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Opieka 
paliatywna 
i hospicyjna

Państwowa 
Medyczna Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Opolu oraz Katedra 
Zdrowia Publicznego 
AM we Wrocławiu 
zapraszają do udziału 
w I Opolskiej Konferencji 
Opieki Paliatywnej 
i Hospicyjnej 
 „Żyć godnie do końca” 
(25–26 maja). Tematy 
sesji: „Medyczne aspekty 
opieki paliatywnej 
u osób dorosłych”, 
„Etyczne, psychologiczne 
i duchowe aspekty 
kresu życia”, 
„Tanatopedagogika 
i pediatryczna 
opieka paliatywna”. 
Uczestnikami 
konferencji będą lekarze, 
pielęgniarki, pedagodzy, 
rehabilitanci, 
pracownicy poradni 
psychologiczno- 
-pedagogicznych, 
psychologowie, 
pracownicy socjalni, 
opiekunowie medyczni, 
nauczyciele, studenci. 

Pielgrzymka 
na Jasną Górę
Ks. Wojciech Modelski, 
diecezjalny duszpasterz 
Honorowych Dawców 
Krwi, zaprasza 
22 maja na XIII 
krajową pielgrzymkę 
honorowych dawców 
krwi na Jasną Górę; 
początek o godz.9.30,  
w programie m.in.: 
godz. 10.00 – program 
w wykonaniu 
reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego, 
godz. 11.00 – uroczysta 
Msza św. w intencji 
honorowych dawców 
krwi.

I nicjatorem modlitewnego spotka-
nia był ks. Józef Mikołajec, pro-
boszcz parafii Boguszyce, który 

już w 50. rocznicę zakończenia drugiej 
wojny zapalił wspólnie z parafianami 
światło dla Rosjan – zaprosił miesz-
kańców tej tragicznie doświadczonej 
ziemi do  modlitwy i  przebaczenia. 
Sowieci zamordowali tu  ponad 300 
kobiet, dzieci i starców. Odprawiono 
wówczas Drogę Krzyżową z pierw-
szą stacją na cmentarzu w Folwarku. 
W  niedzielne popołudnie, 9 maja, 
w sześćdziesiątą piątą rocznicę przy 
polowym ołtarzu, ustawionym przed 
pomnikiem pamięci z czerwoną gwiaz-
dą, nabożeństwo prowadziło dwu ka-
płanów: ks. Krystian Ziaja, proboszcz 
parafii Chrząszczyce (Folwark do niej 
należy), i ks. Józef Mikołajec. W modli-
twie uczestniczyli wierni z całej gmi-
ny Prószków, z burmistrz Różą Malik, 
mniejszość niemiecka, z przewodniczą-
cym Norbertem Raschem, młodzież 
ze wszystkich szkół razem ze swoimi 
wychowami, bo jak powiedziała Maria 
Chudala, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Złotnikach: – Młodzież powinna 
poznawać historię swojej ziemi i być 
uczestnikami ważnych wydarzeń. 
Tym bardziej że jedną z intencji tego 
nabożeństwa była modlitwa o pokój, 
o to – jak mówił ks. Krystian Ziaja – by 
udało się zbliżyć do siebie wiele naro-
dów, a zwłaszcza naród polski i rosyj-
ski, i o to, by młode pokolenie wyrosło 
na ludzi pokoju. O zbawienie poległych 
i zamordowanych prosili w modlitwie 
wiernych mieszkańcy prószkowskiej 
gminy, wśród nich sześcioletni Mi-
chał Maystrenko z rodzicami, byłymi 
mieszkańcami Ukrainy, którzy wybrali 
Polskę. Modliła się doświadczona tra-
gicznie przez front radziecki Maria 
Grund z  Zimnic, która jako ośmio-
letnia dziewczynka była świadkiem 
śmierci czwórki osób z najbliższej ro-
dziny, a sama odniosła nieodwracalny 
uszczerbek na zdrowiu: – Nie wiem, kto 
to zrobił, kto wrzucił granat do naszego 
domu, ale wiem, że mu przebaczyłam 
i modlę się za niego.  Przed pomnikiem 
żołnierzy radzieckich zapalono znicze 
i złożono wiązanki – w obecności pocz-
tów sztandarowych, straży pożarnej 
w galowych mundurach i przy muzy-
ce w wykonaniu miejscowej orkiestry 
„Kaprys”. Wiązanki i zapalone znicze 
złożono także pod pomnikiem pamięci 
zamordowanych ponad 300 mieszkań-
ców Folwarku, Źlinic, Boguszyc i oko-
licznych miejscowości.  
 Teresa Sienkiewicz-Miś

W Folwarku

Modlitwa 
dla radzieckich 

żołnierzy 
Na cmentarzu żołnierzy radzieckich 
w Folwarku w niedzielne popołudnie 9 maja 
modlili się w intencji poległych mieszkańcy gminy 
Prószków.
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Nabożeństwo odprawili proboszczowie ks. Józef Mikołajec 
i ks. Krystian Ziaja
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Opole. W stolicy województwa 
trzy dni trwało święto seniorów, 
rozpoczęte w  czwartek 6 maja 
Mszą św. w kaplicy Domu Złotej 
Jesieni, którą uświetnił chór „Zło-
ty Liść”. Eucharystię w intencji 
seniorów odprawił ks. Wojciech 
Wąchała, który wskazy wał,  
że osoby starsze nie powinny się 
wstydzić swojej starości, cho-
rób i cierpienia, że powinny być 
apostołami, dającymi przykład 
młodemu pokoleniu. Następ-
nie na rynku seniorzy odebrali 
z  rąk prezydenta Opola klucze 
do bram miasta i  rozpoczęli 
świętowanie. Pierwszego dnia 
odbyły się występy artystyczne 
przygotowane przez zespoły 
tworzone przez osoby starsze, 
drugiego dnia bawiono się na 
majówce w Muzeum Wsi Opol-
skiej, a trzeciego wybrano się na 
wspólny spacer po Opolu i zabawę 
taneczną. Pomysłodawcą Opol-
skich Dni Seniora, które w tym 

roku odbyły się po raz dwunasty, 
jest Małgorzata Kozak – zastęp-
ca dyrektora MOPR-u. W  orga- 
nizację święta włączyło się szereg 
organizacji działających na rzecz 

osób starszych, m.in. Uniwersy- 
tet Trzeciego Wieku, Dom Dzien-
nego Pobytu „Maria Magda”  
i Polskie Stowarzyszenie Diabety- 
ków.

