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Wdzięczni Bogu za wolność 
dla mniejszości pielgrzymowali  
na Górę Świętej Anny.

T o jest nasza pielgrzymka do Boga. To prawdziwa 
droga do nieba i do wartości, które dał nam Bóg: do 

naszego Heimatu, języka i naszej tożsamości – powie-
dział ks. prałat Wolfgang Globisch do ponad 2 tysięcy 
pielgrzymów, którzy przybyli w pielgrzymce mniejszości 
narodowych. Te słowa zabrzmiały jak credo jego 20-let-
niej pracy jako duszpasterza mniejszości naszej diecezji. 
Podczas pielgrzymki bp Andrzej Czaja dziękował ks. 
Globischowi, który ze względu na wiek (77 lat) poprosił o 
wyznaczenie następcy. Ksiądz biskup ogłosił, że nowym 
duszpasterzem mniejszości i dyrektorem Centralnej Bi-
blioteki Polsko-Niemieckiej Caritas od 1 lipca będzie ks. 
dr Piotr Tarlinski. 

Mszy św. w języku niemieckim, polskim, czeskim 
i romskim przewodniczył biskup opolski, koncelebro-
wał m.in. ks. Joachim Giela z Münster, nowy wizytator 
apostolski dla wiernych i kapłanów z archidiecezji wro-
cławskiej. W pierwszym kazaniu do grup mniejszości 
narodowych bp Czaja zadeklarował kontynuowanie dzie-
ła swego poprzednika abp. Alfonsa Nossola, nazywając 
go „mężem opatrznościowym, prorokiem i świadkiem”, 
bez którego nie dokonałoby się dzieło pojednania polsko- 
-niemieckiego i ożywienia wielokulturowego dziedzictwa 

naszej ziemi. – Dziękuję Bogu też za was. Dziękuję, że jako 
wierni pochodzenia niemieckiego, morawskiego i rom-
skiego wnosicie wielki wkład w kulturowe ubogacenie 
Kościoła opolskiego. Dziękuję za waszą obecność tutaj i 
za waszą budującą pobożność w parafiach – powiedział 
bp Andrzej Czaja w czasie kazania, które wielokrotnie 
przerywano oklaskami.

Andrzej Kerner

Przepiękna manifestacja wiary

S łużba liturgiczna idąca w rów-
nym szyku, ubrane na biało 

dziewczynki wołające „Święty, 
Święty, Święty, Pan Bóg zastępów” 
i sypiące płatki kwiatów na drogę, 
którą przechodzi kapłan niosący 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie, osłonięty baldachimem trzy-
manym przez czterech mężczyzn. 
Przystrojone okna i płoty, donośny 
śpiew wiernych, często przy akom-
paniamencie orkiestry dętej, a także 
cztery ołtarze ustawione na trasie 
przejścia procesji, które w uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa są w naszych parafiach 
przepiękną formą oddania czci Je-
zusowi ukrytemu w białej Hostii. Są 
manifestacją wiary, tak wiele osób 
w ich uczestniczy, są także prośbą, 
by Bóg pobłogosławił nam, naszym 
domom i miejscom pracy.
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Diecezja. Procesje z Najświętszym Sakramentem przeszły ulicami naszych miast i wsi
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Bp Andrzej Czaja wręczył ks. Wolfgangowi 
Globischowi list dziękczynny i figurkę św. Anny 
Samotrzeciej

XV Pielgrzymka mniejszości narodowych

Heimat, język i tożsamość
krótko

Po bierzmowaniu
Dziękczynienie. 
16 czerwca na Górze 
świętej Anny odbędzie się 
diecezjalne dziękczynienie 
Bierzmowanych. Spotkanie 
młodzieży, która przyjęła 
pełnię darów ducha 
świętego, rozpocznie się 
o godz. 10.00 eucharystią 
pod przewodnictwem 
bp. Pawła Stobrawy. 
następnie refleksja 
o wierze poprowadzona 
przez ks. Krzysztofa 
Trembeckiego.

