii Euge-
niusza de Mazenod, w Prudniku 
w parafii św. Michała, w Krapko-
wicach, Grodkowie i Kluczborku 
w parafii MB Wspomożenia Wier-
nych. Ewenementem była działająca 
od dawna grupa Krwi Chrystusa 
w parafii Bolesław, w dekanacie 
Tworków; idea czczenia Krwi Chry-
stusowej i wiedza o Zgromadzeniu 
Misjonarzy Krwi Chrystusa dotarła 

do Bolesławia z Niemiec, dwadzie-
ścia pięć lat wcześniej. Dzisiaj, jak 
mówi ks. proboszcz Henryk Wycisk, 
wspólnota mająca pięćdziesięciolet-
ni staż liczy 60 osób, ma bardzo od-
daną animatorkę Małgorzatę Grze-
siczek, która z wyczuciem, zgodnie 
z rytmem i możliwościami grupy, 
planuje modlitewne spotkania, 
formację i charytatywne działa-
nia. A wielka ofiarność parafian 
ks. Wyciska wspierających budują-
ce się sanktuarium Krwi Chrystusa 
w Częstochowie doceniona została 
pamiątkową tablicą. 

Słowo życia 
– Na cotygodniowych czwartko-

wych spotkaniach modlimy się, od-
mawiamy Litanię do Krwi Chrystu-
sowej, Różaniec, i rozważamy Pismo 
Święte. Wybieramy z przeznaczonej 
na ten dzień Ewangelii „słowo życia”, 
które przez tydzień nam towarzy-
szy, pomaga w różnych sytuacjach, 
w codziennych wydarzeniach i de-
cyzjach. Rozważamy i wsłuchuje-
my się w tę treść, bo po wielu latach 
czytania Pisma Świętego zawarte 
w nim słowa przemawiają do nas, 
podpowiadają, co uczynić i nadają 
sens naszemu życiu – wyjaśnia Ge-
nowefa Wojnar z opolskiej Wspól-
noty Krwi Chrystusa.

Rozmodleni 
i pracowici

Czciciele Krwi Chrystusa 
modlili się przy grobie 
ks. Stefana Baldego 

Reportaż. Od 25 lat Wspólnota 
Krwi Chrystusa diecezji opolskiej 
konsekwentnie podąża za świętym 
Kasprem. 

tekst i zdjęcia
Teresa Sienkiewicz-Miś

tsienkiewicz@goscniedzielny.pl
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– A po tygodniu dzielimy się 
naszymi doświadczeniami, tym 
jak „słowo życia” nam pomogło, 
co się wydarzyło, czy były to dobre 
przeżycia, czy nie, co zrobiliśmy dla 
bliźnich, dla cierpiących – dodaje 
Adela Knop, animatorka grupy.

 Co trzeci czwartek miesiąca 
opolscy czciciele Krwi Chrystusa 
spotykają się w kościele św. Alek-
sego na adoracji Najświętszego 
Sakramentu prowadzonej przez 
ks. Krzysztofa Soczyńskiego, a raz 
na dwa miesiące zamawiają Mszę 
św. w intencji biskupów, kapłanów, 
powołań kapłańskich, za zmarłych 
i żyjących członków wspólnoty. 

Nie tylko modlitwą żyją człon-
kowie wspólnot. Adela Knop 
opiekuje się kaplicą w Zakrzowie, 
dba o jej wygląd, przewodniczy 
modlitwom w kaplicy. Jest nie tyl-
ko animatorką katedralnej wspól-
noty, ale pomaga też diecezjalnej 
animatorce Genowefie Wojnar 
i jest to wzajemna pomoc. W Kę-
dzierzynie-Koźlu dwie wspólnoty 
Krwi Chrystusa zbierały pieniądze 
na budowę kościoła i na wsparcie 
biednych, podobne zbiórki dla nie-
zamożnych osób, głównie na zakup 
opału, prowadzone są w Kluczbor-
ku. Swoją pracą wspierają parafial-
ne grupy Caritas, współorganizują 
festyny charytatywne, organizują 

pielgrzymki. Opolska grupa ofia-
rowała pieniądze na remont wież 
katedry, wcześniej na renowację 
obrazu Matki Boskiej Opolskiej. 