Św. Jadwiga patronką szkoły. 
Uczniowie i ich rodzice zadecydo-
wali o nazwie Zespołu Szkół Dwu-
języcznych w Oleśnie. W głosowa-
niu na kilku kandydatów okazało 
się, że najwięcej głosów zdobyła 
św. Jadwiga Śląska. Oto wyniki gło-
sowania: Szkoła Podstawowa nr 2: 
św. Jadwiga Śląska (195 głosów), Jan 
Paweł II (176),  Zjednoczona Europa 
(109), Jan Paweł II i Benedykt XVI 
(55). Gimnazjum nr 2: św. Jadwi-
ga Śląska (125 głosów), Kazimierz 
Górski (72), Jan Paweł II (45), Zjed-
noczona Europa (34), Jan Paweł II 
i Benedykt XVI (19).

Drogą głosowania

Aktywna i radosna starość

Pokaz w wykonaniu seniorów z Domu Złotej Jesieni 

Studium Muzyki Kościelnej 
w Opolu ogłosiło terminy egza-
minów i rozmów kwalifikacyjnych 
(26 czerwca i 4 września) na trzech 
kierunkach kształcenia. Organista 
(studia 5-letnie): egzamin wstępny 
z  elementarnej techniki pianistycz-
nej i śpiewu, rozpatrywane będą 
też zgłoszenia uczniów po szko-
łach keybordowych. Prowadzenie 
zespołów śpiewaczych – dwuletnie 
studium dyrygentury o szerokim 
profilu kształcenia (dyrygowanie, 
zbiorowa i indywidualna emisja 
głosu, kształcenie słuchu). Kieru-
nek przeznaczony dla absolwentów 
Studium Muzyki Kościelnej i śred-
nich Szkół Muzycznych. Egzamin 
wstępny to rozmowa kwalifikacyj-
na. Psałterzysta (pierwsze zajęcia 
25 września) – roczny kurs prze-
znaczony dla wszystkich chętnych 
angażujących się podczas Mszy 
św. w wykonywanie psalmu mię-
dzylekcyjnego. Kandydaci muszą 
wykazać się jedynie słuchem 
muzycznym i głosem możliwym 
do kształcenia.

Dla muzycznie 
uzdolnionych

Olesno. W  odpustowym XVI-
-wiecznym drewnianym kościele 
św. Anny w Oleśnie  zamontowa-
no nowoczesny system gaszenia 

pożarów mgłą wodną. Stało się 
to możliwe dzięki unijnej dotacji 
przekazanej parafii przez Zarząd 
Województwa w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego na 
lata 2007–2013 na ochronę dzie-
dzictwa kulturowego. Parafia 
otrzymała na ten cel 353,5 tys. zł., 
cała inwestycja kosztowała 416 
tysięcy zł. W czwartek, 6 maja, 
podczas obchodzonego w Oleśnie 
Dnia Strażaka, w  kościele św. 
Anny odprawiona została Msza 
św. przez oleskiego proboszcza 
ks. Lucjana Gembczyka, byłego 
proboszcza ks. prałata Zbigniewa 
Donarskiego, pod przewodnic-
twem ks. Józefa Urbana, diece-
zjalnego duszpasterza strażaków. 
Następnie odbył się pokaz działa-
nia systemu gaśniczego w obec-
ności licznie zgromadzonych 
mieszkańców Olesna, strażaków 
z całego oleskiego powiatu, bur-
mistrza Sylwestra Lewickiego 
i starosty Jana Kusa. Nad kościołem unosiła się mgła
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Św. Anna dobrze chroniona

Biblioteki Opolszczyzny. Ostrą 
walkę rozpoczęły biblioteki z czy-
telnikami przetrzymującymi książ-
ki. Z pomocą  firm windykacyjnych 
odzyskują książki a za zwłokę nie-
rzetelni czytelnicy płacą od jednego 

egzemplarza od 10 do 20 groszy za 
dzień. Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Kędzierzynie-Koźlu w ciągu 
kilkunastu dni  udało się odzyskać 
znaczną część książek i 15 000 zł. 
Podobnie było w  Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej w Opolu, któ-
ra miała około tysiąca dłużników. 
Dzięki współpracy z firmą windy-
kacyjną odzyskano około 100 tysię-
cy złotych naliczonych kar, za które 
zakupiono nowe książki.