Pielgrzymka
Góra Świętej Anny. 
17 czerwca na Górze 
św. Anny odbędzie się 
pielgrzymka chorych. 
Początek o godz. 9.30 
modlitwą różańcową, 
o godz. 10.00 Msza 
św. w intencji 
chorych, o 12.30 droga 
Krzyżowa z kazaniem 
i błogosławieństwem 
lurdzkim.
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Wspólnota

W  Biblii termin 
„wspólnota” oznacza 

posiadanie czegoś wespół 
z innymi. Czego? Zakres 
rozumienia jest szeroki – 
od wspólnego posiadania 
domów, pól, pieniędzy 
po współuczestnictwo 
w Ciele i Krwi Chrystusa, 
a nawet w Boskiej naturze. 
Tak z pozoru odległe sprawy 
mają jednak wspólny 
mianownik. Jest nim 
oczywiście nie samo słowo, 
ale głębokie poczucie 
jedności wszystkich, 
którzy w Jezusa, 
zmartwychwstałego 
Syna Bożego, uwierzyli. 
To poczucie jedności 
wierzących Paweł wyraża 
porównaniem do jedności 
ciała – żywego organizmu. 
Wypowiada to bardzo 
mocno, pisząc do Koryntian, 
że jesteśmy Ciałem 
Chrystusa. A jest to nie tylko 
zwykłe porównanie, 
ale nowa rzeczywistość 
i zarazem wizja jedności 
ludzi zjednoczonych 
z Bogiem przez Jezusa 
w Duchu Świętym. 
Mistyczna wspólnota 
chrześcijan nie jest jednak 
oderwana od realiów 
materialnego świata. Żywym 
wyrazem tej wspólnoty 
i jej sprawdzianem 
jest wzajemna troska 
o sprawy zarówno 
poszczególnych osób, jak 
i lokalnych społeczności 
uczniów Jezusa. Dlatego 
pieniężne zbiórki, których 
już wtedy dokonywano, 
są nazywane tym samym 
słowem: wspólnota. Zaś 
piszący mistyczne teksty 
Paweł jest ich organizatorem 
i przekazicielem.

Otwórz:  
Dz 2,42-47; 1 Kor 10,14-18.

Grupa 34 kapłanów 
pielgrzymowała 
śladami św. Jana 
Marii Vianneya.

W Ars 4 sierpnia 2009 r. odby-
ły  się uroczyste obchody 

150. rocznicy narodzin dla nieba św. 
Jana Marii Vianneya. Przy tej oka-
zji papież Benedykt XVI ogłosił Rok 
Kapłański, którego hasłem przewod-
nim są słowa „Wierność Chrystusa, 
wierność kapłana”. Zgodnie z zalece-
niem Ojca Świętego Rok Kapłański 
ma pomóc księżom w rozwijaniu 
i  pogłębianiu życia duchowego, 
wzorem świętego proboszcza z Ars.

Do  miejscowości, gdzie św. 
Jan Vianney spędził 41 lat kapłań-
skiego życia, przybywają ludzie 
z  całego świata, by u  jego grobu 
prosić o wstawiennictwo i opiekę 
oraz modlić się, by nie  zabrakło 
kapłanów dobrych, żyjących świę-
tością na wzór Jezusa Chrystusa. 
Od  17 do  20 maja również grupa 
34 kapłanów diecezji opolskiej po-
dążała śladami proboszcza z Ars. 
Pielgrzymkę zorganizowało die-
cezjalne Radio Plus Opole. Każdy 
z uczestników wiózł bagaż przeróż-
nych intencji, wśród nich była także 
modlitwa za ludzi dotkniętych klę-
ską powodzi, która w tych właśnie 
dniach nawiedziła naszą ojczyznę. 
Kulminacyjnym punktem naszej 
pielgrzymki była Eucharystia spra-
wowana w bazylice w Ars, u grobu 
św. Jana Marii Vianneya, w czasie 
której mogliśmy lepiej zrozumieć 
słowa świętego: „Nie  ma dwóch 
dobrych sposobów służenia Bogu. 
Jest tylko jeden jedyny: służyć Jemu 
tak, jak On chce, by Mu służono”. 

W Mszy św. wzięła udział grupa 
biegaczy z Opola, która przez kil-
kanaście dni biegła z Polski do Ars.

W programie pielgrzymki zna-
lazło się nie tylko Ars, w którym 
nasza grupa mieszkała, ale  rów-
nież inne miejsca związane ze św. 
Janem Vianneyem. Odwiedzili-
śmy Dardilly – miejsce urodzenia 
i  dzieciństwa świętego, byliśmy 
w jego domu rodzinnym oraz ko-
ściele parafialnym św. Pankracego, 
pojechaliśmy do Ecully, w której 
święty jako trzynastoletni chłopiec 
przyjął potajemnie wraz z 15 inny-
mi dziećmi Pierwszą Komunię św., 
a później był wikarym przez 3 lata 
(1815–1818) u boku swego ukochane-
go ojca duchowego – ks. proboszcza 
Karola Balleya. W kolejnych dniach 
udaliśmy się do Lyonu, gdzie zwie-
dziliśmy katedrę prymasowską pod 
wezwaniem Jana Chrzciciela oraz 
bazylikę Notre-Dame de Fourvié- 
re, zwaną Złotą Madonną. Lyon 
jest  miastem męczeństwa pierw-
szych chrześcijan. W Wielki Pią-
tek 177 r. zginęło tam za wiarę 49 
wyznawców Chrystusa. Na trasie 
naszej pielgrzymki znalazło  się 
także Cluny, miejsce narodzin cy-
stersów, z imponującą architekturą 
sakralną, oraz mała burgundzka 