Spotkania animatorów 
Genowefa Wojnar zaprasza 

w każdą drugą niedzielę miesiąca 
do Opola, do katedralnego domu 
katechetycznego, wszystkich ani-
matorów parafialnych. Relacjonuje 
to, co miało miejsce w diecezji i w kra-
ju, w sanktuarium św. Wawrzyńca 
w Częstochowie i przekazuje bieżące 
informacje krajowego zarządu, prze-
kazuje zaproszenia na spotkania mo-
dlitewne, rekolekcje, odpusty. Dwa 
razy do roku członkowie wspólnot 
uczestniczą w odpustach organizo-
wanych przez Zgromadzenie Krwi 
Chrystusa w Częstochowie. 23 i 24 

maja odbywa się odpust ku czci Mat-
ki Bożej i Królowej Przenajdroższej 
Krwi połączony z festynem adreso-
wanym do całych rodzin, pełnym 
niespodzianek, loterii, występów 
artystycznych. Drugi odpust ku czci 
Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 
odbywa się 1 lipca. Sumie odpustowej 
przewodniczy zazwyczaj abp Stani-
sław Nowak, który 21 października 
1999 r. erygował sanktuarium Krwi 
Chrystusa w Częstochowie.

Animatorka diecezjalna i ani-
matorki parafialne wyjeżdżają 
do domów misyjnych WKC w Czę-
stochowie, w Ożarowie lub w Swa-
rzewie na rekolekcje formacyjne 
lub dni skupienia. Doświadczenia 
tam zdobyte przekazują w para-
fiach. Każdego roku parafialne 
grupy spotykają się w Opolu 
na wspólnym, diecezjalnym „opłat-
ku”, gdzie w świątecznej atmosferze 
dzielą się doświadczeniami bycia 
we wspólnocie, szerzenia kultu 
Krwi Chrystusa. W ciągu 25 lat 
zorganizowano 15 pielgrzymek 
do sanktuarium Krwi Chrystusa 
w Częstochowie, na nocne czuwa-
nie na Jasną Górę oraz do innych 
polskich sanktuariów, m.in. do Li-
chenia, na Górę Świętej Anny, 
do Gidli, Nysy, Krakowa, Wadowic, 
Łagiewnik. Od kilku lat parafialne 
grupy organizują loterie fantowe 

na majowym odpuście w Częstocho-
wie, z których dochód przeznacza-
ny jest na utrzymanie hospicjum 
w Łabuńkach koło Zamościa pro-
wadzone przez Misjonarzy Krwi 
Chrystusa oraz na budowę sanktu-
arium Krwi Chrystusa, prowadzą 
też sprzedaż cegiełek na budowę 
sanktuarium.

Założyciele Wspólnoty
Św. Kasper del Buffalo wraz 

z bp. Franciszkiem Albertinim 
w roku 1808 założył w Rzymie 
Bractwo Krwi Chrystusa, a w uro-
czystość Wniebowzięcia NMP, 
15 sierpnia 1815 roku, ogłosił utwo-
rzenie Zgromadzenia Misjonarzy 
Przenajdroższej Krwi Chrystusa 
(CPPS) w Giano, we Włoszech. 
Od tego czasu jego kapłani głosili 
misje święte i rekolekcje na terenie 
obecnych Włoch i rozszerzali stop-
niowo swój charyzmat na inne kraje. 
Dzisiaj Zgromadzenie Misjonarzy 
Krwi Chrystusa istnieje w kilku-
nastu krajach, m.in. we Włoszech, 
Polsce, Chorwacji, Niemczech, Au-
strii, w Liechtensteinie, Hiszpanii, 
Portugalii, w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, 
Chile, Gwatemali, Kolumbii, Peru, 
Indiach. Misjonarze zgromadze-
nia, wezwani przez charyzmat św. 
Kaspra do budowania i odnawiania 
Kościoła, głoszą słowo Boże, prowa-
dzą rekolekcje, odnawiają życie ka-
płańskie i parafialne, niosą pomoc 
chorym, ubogim, w swoich domach 
misyjnych w miarę możliwości 
przyjmują dorosłych, młodzież, 
dzieci i całe rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej.

 W Polsce wspólnotę założył 
członek zgromadzenia o. Win-
fried Wermter CPPS na początku 
lat osiemdziesiątych XX wieku. Oj-
ciec Wermter przeszczepił do Pol-
ski Zgromadzenia Misjonarzy 
i zainicjował też powstanie świec-
kiej Wspólnoty Krwi Chrystusa, 
obecnie liczy ona około 10 tysięcy 
członków i 4 tysiące sympatyków.