Odzyskują książki i pieniądze
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Samarytanin

J udea, Galilea, a pomiędzy 
nimi Samaria. W VIII w. 
przed Chr. Babilończycy 

deportowali stąd prawie 
wszystkich mieszkańców. 
Pozostawili najmniej 
użytecznych. Z czasem 
osiedlili się tu przybysze 
z różnych stron. 
Powstawała więc etniczna 
mieszanina ludzi różnego 
pochodzenia. Mowa 
dawnych mieszkańców 
przybrała tyle naleciałości, 
że stała się wręcz innym 
językiem. Podobnie 
religia – mimo zachowania 
ksiąg Mojżeszowych 
stała się mieszaniną 
różnych wierzeń i kultów. 
Mieszkańcy Judei 
po powrocie z niewoli 
zaczęli uważać Samarytan 
za gorszych. Nawet 
Galilejczycy odcinali się 
od nich. Z czasem postawa 
wzajemnej niechęci 
przemieniła się we wrogość 
(Łk 9,51nn). Z punktu 
widzenia narodowego 
Samarytanin nie był 
uważany za Żyda. 
Zaś z punktu widzenia 
religijnego – za heretyka 
i nieczystego. A na co dzień 
Judejczycy i Galilejczycy 
woleli Samarię omijać.  
Gdy Jezus wszczął rozmowę 
z Samarytanką, jego 
uczniowie byli zaskoczeni. 
A gdy tłumacząc, 
kto to jest bliźni, jako wzór 
ukazał Samarytanina, 
bez wątpienia chciał 
potrząsnąć dumą swych 
rodaków (Łk 10,29-37). 
Zresztą w rozmowie 
z Samarytanką dał 
do zrozumienia, że różnice 
kultowe są dla wiary 
drugorzędne.

Otwórz: 
Łk 17,11-19; J 4,3-9.20nn.

30 kwietnia 2010 r. zmarł ks. rad-
ca Józef Kurda, emerytowany 
proboszcz parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w  Racławiczkach, 
w dekanacie krapkowickim.

Ś p. ks. Józef Kurda urodził się 
24 lipca 1924 r. w Krasiejowie 

w  rodzinie Piusa i  Wiktorii z  d. 
Feliks. W  rodzinnej miejscowo-
ści ukończył szkołę podstawową 
i zamierzając poświęcić się pracy 
misyjnej, kontynuował naukę 
w  szkole misyjnej w  Sokołówce 
(Falkenhain) na  Dolnym Śląsku 
prowadzonej przez zakon Serca-
nów Białych. Niestety, szkoła ta zo-

stała zamknięta w  1940  r. przez 
władze nazistowskie i dlatego mu-
siał przenieść  się do  gimnazjum 
w Opolu. W 1942 r. złożył egzamin 
dojrzałości i w tym też roku został 
powołany do  wojska i  wysłany 
na front wschodni. Po zakończe-
niu wojny powrócił do rodzinne-
go domu i pracował ponad 2 lata 
w Hucie Małapanew, by utrzymać 
rodziców i rodzeństwo. W 1947 r. 
wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego. Święcenia kapłańskie 
przyjął 29 czerwca 1952 r. w Nysie 
z rąk prymasa Stefana Wyszyńskie-
go. Posługę kapłańską rozpoczął 
od trzyletniego wikariatu w Zabrzu 

w parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
(1952–1955), a następnie był kolejno 
proboszczem w  Wierzbięcicach 
(1955–1959), w  Zabrzu-Rokitnicy 
(1959–1968) i  od  1968  r. w  Racła-
wiczkach. W 1986 roku ze względu 
na stan zdrowia zamieszkał w Die-
cezjalnym Domu Księży Emerytów 
w Opolu. Biskup opolski odznaczył 
go w 1982 roku tytułem dziekana 
honorowego, a w 1996 – radcy du-
chownego. Odszedł do domu Ojca 
30 kwietnia 2010 r. Został pocho-
wany przy kościele parafialnym 
w Racławiczkach, uroczystościom 
pogrzebowym 5 maja 2010 r. prze-
wodniczył bp Paweł Stobrawa. jk

W sobotę 1 maja 
ponad 650 osób z 46 
opolskich i gliwickich 
parafii odwiedziło 
Wyższe Seminarium 
Duchowne w Opolu.

P o przekroczeniu progu semi-
narium zwiedzający trafiali 

do symbolicznego pokoju św. Jana 
Marii Vianneya – proboszcza z Ars, 
w którym umieszczono kapłańskie 

atrybuty, m.in. sutannę, brewiarz, 
krzyż i  znoszone buty. – Modli-
twa, symbolizowana brewiarzem, 
to chleb powszedni każdego kapła-
na, krzyż Chrystusa jest wyrazem 
wierności, natomiast buty są zna-
kiem wypełnianego zadania, gdyż 
każdy kapłan ma iść i nieść słowo 
Boże – wyjaśnia kleryk Artur Ju-
zwa. Goście, przede wszystkim 
dzieci i młodzież, którzy do Opola 
przyjechali wraz ze swoimi duszpa-
sterzami, oprowadzani przez alum-
nów, mogli zajrzeć do kleryckiego 
pokoju, czytelni, pracowni pisania 
ikon, sal wykładowych, a także do 
„Cafe Kler”. Trasa zwiedzania obej-
mowała również kaplicę, refektarz 
i salę gimnastyczną. Życie w semina-
rium wyznacza modlitwa i formacja 
duchowa, ale alumni, tak jak inni, 
muszą jeść i wypoczywać. – Klerycy 
są normalnymi ludźmi, którzy uczą 
się, rozwijają muzycznie i uprawia-

ją sporty – podkreśla ks. dr Robert 
Urbańczyk, prefekt seminarium, 
dodając: – Dzień otwarty jest wy-
razem wdzięczności. Seminarium 
istnieje dzięki diecezjanom, którzy 
dbają o nie przez cały rok, dziś my 
zapraszamy diecezjan do siebie, by 
im podziękować, a także pokazać, 
jak wygląda życie naszej wspólnoty.