wioska Taizé, siedziba ekumenicz-
nej wspólnoty założonej przez brata 
Rogera. Tu spotkaliśmy się z obec-
nym przeorem wspólnoty bratem 
Aloiso oraz braćmi pochodzącymi 
z Polski – br. Markiem i br. Wojcie-
chem. Po wspólnej kolacji wzięliśmy 
udział w  wieczornej modlitwie 
ekumenicznej.

Choć pielgrzymka trwała zale-
dwie cztery dni, dla nas wszystkich 
był to wyjątkowy czas, nie tylko 
dlatego, iż  mogliśmy zobaczyć 
miejsca, w których żył i pracował 
św. Jan Vianney, ale również dla-
tego, że mogliśmy razem, w gronie 
kapłańskim naszego opolskiego 
prezbiterium, wspólnie pobyć, 
modląc się, rozmawiając, a także 
utwierdzając w podjętej przed laty 
drodze powołania kapłańskiego. 
Wpatrując się z zachwytem w po-
stać skromnego proboszcza z Ars, 
mogliśmy lepiej zrozumieć słowa, 
które on przed laty wypowiedział 
do swoich współbraci kapłanów: 
„Dobry pasterz, pasterz według 
Bożego serca, jest  największym 
skarbem, jaki dobry Bóg może dać 
parafii, i jednym z najcenniejszych 
darów Bożego miłosierdzia”.

Ks. Krzysztof Faber
dyrektor radia Plus Opole
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Wspomnienia z pielgrzymki kapłanów diecezji opolskiej

Chrystus zatrzymał się w Ars

Uczestnicy 
pielgrzymki 
do grobu 
św. Jana Marii 
Vianneya
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Pielgrzymka. 28 maja na Górze 
św. Anny spotkało się ok. 200 
wolontariuszy SKC ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z Klucz-
borka, Kędzierzyna-Koźla, Dłu-
gomiłowic, Zębowic, Zdzieszowic, 
Żyrowej, Rudnika, Siołkowic 
i Kielczy. Młodzi pielgrzymi przy-
byli razem ze swoimi opiekuna-
mi, aby przez wstawiennictwo św. 
Anny, patronki Śląska Opolskiego, 
podziękować za otrzymane łaski 
i prosić o Bożą opiekę. Spotkanie 
prowadził ks. Jarosław Staniszew-
ski, diecezjalny opiekun SKC. 
Mszy św. przewodniczył francisz-
kanin o. Witalis, jeden z kustoszy 
sanktuarium, a homilię wygłosił 
ks. Arnold Drechsler, dyrektor 
Caritas Diecezji Opolskiej. Po 

Eucharystii wolontariusze spo-
tkali się w lesie bukowym przy 
kapliczce Matki Bożej na wspólnej 
majówce, a następnie przeszli do 
annogórskiego amfiteatru, gdzie 
śpiewem i radosnymi zabawami 
zakończyła się III Diecezjalna Piel-
grzymka Szkolnych Kół Caritas.

Dobrodzień. Młodzież z Dobro-
dzienia nie tylko zbierała dary dla 
powodzian, ale również zorgani-
zowała 2 czerwca charytatywną 
zabawę taneczną w sali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych. Na imprezie do tańca przy-

grywał zespół Voyager oraz DJ 
Dragon, którzy zrezygnowali ze 
swojego honorarium. Młodzież 
cenę biletu wstępu ustaliła na 
minimum 5 zł, cały zysk z zabawy 
przekazując na rzecz powodzian 
w Cisku i Zawadzkiem.