Członkowie ruchu modlą się in-
dywidualnie do Krwi Chrystusa, 
bądź też spotykają się w grupach 
modlitewnych lub misyjno-chary-
tatywnych Zgromadzenia Misjona-
rzy Krwi Chrystusa. Zgromadzenie 
pełni duchową opiekę nad licznie 
powstającymi wspólnotami. Sekre-
tariat Krajowy Wspólnoty Krwi 
Chrystusa znajduje się w Często-
chowie, przy ul. Mąkoszy 1 (adres: 
42-202 Częstochowa, skr.poczt.1634. 
tel.034 366 48 360. •

Panie Adela Knop 
i Genowefa Wojnar 
po prawej: Ks. Henryk 
Wycisk bardzo ceni swoją 
parafialną Wspólnotę Krwi 
na dole po lewej: 
Wspólnota Krwi Chrystusa 
w Kluczborku ma dwie 
grupy – osób starszych 
i młodzieżową. Na zdjęciu 
młodzież ze swoim 
sztandarem 
poniżej: Jubileuszowej 
Eucharystii przewodniczył 
ks. infułat Edmund 
Podzielny
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zaproszenia

Spotkanie Taizé
3 grudnia, o godz. 19.30 w Opolu, 
w katedrze Podwyższenia Krzyża 
Świętego, odbędzie się spotkanie 
modlitewne ze śpiewami z Taizé, 
zorganizowane przez Wspólnotę 
Taizé i DA „Resurrexit”. Udział 
w modlitwie weźmie bp Paweł Sto-
brawa i brat Ulrich ze Wspólnoty 
Taizé.

Zaproszenie na wigilię 
„XVI Wigilia Samotnych – Potrze-
bujących z miasta Opole” pod 
patronatem ordynariusza diecezji 
opolskiej bp. Andrzeja Czai odbę-
dzie się we wtorek 22 grudnia  
o godz.16.00 w hali „Okrąglak” ul. 
Oleska 70. Zaproszenia na wigilię 
można odbierać od 7 grudnia br. 
w 12 parafiach w Opolu: Podwyż-
szenia Krzyża św. (katedralna), 
śś. Apostołów Piotra i Pawła, 
Ojców Franciszkanów, Ojców 
Jezuitów, MB Bolesnej i św. Woj-
ciecha (na Górce), Przemienie-
nia Pańskiego (ZWM), św. Jacka 
(Kolonia Gosławicka), św. Karola 
Boromeusza (Chabry), bł. Czesła-
wa (Zaodrze), św. Józefa (Opole-
Szczepanowice), św. Michała (Opole- 

-Półwieś), MBNP (Opole-Nowa Wieś 
Królewska). Na wigilii gościć będzie 
ponad 1200 osób, które otrzymają 
również paczkę żywnościową. 
Licząc na pomoc darczyńców, 
organizator, ks. prałat Zygmunt 
Lubieniecki, podaje numer konta: 
Stowarzyszenie Wigilii dla Samot-
nych i Bezdomnych BGŻ O/Opole 
nr 11203000451110000000432430. 

Kiermasz
Rada Sołecka z Parafialnym Zespo-
łem Caritas w Starych Siołkowicach 
organizuje świąteczny kiermasz 
połączony z powitaniem św. Miko-
łaja w nowo wyremontowanej sali 
spotkań po byłej „farskiej stajni”. 
Impreza odbędzie się 6 grudnia. 
Początek o godz. 14.

VII Sławięcickie 
Spotkania Adwentowe
6 grudnia od 15.30 do ok. 18.30 
w auli Zespołu Szkół nr 3 im. Miko-
łaja Reja planowane jest spotkanie, 
którego jednym z celów jest zbiór-
ka pieniędzy na leczenie i rehabili-
tację Magdy, uczennicy klasy I LO, 
i Krystiana, ucznia klasy III LO. 
Tegoroczne spotkanie nosi tytuł 