Dla dzieci i młodzieży przygo-
towano konferencje o powołaniu, 
głoszone dla chłopców przez ojców 
duchownych, a dla dziewcząt przez 
siostry zakonne. W południe spo-
tkano się na wspólnej Eucharystii, 
której przewodniczył ks.  dr  Jo-
achim Waloszek – rektor semina-
rium, a po niej wszystkich gości 
tradycyjnie zaproszono na  gro-
chówkę, której ugotowano blisko 
500 litrów. ana

Wspomnienie kapłana

Śp. ks. Józef Kurda

Dzień Otwartych Drzwi

W gościnie 
u kleryków

Dzieci z zaciekawieniem 
słuchały opowieści kleryków 
o życiu w seminarium
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syn Barbary i  Mariana, ur. 12 
grudnia 1984 r. Pochodzi z parafii 
św. Katarzyny w Opolu-Groszo-
wicach. Ukończył II Liceum Ogól-
nokształcące w  Opolu. Na  jego 
powołanie do kapłaństwa wpływ 
miał ks. prałat Wojciech Skrobocz. 
Do swoich zainteresowań zalicza 
nowe formy ewangelizacji i muzy-
kę od chorału, po gospel i worship. 
Dotychczasowe doświadczenia 
duszpasterskie wiążą się z oboza-
mi ministranckimi, oazą, rekolek-
cjami Odnowy w Duchu Świętym 
i kursami Szkoły Nowej Ewange-
lizacji. Napisał pracę magisterską 
„Nawrócenie w  świadectwach 
opublikowanych w  »Zeszytach 

Odnowy w Duchu Świętym« (1994–
1997)”. Uważa, że wyzwaniem dla 
Kościoła jest potrzeba ewangeli-
zacji ochrzczonych. Praktykę dia-
końską odbył w parafii Pietrowice 
Wielkie.  •

syn Małgorzaty i  Romana, ur. 
24 marca 1978 r. Pochodzi z parafii 
w Moszczance. Jest absolwentem LO 
w Prudniku i Politechniki Opolskiej. 
Podkreśla, że wpływ na odczytanie 
powołania miały odbyte rekolekcje 
karmelitańskie oraz osobiste prze-
myślenia. Pełnił posługę nadzwy-
czajnego szafarza Komunii św. i ani-
matora na rekolekcjach oazowych. 
Pracę magisterską o widowiskach 
teatralnych w życiu społeczno-reli-
gijnym napisał na podstawie homilii 
Jana Chryzostoma. Uważa, że dobry 
kapłan to człowiek modlitwy i wia-
ry, widzący potrzeby i pragnienia 

innych ludzi, a  wyzwaniem dla 
Kościoła jest  zachwycenie ludzi 
osobą Jezusa. Praktykę diakońską 
odbył w parafii śś. Piotra i Pawła 
w Opolu.  •

syn Barbary i  Wiesława, ur. 26 
lutego 1986 r., z parafii św. Miko-
łaja w Krapkowicach. Ukończył III 
LO w Opolu. Wskazuje, że na jego 
powołanie największy wpływ 
mieli rodzice i duszpasterze. Jego 
pasją jest muzyka, zwłaszcza gre-
goriańska, język łaciński i  lite-
ratura. Pracę magisterską pisał 
na temat: „Zagadnienie usprawie-
dliwienia w »Homiliach na List św. 
Pawła do Rzymian« Jana Chryzo-
stoma”. Uważa, że najważniejszą 
cechą duszpasterza jest głębokie 
życie modlitewne i życie wiarą. 
Za najistotniejsze wyzwania dla 
Kościoła w Polsce i w naszej die-

cezji uważa wzmocnienie dusz-
pasterstwa rodzin i prowadzenie 
wierzących do  autentycznego 
i głębokiego przeżywania relacji 
z Bogiem.   •

Neoprezbiterzy 
 2010

Dziewięciu absolwentów
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Opolu 
22 maja o godz. 10.00 
w opolskiej katedrze 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
przyjmie święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa ordynariusza 
Andrzeja Czai. 

Ks. Mateusz Buczma

Ks. Tomasz 
Cymbalista

Ks. Mariusz Drygier

syn Czesławy i Adama, ur. 3 lu- 
tego 1985  r. Pochodzi z  parafii 
Narodzenia NMP w Głubczycach. 
Ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące w rodzinnej miejscowości. 
Jak podkreśla, wpływ na odczyta-
nie powołania miało wychowanie 
i  klimat domu rodzinnego, syl-
wetka księdza proboszcza, a tak-
że służba ministrancka. Pracę 
magisterską poświęcił historii 
duszpasterstwa ministrantów 
na opolskiej ziemi w latach 1964–
1976. Uważa, że  kapłan powi-
nien być człowiekiem żyjącym 
wiarą i mającym czas dla ludzi. 
Wśród wyzwań stojących przed 

Kościołem dostrzega koniecz-
ność ukazania wiernym, że wia-
ra powinna przenikać całe życie 
człowieka. Praktykę diakońską 
odbył w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Gościęcinie.  •

Ks. Piotr 
Maciejski
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opracowali
Anna Kwaśnicka 
Andrzej Kerner 
Teresa Sienkiewicz-Miś

opole@goscniedzielny.pl
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syn Krystyny i  Marcina, ur. 26 
listopada 1985 r. Ma brata Daniela 
i siostrę Iwonę, pochodzi z para-
fii bł. Czesława w  Górażdżach, 
ukończył LO w Gogolinie. Bycie 
ministrantem, przykład księży 
i  młodzieżowe skupienia wpły-
nęły na  zrodzenie  się powoła-
nia do  kapłaństwa. Interesuje 
go  muzyka, historia i  polityka. 
Napisał pracę magisterską „Dzien-
niki 1930–1936 ks. Bronisława Żon-
gołłowicza (1869–1944) o reformie 
polskiego szkolnictwa wyższego” 
pod kierunkiem bp. Jana Kopca. 
Uważa, że bycie dla drugiego czło-
wieka, pokazanie i odkrycie jego 
godności jest ważnym zadaniem 