Zaproszenie. W  poniedziałek 
19 lipca na Górze św. Anny roz-
pocznie się Święto Młodzieży. Po 
raz 14. zapraszają na nie ojcowie 
franciszkanie, prowadzący dusz-
pasterstwo młodzieży i powołań. 
Tegoroczne święto, które przebie-
gnie pod hasłem „W górę serca!”, 
potrwa do soboty 24 lipca. W tym 
czasie franciszkanie zaplanowali 
szereg konferencji, spotkań z gość-
mi, dyskusji w grupach, a także 
wieczornych koncertów (Regau 
w poniedziałek, Illuminandi we 
wtorek, 40 i 30 na 70 w środę oraz 
Gospel Rain w czwartek). Oczywi-

ście centrum każdego dnia będzie 
Eucharystia, a przez cały czas będą 
działały: poradnia psychologicz-
no-rodzinna, poradnia AA, cen-
trum informacji o  sektach oraz 
ośrodek powołaniowy i integracyj-
ny. Zapisy już trwają, a przyjmo-
wane są telefoniczne codziennie 
od poniedziałku do soboty w godz. 
od 9.00 do 20.30 pod nr. tel. 77 46 
25 380. Koszt udziału w spotkaniu 
– obejmujący nocleg, wyżywienie 
(zupa raz dziennie i herbata dwa 
razy dziennie), plakietkę, śpiew-
nik, wstęp na koncerty – wynosi 
70 zł.

Powódź. 30 mieszkańców Bal-
carzowic i Błotnicy Strzeleckiej, 
dotkliwie poszkodowanych przez 
trąbę powietrzną w  sierpniu 
2008 roku, ofiarowało swój czas 
i  siły, aby przez 4 dni pomagać 
przy usuwaniu skutków powodzi 
w  Roszowickim Lesie, Żelaznej 
i Kobylicach, gdzie sprzątali także 
kościół filialny i jego obejście, aby 
mogła odbyć się niedzielna uroczy-
stość Pierwszej Komunii Świętej. 

– Myśląc racjonalnie, pomocy ze 
strony mieszkańców tych miejsco-
wości należało spodziewać się naj-
mniej. Wielu z nich ciągle jeszcze 
remontuje i porządkuje swoje domy 
i obejścia. Mimo świeżych wspo-
mnień tamtej katastrofy i  wielu 
własnych problemów, ochotnicy 
pokazali wartą naśladowania 
postawę ludzi z wyobraźnią miło-
sierdzia – podkreśla Artur Wilpert 
z Caritas Diecezji Opolskiej.

Sport. 28 maja w  Strzelcach 
Opolskich odbył się III Między-
diecezjalny Turniej Piłkarski 
o Puchar Świętego Jacka, patro- 
na metropolii katowickiej. W roz-
grywkach wzięły udział po dwie 
zaproszone reprezentacje szkół 
średnich i  wyższych z  diecezji 
gliwickiej, katowickiej i  opol-
skiej. W  zawodach zwyciężyła 
drużyna z Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich, która w finale pokonała 3 : 1 
zespół z Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Opolu. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Technicz-
nych z Gliwic. Puchar „Fair Play”, 

ufundowany przez kapelana 
sportu diecezji opolskiej ks. Zyg-
munta Lubienieckiego, przyznano 
zespołowi ZSO nr 14 w Gliwicach. 
Za najlepszego piłkarza turnieju 
uznano Przemysława Borawskiego 
(ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich), 
najlepszym bramkarzem oka- 
zał się Bartłomiej Sikora (WSD 
Opole), natomiast królem strzel-
ców został Mateusz Kołodziej-
czyk (ZSP nr 1 w Rydułtowach). 
Zorganizowany po raz trzeci 
turniej piłkarski stanowi konty-
nuację programu edukacyjnego 
„Św. Jacek – Światło ze Śląska”, 
zrealizowanego przez ZSZ nr 1 
w Strzelcach-Opolskich.

Szkolne koła Caritas

Dyskoteka na rzecz powodzian

XIV Święto Młodzieży

Pomogli w sprzątaniu

O puchar św. Jacka

Celem turnieju jest integracja młodzieży poprzez rywalizację 
sportową

Święto Młodzieży to czas radosnej zabawy, refleksji i modlitwy 
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Adres redakcji: 45-011 Opole,
ul. Koraszewskiego 7–9
telefon/faks (77) 454 64 72
redagują: 
Andrzej Kerner – dyrektor oddziału, 
Anna Kwaśnicka, Teresa Sienkiewicz-Miś, 
ks. dr Tomasz Horak – asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.pl
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I glaki są zielone przez cały rok i nie wyma-
gają szczególnej pielęgnacji, wokół nich 
rośnie trawa, z którą też nie ma kłopotów, 
poza standardowym koszeniem co jakiś 