„Przemiany…”. Program: 15.30 
koncert zespołu Siódma Trąba 
Baranka; 16.15 występ mieszkań-
ców DPS-u „Jan Paweł II a przemia-
ny”; 16.30 wizyta Dziadka Mroza, 
Świętego Mikołaja i amerykańskie-
go Mikołaja; 16.45 program arty-
styczny w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół nr 3 (piosenki, tańce 
i skecze z czasów PRL-u i współcze-
sne); 17.45 koncert Sławięcickiej 
Orkiestry Dętej. W czasie spo-
tkania prowadzone będą loteria 
fantowa, sprzedaż ciastek i pier-
ników mikołajkowych oraz ozdób 
świątecznych wykonanych przez 
uczniów. Cały dochód zostanie 
przekazany na leczenie i rehabi-
litację uczniów. Podajemy numer 
konta Rady Rodziców, na które 
można dokonywać wpłat z dopi-
skiem „Dla Magdy i Krystiana”: 
51 1240 1659 1111 0000 2600 4343. 

Duszpasterstwo 
Nauczycieli 
Akademickich

11 grudnia o godz. 19.00 – III 
spotkanie dyskusyjne na temat: 
„Kościół wobec wyzwań XXI w.” 
– bp prof. dr hab. Andrzej Czaja.

Czuwanie adwentowe 
11 grudnia przy sanktuarium 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
w Winowie odbędzie się czuwanie 
adwentowe; początek o godz. 19.00, 
zakończenie około godz. 24.00. 
W programie modlitwa do Ducha 
Świętego, akatyst, konferencja, któ-
rą wygłosi ks. proboszcz Waldemar 
Klinger, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, okazja do sakramentu 
pojednania, Eucharystia.  •

M szą św. w intencji internowa-
nych w Obozie Odosobnienia 

w Grodkowie, który mieścił się 
w murach Zakładu Karnego, 13 
grudnia o godz.11.30 celebrowaną 

w parafialnym kościele św. 
Michała Archanioła, rozpocz-
ną się wojewódzkie obchody 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Po Mszy św. uczestnicy przejdą 

do Zakładu Karnego, gdzie pod 
tablicą upamiętniającą wydarze-
nia sprzed 28 lat złożą kwiaty, 
wysłuchają okolicznościowych 
przemówień i zaśpiewają pieśni: 
„Boże, coś Polskę” i „Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród”. Dalsza część 
obchodów kontynuowana będzie 
w hali sportowej grodkowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego; w pro-
gramie: rejestracja uczestników 

i pocztów sztandarowych, wspo-
mnienia internowanych, pieśni 
internowanych, występ orkie-
stry dętej, zwiedzanie wystawy 
pamiątek z okresu internowania, 
zachowanych w Zakładzie Karnym 
w Nysie i Grodkowie oraz udostęp-
nionych przez internowanych, 
poczęstunek, pokaz walki karate. 
Obchodom patronuje Marszałek 
Województwa Opolskiego s

W najnowszym „Konwersatorium” 
jest bardzo interesująco. 

P rawdziwa przyjemność lek-
tury fragmentu prozy bio-

graficznej Augusta Scholtisa 
sąsiaduje tu z drapieżnym esejem 
Karla-Markusa Gaussa na temat 
kwestii tożsamości i nacjonalizmu 
w Europie Środkowej. Po Gaussie 
pewne uspokojenie przyniesie re-
fleksyjny alfabet pojęć społecznych 

zmarłego w tym roku wybitnego 
socjologa lorda Ralfa Dahrendorfa. 
Są także wspomnienia 
Karla Dedeciusa (któ-
rego dziadek pochodził 
z Piotrówki) o rodzin-
nej Łodzi oraz prze-
drukowana z „Gościa 
Niedzielnego” rozmowa 

Barbary Gruszki-Zych z Adamem 
Zagajewskim o rodzinnym Lwowie, 

pisaniu wierszy i przywią-
zaniu do małej ojczyzny. 

Numer kończy opowieść 
Kon rad a Mient usa 

o stworzonej przez niego 
30 lat temu Izbie Śląskiej 

w Dańcu.  k

Warto przeczytać

Konwersatorium 
63/64

28. rocznica stanu wojennego 

Przypomną czas internowania
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Organizatorzy wojewódzkich obchodów 
28 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
serdecznie zapraszają wszystkich internowanych.

W kościele 
Ducha Świętego 
w Winowie 
ks. Ryszard 
Wołowiec 
prowadzi 
diecezjalne 
skupienie 
członków 
Żywego Różańca