współczesnego kapłana. Ukaza-
nie, że religia nie jest oderwana 
od  życia jest ważnym wyzwaniem 
dla Kościoła. Praktykę diakońską 
odbył w katedralnej parafii Świę-
tego Krzyża. •

syn Gabrieli i Alberta, ur. 6 maja 
1984  r. Pochodzi z  parafii św. 
Rocha w  Tułowicach. Ukończył 
Technikum Leśne w Tułowicach. 
Rozpoznać powołanie pomogli mu 
duszpasterze z rodzinnej parafii 
oraz rodzice, którzy nauczyli 
go  odczytywać Bożą wolę. Jak 
podkreśla, kapłana powinna 
cechować dyspozycyjność, radość, 
otwartość i autentyczność. Pasjonu-
je się sportem, muzyką i ikonopi-
sarstwem, stąd pracę magisterską 
napisał o teologii ikony „Zstąpie-
nia do otchłani”. Dotychczasowe 
doświadczenia duszpasterskie 
to obozy ministranckie, rekolek-

cje oazowe, półkolonie dla dzieci 
z rodzin patologicznych oraz piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę. Prak-
tykę diakońską odbył w  parafii 
Bożego Ciała w Oleśnie. •

syn Hildegardy i  Leszka, ur. 
26 marca 1985 r. Pochodzi z par.  
św. Franciszka i św. Jacka w Kę- 
dzierzynie-Koźlu. Jest absolwen-
tem II LO w Kędzierzynie-Koźlu. 
Na  jego powołanie kapłańskie 
wpływ miał ksiądz proboszcz 
i katecheci z liceum. Pracę magi-
sterską napisał nt. „Ekumenizm 
duchowy w świetle dokumentów 
z Malines”. Ofiarność i zdolność 
do poświęcenia są, jego zdaniem, 
najbardziej pożądanymi cecha- 
mi duszpasterza. Za najważniej- 
sze wyzwanie dla Kościoła w Pol-
sce i  w  naszej diecezji uważa 
realizację soborowego wezwania 

do powrotu do pierwotnej gorliwo-
ści, rozwój małych wspólnot jako 
miejsc czerpania i budowania wia-
ry. Hobby: czytanie książek, film 
i spacery. •

syn Janiny i Mieczysława, ur. 23 
sierpnia 1973 r. Pochodzi z parafii 
WNMP w Racławicach Śląskich. 
Ukończył LO w  Prudniku. Ma 
siostrę Barbarę i brata Tomasza. 
Wpływ na  jego powołanie miał 
ksiądz proboszcz i siostry elżbie-
tanki pracujące w parafii. Jego pasje 
to chodzenie po górach, muzyka 
klasyczna, fotografowanie. Napisał 
pracę magisterską: „Życie sakra-
mentalne w parafii Racławice Ślą-
skie w latach 1965–2008”. Otwartość 
i czas dla drugiego człowieka, służ-
ba chorym i cierpiącym powinny 
cechować współczesnego duszpa-
sterza. Uważa, że wyzwaniem dla 

Kościoła jest  potrzeba większej 
troski duszpasterskiej nad dziećmi 
i młodzieżą. Praktykę diakońską 
odbył w parafii Matki Bożej Aniel-
skiej w Przyworach Opolskich.  •

 
syn Renaty i  Jerzego, ur. 4 maja 
1985  r. Pochodzi z  par. św. Karo-
la Boromeusza w  Staniszczach 
Wielkich. Maturę złożył w  LO 
w Zawadzkiem. Długoletnia służba 
ministrancka i świadectwo życia 
spotkanych księży miały decy-
dujący wpływ na jego powołanie. 
Jego hobby są wędrówki górskie, 
film, muzyka i teologia J. Ratzinge-
ra. Na temat eklezjologii obecnego 
papieża napisał pracę magisterską. 
Jego zdaniem, duszpasterz powinien 
być świadkiem wiary, a nie jej teo-
retykiem. Kapłan odznaczający się 
głęboką duchowością i  wiedzą 
powinien prowadzić do radosnej 

wspólnoty i pojednania z Bogiem 
i człowiekiem. Największym zada-
niem duszpasterskim jest, według 
ks.  Andrzeja, duszpasterstwo 
rodzin i katecheza dorosłych.  •

Neoprezbiterzy 
 2010

Ks. Andrzej Glinka

Ks. Zygmunt Nagel

Ks. Piotr JędrasKs. Adam Łotocki

Ks. Andrzej Ochman
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S tojąca na wzgórzu drewnia-
na świątynia widoczna jest 
ze wszystkich stron. Bezpo-

średnio otacza ją cmentarz para-
fialny, nieco głębiej, po ostatnich 
remontach dobrze prezentuje się 
odpustowa kaplica, wewnętrzna 
brama prowadząca do kościoła, za-
dbana zieleń, zwłaszcza dorodne, 
stare drzewa oszczędzone przez 
naturę i ludzi. Wszystko tworzy 
jedną zharmonizowaną całość, od 
kilku tygodni otoczoną pięknym 
nowo wybudowanym ogrodze-
niem, wykonanym z naturalnego, 
lokalnego kamienia, otrzymanego 
w darze od prezesa Andrzeja Bal-

cerka i zarządu Górażdży Cemen-
towni SA. Ponad 360 ton kamienia 
wapiennego przewiózł spod Strze-
lec Opolskich do Czarnowąsów 
parafianin pan Kalita, a zrobił to 
w darze dla swojej parafii. 