czas. Gorzej mają się zabudowania gospodar-
cze – obory jeszcze do czegoś się przydają, ale 
stodoła nie jest potrzebna w gospodarstwie 
wyposażonym w kombajn. Stary, odziedziczo-
ny dom najpierw stoi długo niezamieszkały, 
bo w nowym miejscu, oddalonym od ulicy, wy-
rasta nowoczesny domek, w stylu trudnym do 
określenia, jednak bardzo odbiegającym od  do-

tychczasowej zabudowy wsi. Z biegiem lat ulega 
samoistnej dewastacji, więc trzeba go rozebrać. 
Od razu zrobi się miejsce na dodatkowy trawnik 
z daglezją, która, niestety, będzie rachityczna, bo 
nie ten klimat i nie ta ziemia, ale będzie zielono 
i czysto, bo liści do grabienia nie będzie i kło-
potów będzie mniej. Tak można, upraszczając, 
przedstawić zachodzące na wsi zmiany kultu-
rowe. Jednak nie o złośliwości nam chodzi, ale 
o ochronę zabytkowej zabudowy wsi, piękna 
krajobrazu i regionalnej architektury wsi.

Chronią dziedzictwo kulturowe wsi
Dwa lata temu wojewoda opolski Ryszard 

Wilczyński, który od lat wdraża w wojewódz-
twie opolskim Regionalny Program Odnowy Wsi, 
wzbogacił go nową inicjatywą dotyczącą ochrony 
dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej i poprawy 
stanu jego zachowania. Powołał Zespół Dorad-
czy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 
Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu, któremu 

teraz przewodniczy, a jego za-
stępczyniami są: Iwona Solisz, 
opolski wojewódzki konser-
wator zabytków, i Maria Bu-
rian, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Badań i Dokumenta-
cji Zabytków. W skład zespołu 
weszli naukowcy, kustosze, 
znawcy problemu, m.in. z Mu-
zeum Wsi Opolskiej, Muzeum 
Śląska Opolskiego, Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Politech-

niki Opolskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. – Gdy rozpoczynaliśmy pracę w 2008 
roku – mówiła Iwona Solisz podczas konferencji 
„Dziedzictwo kulturowe wsi opolskiej – stan, 
ochrona i perspektywy” w maju br. – stan ochro-
ny prawnej obszarów wiejskich kształtował się 
skromnie. Tylko 4 wsie: Jemielnica, Grobniki, 
Pilszcz i Ścinawa Nyska były wpisane do rejestru 
zabytków, w całym województwie był jeden po-
mnik historii – Góra św. Anny jako komponowa-
ny krajobraz kulturowo-przyrodniczy, nie było 
w województwie parku kulturowego i tylko 33 
proc. terenu województwa posiadało aktualne 
miejscowe plany zagospodarowania, które są 
główną formą ochrony prawnej zabytkowych 
obszarów wiejskich.

Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów
Zaczęli od wytypowania (spośród 1000 so-

łectw) 120 wsi do szczegółowego zbadania. Do 
współpracy zaproszono wolontariuszy, miesz-
kańców wsi, żeby jak najlepiej zinwentaryzo-
wać i zwaloryzować wszystko, co składa się na 
zasoby kulturowe każdej z tych miejscowości. 
Co brano pod uwagę? Czas i genezę powstania 
miejscowości, np. czy jest fundacją kościelną, 
książęcą czy osiedlem przemysłowym. Badano 
historyczny układ przestrzenny, historyczne 

obiekty i zespoły architektoniczne, elementy 
regionalnego stylu architektonicznego, warto-
ści przyrodnicze i krajobrazowe. Wypełniano 
ankiety inwentaryzacyjne i dokonywano oceny 
punktowej występujących zabytków; najwyżej 
oceniano układ przestrzenny, zabudowę zagród, 
regionalne elementy stylu architektoniczne-
go. Kolejnym etapem był objazd wszystkich 
miejscowości przez zespół w stałym składzie, 

który dokonał ponownego 
przeglądu i  oceny jako-
ściowej zarejestrowanych 
zasobów. W ten sposób na 
sumę punktów dotyczącej 
oceny ilościowej nałożono 
ocenę jakościową, co po-
zwoliło dokonać podziału 
na wsie o  wartościach: 
wybitnych, bardzo wyso-
kich, wysokich, dobrych, 
umiarkowanych. Wybitny-