Dwie firmy budowały ogro-
dzenie – na początku miejscowa, 
później dołączyła ta sama firma, 
która odbudowała kościół. Jak 
mówi ks. proboszcz Piotr Pieroń-
czyk, pracę utrudniał duży ruch 
samochodowy na przylegającej 
prawie do ogrodzenia drodze. 
A  trzeba było najpierw wyko-
pać stary cementowy płot wraz 
z fundamentami. Niemało czasu 

zajęło czyszczenie kamieni, dopa-
sowywanie ich do siebie i w koń-
cu tworzenie z nich kształtnego 
muru. Ważnymi zadaniami, które 
głównie spadały na księdza pro-
boszcza, było planowanie, projek-
towanie i podejmowanie decyzji: 
czy na przykład, główną bramę 
odnowić, uzupełnić liczne braki, 
wytynkować czy w inny sposób 
ozdobić albo postawić nową, 
zharmonizowaną z całym ogro-
dzeniem. Wybrano drugą opcję 
i  teraz wszyscy zachwycają się 
pięknym głównym wejściem. 
Podobne bramy, ale dużo mniej-
sze powstały od strony parkingu 
i Odry.   

Murowane ogrodzenie pokry-
to gontem kolorystycznie nawiązu-
jącym do kamienia i drewniane-
go kościoła. Od strony pól i Odry 
ogrodzenie wykonasno tak samo 
solidnie, chociaż z mniej ozdob-
nych materiałów. Jego podstawą 
są mocne słupki z betonu (jest ich 
chyba ponad 100 sztuk) połączo-
ne listwami – betonową na dole, 
a drewnianą na górze – do których 
przytwierdzono sztachety.

Tę dużą i kosztowną inwesty-
cję, jaką była wymiana ogrodze-
nia, sfinansowali parafianie przy 
wsparciu Urzędu Gminy w  Do-
brzeniu Wielkim.

Teresa Sienkiewicz-Miś

W  latach 1929–1939 mieściły 
się w  tym budynku trzy 

niemieckie szkoły zawodowe. 
W czasie II wojny światowej przej-
ściowo stacjonowały tu oddziały 
Wehrmachtu, a pod koniec 1944 r. 
zorganizowano szpital wojskowy: 
najpierw niemiecki, w 1945 r. ra-
dziecki. Po wojnie zorganizowano 
szkołę zawodową, która miała stać 

się głównym ośrodkiem przygo-
towania kadr w zawodach elek-
trycznych na poziomie robotnika 
wykwalifikowanego i  technika 
– tę funkcję placówka pełni do 
dziś, a  uprawnienia zawodowe 
zdobyło tu łącznie 21 207 absol-
wentów. W  trakcie obchodów 
rocznicowych 30 kwietnia 2010 
r. przypomniano, że właśnie tutaj 

od 1929 r. zdobywała wiedzę naj-
pierw młodzież niemiecka, póź-
niej polska. Ta ciągłość kształce-
nia zawodowego trwająca ponad 
80 lat jest wyróżnikiem tej szkoły, 
stanowi jej wspaniałą tradycję. 
Przez ćwierć wieku kierował 
szkołą mgr Kazimierz Litwin, za-
służony działacz opolskiej oświa-
ty. Od 1998 r. funkcję dyrektora 
sprawuje mgr Władysław Opoka. 
To za jego sprawą nastąpiła grun-
towna zmiana i przebudowa bazy 
dydaktycznej szkoły, która dzisiaj 
jest postrzegana jako nowoczesne 
laboratorium dysponujące tym 
wszystkim, co dla kształcenia  
specjalistów elektryków, elek-

troników i mechatroników jest 
najważniejsze. Uczniowie mają 
do dyspozycji znakomicie wypo-
sażone pracownie i laboratoria, 
poznają najnowocześniejsze tech-
nologie, a dzięki współdziałaniu 
szkoły z ponad 150 przedsiębior-
stwami dyrekcja placówki na bie-
żąco ustala specjalności kształce-
nia, które są najbardziej pożądane 
na rynku  pracy, np. w zakresie 
elektrotechniki, elektroniki, 
informatyki i mechatroniki. Od 
1966 r. trwa współpraca z Wyższą 
Szkołą Inżynierską przekształco-
ną w Politechnikę Opolską. 

Jerzy Dudek, 
Dariusz Dzionek
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 Jubileusz Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu 

Ciągłość kształcenia

Wokół kościoła św. Anny

Ogrodzenie
z naturalnego 

kamienia
Odbudowany po pożarze kościół św. Anny 
w Czarnowąsach otoczony został nowym, pięknym 
ogrodzeniem. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza 
Kościuszki obchodził 60. rocznicę wydania 
pierwszych dyplomów technika elektryka, 
które miało miejsce w czerwcu 1950 r. 

Główna brama nowego ogrodzenia
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Parafia Miłosierdzia 
Bożego w Prudniku 
integruje 
mieszkańców 
Jesionowego 
Wzgórza.

B udowę kościoła, który został po-
święcony we wrześniu 2006 r., 

rozpoczęli dominikanie pod koniec 
lat 80. Gdy w 1999 r. zakon odszedł 
z Prudnika, została erygowana pa-
rafia diecezjalna pw. Miłosierdzia 
Bożego, której proboszczem został 
ks. Piotr Sznura. Od tego czasu pra-
ce budowlane były kontynuowane, 
a równolegle ze wznoszeniem ko-
ścioła rozkwitało życie parafialne, 
które z jednej strony tworzą zawią-
zane wspólnoty: grupa Żywego Ró-
żańca, Odnowa w Duchu Świętym, 
Kościół Domowy, Liturgiczna 
Służba Ołtarza oraz Dzieci Maryi, 

a z drugiej strony klimat nadają mu 
podejmowane liczne akcje łączące 
mieszkańców w jedną wspólnotę 
skupioną wokół kościoła. Od po-
czątku w pracy duszpasterskiej ks. 
Piotra Sznurę wspierają wikarzy, 
obecnie: ks. Łukasz Szablicki i ks. 
Adam Gromada.

Pamiętają o najuboższych
W  każdą środę odprawiane 

są Msza św. i nabożeństwo do Mi-
łosierdzia Bożego, które zawsze 
gromadzą na  modlitwie więcej 
wiernych niż w pozostałe dni po-
wszednie. Sercem parafii jest życie 
duchowe, ale również wzajemna 
troska, stąd każdego roku w  Ad-
wencie i Wielkim Poście parafianie 
organizują kiermasz charytatyw-
ny, z którego dochód trafia do osób 
i rodzin, znajdujących się w potrze-
bie. Na straganach rozstawianych 
na  placu kościelnym dotychczas 
sprzedawane były m.in. pierniki, 
kwiaty origami, będące cegiełkami, 

dewocjonalia, zające ręcznie wyko-
nane z siana czy własne wypieki 
w ramach akcji „Ciastko świątecz-
ne”. Każdego roku rodzi się nowy 
pomysł, ale zawsze można liczyć 
zarówno na tych, którzy angażu-
ją się w przygotowanie asortymentu 
i obsłużenie kiermaszu, jak i tych, 
którzy z radością kupują oferowa-
ne drobiazgi i słodkości, wiedząc, 
że wydane pieniądze zostaną spo-
żytkowane zgodnie z prawem mi-
łości bliźniego.

Z dziećmi i dla dzieci
Od 2002 r. w każde Boże Naro-

dzenie wieczorem w kościele pa-
rafialnym wystawiane jest przed-
stawienie jasełkowe, w  które 
zaangażowanych jest  ponad 90 
młodych artystów, przygotowu-
jących się do występu pod okiem 
reżyserki już od listopada. Dzie-
lone są  role, trwa nauka tekstu 
i próby, a także przy pomocy ro-
dziców przygotowywane są stroje 
i dekoracje. – Każdego roku sce-
nariusz przedstawienia jest inny, 
ale zawsze łączy tajemnicę Bożego 
Narodzenia z ogromną dawką ra-
dości, humorem i ciepłem – pod-
kreśla ks. Piotr Sznura, dodając, 
że już od października dzieci z nie-
cierpliwością dopytują się, kiedy 
będą zapisy do jasełek. Podczas ferii 
zimowych dla najmłodszych para-
fian organizowane są  bezpłatne 
atrakcje. Wcześniej są na nie zbie-
rane środki, m.in. w czasie kier-
maszu, na którym w zimie można 
rozgrzać się przy ciepłej herbacie 
i kiełbaskach z grilla. W tym roku 
ferie na parafii, w których udział 
wzięło blisko 100 dzieci, trwały 
cztery dni. – Dzieci wchodziły 
na Kopę Biskupią, zwiedzały śre-

dniowieczny gród w  Byczynie 
i nową komendę policji, a także ba-
wiły się na balu karnawałowym 
– wspomina ks. proboszcz, dodając, 
że dla najmłodszych przy kościele 
organizowany jest również festyn 
z okazji Dnia Dziecka.

Dzielą się talentami
Około 30 osób, począwszy 

od  dzieci pierwszokomunijnych 
po maturzystów, tworzy tzw. Grupę 
Apostolską. Występuje ona nie tyl-
ko we  wspomnianych jasełkach, 
ale  w  ciągu roku przygotowuje 
liczne inscenizacje, nabożeństa 
Drogi Krzyżowej, jak i coroczne spo-
tkanie ze św. Mikołajem. Młodzież 
przedstawia program z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca, z okazji Święta 
Niepodległości, a także zaduszkowy 
program poetycko-religijny. W paź-
dzierniku przygotowuje insceni-
zację o objawieniach Matki Bożej, 
a przed kilkoma dniami wystawiła 
przedstawienie o historii objawień 
fatimskich. – To grupa młodzieży, 
na którą zawsze można liczyć – z ra-
dością podkreśla ks. Piotr Sznura. 
Na chwałę Bożą młodzi realizują 
nie tylko talenty aktorskie i recy-
tatorskie, ale również muzyczne, 
stąd w parafii prowadzone są trzy 
schole: gitarowa, młodzieżowa 
oraz 20-osobowa schola liturgicz-
na, zajmująca się oprawą muzyczną 
ważnych uroczystości. W myśl tego, 
że parafia jest wspólnotą, o którą na-
leży dbać jak o swój dom, grupa pań 
w każdą sobotę przystępuje do po-
rządkowania świątyni i zakrystii. 
Panie pielęgnują również kwiaty, 
które na wiosnę kolorowo rozkwitły 
na placu kościelnym.

Anna Kwaśnicka

Parafia Miłosierdzia Bożego w Prudniku

Łączy ludzkie serca
Przed świętami parafianie 
organizują „Kiermasz 
świątecznej pomocy” 
po lewej: Grupa Apostolska 
wystawia w kościele liczne 
inscenizacje 
poniżej: 
Ks. proboszcz Piotr Sznura
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zaproszenia

Odpust w Winowie
24 maja, w święto NMP Matki 
Kościoła, ks. proboszcz Waldemar 
Klinger i członkowie Ruchu Szen-
sztackiego zapraszają na  odpust 
do sanktuarium Matki Bożej Trzy-
kroć Przedziwnej w  Winowie: 
godz. 17.30 – nabożeństwo eucha-
rystyczne, godz.18.00 – Msza św.  
Wcześniej, w niedzielę 23 maja, 
z okazji odpustu zorganizowany 
zostanie festyn rodzinny. W pro-
gramie o godz. 15.00 nabożeństwo, 
a po nim „Biesiada śląska”, loteria 
fantowa, gry i zabawy dla dzieci.  