mi wsiami ze względu na historyczny ogólny 
układ przestrzenny zostały Złotogłowice, Stary 
Paczków i Kadłub Wolny. Księże Pole, Jemiel-
nicę i Zakrzów Turawski zakwalifikowano do 
wsi wybitnych, doceniając jednolite fragmenty 
historycznego układu przestrzennego. W kate-
gorii pojedynczych obiektów architektonicznych 
wybitnymi wsiami zostały: Ściborzyce Małe, 
Pilszcz, Igłowice k. Woskowic. Zespół ustalił listę 
108 wsi o istotnych wartościach kulturowych 
z dokładnym określeniem i oceną. Wyniki walo-
ryzacji opracowane w formie tablic udostępniono 
zainteresowanym i opublikowano w wydawnic-
twie „Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi wo-
jewództwa opolskiego – cele, metody, praktyka”, 
współfinansowanego ze środków UE. Ta wiedza 
jest podstawą do dalszych działań podejmowa-
nych zarówno przez służby konserwatorskie 
województwa, jak i przez samorządy lokalne 
albo, jak mówią członkowie zespołu, 
przez samych mieszkańców wsi. Jeśli 

gmina nie chce pomóc, to sami mieszkańcy mogą 
określić na przykład swoją wieś parkiem kultu-
rowym i wdrażać ten projekt dzięki istniejącej 
we wsi grupie Odnowy Wsi.

Wartości krajobrazowe
– Przewodniki turystyczne odnotowują po-

jedyncze zabytki, nie wspominając, że cenne 
są całe układy przestrzenne wsi, stare trakty 
drogowe, które mają nieraz po 700 lat. Obszar 
wsi jest terenem całkowitej klęski konserwator-
skiej. Nie chronimy wsi, które giną w wyniku 
zmian cywilizacyjnych, potężnej presji mo-
dernizacyjnej. Kombajn zabił stodoły i piękne 
bramy wjazdowe – uważa Ryszard Wilczyń-
ski. – To, co my tracimy bezpowrotnie, udało 
się zachować np. w Niemczech i Austrii. Tam 
mieszkańcy wsi zrozumieli, że można z niej 
uczynić atrakcyjne miejsce do zamieszkania 
i zainwestowania. Wykorzystując stare obiekty, 
tworzy się tam domy weselne, pensjonaty. Na 
Opolszczyźnie pierwsze tego rodzaju próby też 
są podejmowane, na przykład w Pietni, gdzie 
powstaje park kulturowy, czy w  Kamieniu 
Śląskim, który staje się wsią-kurortem. Wieś 
ma być atrakcyjnym miejscem do zamieszka-
nia, inwestowania i wypoczynku. Powinno się 
tworzyć parki kulturowe, aby chronić układ 
przestrzenny wsi, z wyróżniającym się kraj-
obrazem, z zabytkami nieruchomymi, charak-
terystycznymi dla regionu. Realizacja nowych 
inwestycji, modernizacja gospodarstw, nowa 
stylistyka kształtowania ogrodów, likwido-
wanie zabytkowych dróg – wszystko to niesie 
zagrożenia dla kulturowych zasobów wsi, dlate-

go przy realizacji nowych in-
westycji trzeba uwzględniać 
elementy i  obszary warto-
ściowe i w miarę możliwości 
je podkreślać i uwypuklać – 
apelują członkowie Zespołu 
Doradczego ds. Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowego 
Wsi i  Ochrony Wiejskiego 
Krajobrazu w Opolu. •

Kombajny 
zagrażają 
stodołom

Obora przy 
plebanii 
w Starych 
Siołkowicach 
po starannej 
adaptacji, 
zachowującej 
jej pierwotną 
architekturę, jest 
teraz domem 
spotkań i imprez 
parafialnych 

W Biedrzy- 
chowicach 
uratowano 
zabytkową 
farską stodołę, 
zamieniając 
ją w wiejskie 
muzeum

Opolska wieś pod ochroną. 
Zamiast piwonii sadzą iglaki, 
wyburzają stodoły, bo już nie 
są potrzebne.

tekst i zdjęcia
Teresa Sienkiewicz-Miś

tsienkieiwicz@goscniedzielny.pl

Zewnętrzna 
strona odre- 
staurowanej 
obory w Starych 
Siołkowicach 
poniżej: Ligota 
Turawska 
pielęgnuje 
zabytkowe 
osiedle 
z początku 
XX wieku 
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Z ks. dr. Marcinem 
Worbsem, 
duszpasterzem 
nauczycieli 
akademickich 
rozmawia 
Andrzej Kerner.

Andrzej Kerner: Jak doszło do po-
wołania w Opolu Duszpasterstwa 
Nauczycieli Akademickich? Było 
to nowatorskie pociągnięcie…
Ks. Marcin Worbs: – Rzeczy-
wiście, nawet w  największych 
ośrodkach w Polsce nie funkcjo-
nuje duszpasterstwo nauczycieli 
akademickich. Tę rolę spełniać 
mają duszpasterstwa akademickie, 
które jednak najczęściej skupiają 
tylko studentów. Pomysł powołania 
osobnego duszpasterstwa zrodził 
się podczas zorganizowanej przez 
Wydział Teologiczny pielgrzymki 
pracowników naszego uniwersyte-
tu do Rzymu w roku jubileuszowym 
2000. Wówczas gotowy już był se-

minaryjno-akademicki kościół św. 
Jadwigi Śląskiej, wiadomo było, że 
powstanie tam duszpasterstwo aka-
demickie. W czasie tej pielgrzymki 
pracownicy UO – a byli wśród nich 
ludzie z prawie wszystkich wydzia-
łów – doszli do wniosku, że potrze-
bują także spotkań duszpasterskich 
w swoim gronie. Arcybiskup Alfons 
Nossol, wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, 15 lipca 2000 ustano-
wił nasze duszpasterstwo.

 Z jakim odzewem spotkała się ta 
inicjatywa?

– Wysłałem list do wszystkich 
pracowników opolskich uczelni, 
czyli w  sumie do około 2 tysię-
cy osób. Na pierwsze spotkanie 
przyszło około 18 osób. Nie był to 
może odzew, jakiego można by się 
spodziewać, ale był to początek. Na 
następne przyszło już około 40 osób. 
Obecnie stały trzon grupy stanowi 
50 osób. Bardzo nam przy tym zale-
ży na otwartym charakterze grupy, 
dlatego informacje o spotkaniach 
przekazujemy zawsze przez wszyst-
kie dostępne media. Od samego 
początku nie jest to tylko duszpa-

sterstwo dla nauczycieli, ale także 
dla kadry administracyjnej. Zało-
żyliśmy również, że osobno będą 
odbywały się spotkania o charakte-
rze modlitewnym, a osobno  dysku-
syjne. Te drugie są poświęcone nie 
tylko kwestiom teologicznym, ale 
również filozoficznym – po to, aby 
stworzyć płaszczyznę spotkania 
z innymi światopoglądami.

 W jakim kierunku oscylują du-
chowe i intelektualne zaintere-
sowania uczestników?

– Spektrum tematów jest 
bardzo szerokie: od spraw spo-
łecznych, przez tematykę ściśle 
teologiczną do kwestii dialogu 
międzykulturowego czy współ-
czesnych prądów cywilizacyjnych 
i naukowych. Zależało mi na tym, 
żeby nasze duszpasterstwo integro-
wało środowisko naukowe Opola, 
dlatego z wykładami i prelekcjami 
zapraszani są nie tylko naukow-
cy z  Wydziału Teologicznego, 
ale również specjaliści z innych 
wydziałów. Obecnie staramy się 
tworzyć semestralne cykle tema-
tyczne. W semestrze letnim nasze 
duszpasterstwo czynnie włącza się 
w cykl Wielkopostnych Wykładów 
Otwartych np. przez proponowa-
nie tematyki czy przez wygłaszanie 
poszczególnych wykładów przez 
kompetentnych w danej dziedzi-
nie naukowców. Mogę z satysfakcją 
stwierdzić, że dzięki temu w skła-
dzie prelegentów wielkopostnych 
wykładów znajdują swe miejsce nie 
tylko pracownicy Wydziału Teo-
logicznego. Natomiast spotkania 
w semestrze jesiennym układały 
się w cykle, m.in.: o innych wyzna-
niach chrześcijańskich, o innych 
religiach, o relacjach między nauką 
a religią. Wielu uczestników nasze-
go duszpasterstwa brało czynny 

udział w pracach I Synodu Diecezji 
Opolskiej. Jednak najważniejszym 
wydarzeniem roku pracy duszpa-
sterskiej są pielgrzymki. Właśnie 
wyjazdy, które nazywamy „reko-
lekcjami w  drodze”, najbardziej 
ludzi łączą, dodają zapału do pra-
cy, odnawiają duchowo. Myślę, że 
pracownicy uczelni wyższych bar-
dzo potrzebują właśnie poczucia 
wspólnoty, w której doświadczają 
przyjaźni. Na co dzień w kontak-
tach uniwersyteckich tego im bra-
kuje. Pielgrzymki mają modlitewny 
charakter, a dodam jeszcze, że tytu-
ły naukowe zostawiamy w Opolu, 
w drodze zwracamy się do siebie: 
„siostro”, „bracie”, co oczywiście 
bywa czasem źródłem wesołości. 