Pielgrzymka 
do Szensztatu
Siostry Szensztackie zapraszają 
dziewczęta od  lat 14 na  wyjazd 
rekolekcyjno-pielgrzymkow y 
do  Szen-sztatu od  30 czerwca 
do 7 lipca. Kontakt: s. Michalina, 
tel. 77/474 83 81, e-mail: s.michali-
na@szensztat.pl. 

KIK
Kędzierzyn-Koźle 27 maja, godz. 
18.30: Msza św. i spotkanie klubowe 
z udziałem Krzysztofy Wachowicz 

nt. „Zbigniew Herbert – poeta, dra-
matopisarz, eseista” Opole 23 maja, 
godz. 17.00: Jan Religa, poseł na Sejm 
RP, refleksje związane z obchodami 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Na Górze św. Anny
23 maja – pielgrzymka górników, 
skalników i pracowników zakładów 
cementowo-wapienniczych; 24 ma-
ja – pielgrzymka Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich połączona 
z obchodami kalwaryjskimi.

Koncert 
w Trzeboszowicach
23 maja o godz.18.00 w kościele pw. 
św. Jadwigi Śląskiej w Trzeboszowi-
cach w ramach VIII Paczkowskie-
go Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej im. Moritza Brosiga 
„Muzyka ponad granicami” wystą-
pią: Arkadiusz Bialic – organy, 
Jadwiga Lis – skrzypce. W progra-
mie m.in. M. Brosig – Fantazja f-moll 
op. 53, J.S. Bach – Preludium i Fuga 
e-moll BWV 548, Johann Gottfried 
Walther – Concerto B-dur „del 
Spignor Vivaldi” LV 133, F. Chopin 
– Polonez op. 40 nr 1 (opr. na skrzyp-
ce i organy).

Diecezjalny 
Dzień Rolników
24 maja, w święto NMP Matki 
Kościoła, dorocznym zwycza- 
jem obchodzony będzie diece-
zjalny dzień modlitw rolników 
o  dobre urodzaje i błogosła-
wieństwo w  pracach. Msze św. 
odprawione zostaną w  Kamie- 
niu Śląskim (św. Jacek), o  godz. 
10.00, w  Gościęcinie (św. Bry- 
ksy) o godz. 10.00, w Oleśnie (św. 
Anna) o godz. 10.00, w Pietrowi-
cach Wielkich (Krzyża Świętego) 
o godz. 15.00, w Szwedzkiej Górce 
o godz. 11.00. 

Kursy przedmałżeńskie
Skupienie dla narzeczonych w Die-
cezjalnym Domu Formacyjnym 
w Raciborzu-Miedoni odbędzie się 
od 28 do 30 maja, rozpoczęcie 
w piątek o godz. 18.00, zakończenie 
w niedzielę o godz. 14.00. Zgłoszenia 
przyjmuje ks. Hubert Czernia, tel. 32 
4151386; Nauki ogólne odbywają się 
w  Katedralnym Domu Kateche-
tycznym w Opolu w każdy czwar-
tek o  godz. 19.00. Przygotowania 
w mniejszych grupach rozpoczy-
nają się w pierwsze wtorki miesiąca 
o godz. 19.00 przy kościele śś. Piotra 
i Pawła w Opolu.  •

W ydanie przewodnika przez 
Polskie Towarzystwo Kra-

joznawcze wiązało  się z  dwoma 
wydarzeniami: przygotowywaną 
w 1909 roku wystawą przemysło-
wo-rolniczą w Częstochowie oraz 
z  powstaniem częstochowskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Komitetem redak-

cyjnym kierował dr Włady-
sław Biegański, a do napisa-
nia artykułów zaproszono 
znawców historii, geografii, 
sztuki, statystyki, nauczycieli geo-
grafii, teologów. Treść przewodnika 
wzbogacają czterdzieści ilustracji, 
plan miasta i mapa okolic Często-
chowy z takimi miejscowościami 
jak: Kruszyna, Złoty Potok, Krze-
pice, Kłobuck i inne. Skrupulatnie 
przedstawiono w  przewodniku 
dane demograficzne, dochody prze-
mysłu i handlu, działające w mieście 
stowarzyszenia społeczne, także 
adresy najważniejszych instytucji. 
W  bogatym rysie historycznym 
miasta i  okolic znajdziemy roz-
działy poświęcone pielgrzymkom 
królów polskich na Jasną Górę, hi-
storii twierdzy jasnogórskiej, opis 
Jasnej Góry z dokładną prezentacją 

jej  zabytków. Je-
den z obszerniej-
szych rozdziałów 

poświęcony został 
pielgrzymkom przy- 
bywającym do Czę- 

stochowy. Znajdzie- 
my w nim opisy spo- 

sobu pielgrzymo-
wania, zachowań re- 
ligijnych i bytowych, 

gdzie pielgrzymi spali, jak się żywi-
li, kto najczęściej przychodził bądź 
przyjeżdżał koleją czy furmanką 
do Jasnogórskiej Pani. W rozdziale 
informacyjno-adresowym zamiesz-
czono m.in. adresy hoteli, restaura-
cji, cukierni, dorożkarzy, aptek, 
lekarzy.

Reprint wykonano na podsta-
wie egzemplarza należącego do czę-
stochowskiego antykwariusza 
Zbigniewa S. Biernackiego. Zainte-
resowani kupnem wydanego przez 
Bogusława Szybkowskiego prze-
wodnika mogą kontaktować  się 
bezpośrednio z Wydawnictwem 
SM, tel. 077 454 64 12. tsm
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Warto przeczytać

Przewodnik po Częstochowie

Aleja czereśniowa w drodze na Górę św. Anny

Świętuj razem z nami w Twoim mieście! · Szczegóły na: w
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Wydawnictwo 
SM Bogusława 
Szybkowskiego 
zrobiło reprint 
„Przewodnika 
po Częstochowie 
i okolicy” z 1909 r.