Czego po 10 latach działalności 
DNA księdzu najbardziej w nim 
brakuje?

– Chciałbym, by w przyszłości 
w większym stopniu reprezentowa-
ni byli w naszym duszpasterstwie 
pracownicy spoza uniwersytetu. 
Stosunkowo nielicznie reprezen-
towani są także młodsi pracowni-
cy, choć jest to w pewnym stopniu 
zrozumiałe. Oni mają małe dzieci 
– dla nich np. wspólny wakacyjny 
wyjazd jest praktycznie niemoż-
liwy. W sumie z satysfakcją mogę 
stwierdzić, że przez 10 lat działalno-
ści mieliśmy 186 spotkań. Staramy 
się zachowywać otwartość i realizo-
wać zasadę, że podstawową formą 
duszpasterstwa Kościoła jest para-
fia – dlatego nie organizujemy spo-
tkań w niedzielę. Duszpasterstwo 
specjalistyczne nie może wyrywać 
ze wspólnoty parafialnej, ale ma łą-
czyć osoby o tym samym statusie 
zawodowym, mające podobne za-
interesowania i problemy. •
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10 lat Duszpasterstwa Nauczycieli Akademickich

Gromadzi 
nas potrzeba 
wspólnoty

Podczas pielgrzymki 
do Włoch (rok 2006) W ychodzicie na scenę, by zbu-

dzić i pogłębić wiarę tych, 
którzy przyszli – ks. Eugeniusz 
Ploch zwrócił się do chórzystów 
i  muzyków przed rozpoczęciem 
koncertu. – Bóg chce się wami po-
służyć, abyście byli Jego prorokami, 
by mógł mówić przez was – podkre-
ślał, prosząc o chwycenie się za ręce 
i wspólne odmówienie modlitwy 
„Ojcze nasz”. Młodym artystom z po-
łączonych chórów i zespołów mu-
zycznych pobłogosławił bp Andrzej 
Czaja. – Do dzieła! – zawołał Tadeusz 
Eckert, dyrygent Koncertu Uwiel-
bienia, przybijając piątkę każdemu 
wbiegającemu na scenę. Tuż po 19.00. 
muzyków przywitały oklaski ponad-
tysięcznego tłumu wiernych, któ-
rzy do Opola przyjechali z różnych 
stron naszej diecezji. I rozpoczęło 
się. Pieśni wysławiające Boga były na 
ustach wszystkich. I poczucie, że jest 
z nami Jezus. Przecież zapewnił nas: 
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi 
się w Imię moje, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18,20). A tu koncert trwał 
i ludzi wciąż przybywało. Młodsi 
i starsi, dzieci i seniorzy, księża, kle-
rycy, siostry zakonne, mieszkańcy 
osiedla, miasta i całej diecezji. To nie 
dwóch, ani nawet dwustu. To dwa 
tysiące osób, które dotarły w uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa do parku na największym 
opolskim osiedlu Armii Krajowej, by 
uwielbiać Pana Boga, dzielić się wia-
rą i modlić. Modlić się gorąco i żar-
liwie, przede wszystkim w intencji 
młodych ludzi, którym trudno jest 
odnaleźć drogę wiary. – Ten koncert 
jest dla Jezusa, my jesteśmy tutaj dla 
Jezusa, dlatego nie poprzestańmy na 
tym, że będziemy tylko stać i patrzeć 
– zachęcali organizatorzy koncertu. 
Ale zachęta potrzebna nie była. Pod 
sceną szalały dzieci, dalej skakała 
młodzież, wzniesione do nieba ręce 
w geście uwielbienia, adoracja w ci-

szy i spowiedź w pobliskim kościele 
Przemienienia Pańskiego. Radość 
i pokój, których nie zakłócił deszcz, 
mimo że tyle było obaw o to, czy po-
goda dopisze. Dopisała.

Gdy na scenę wniesiono Pana Je-
zusa w Najświętszym Sakramencie, 
padliśmy na kolana, by modlić się, 
już nie tylko śpiewem, ale by wraz 
z naszym pasterzem bp. Andrzejem 
Czają powierzyć Bogu wszystkie na-
sze troski, intencje, powierzyć Mu 
ludzi młodych i starszych, rodziny, 
osoby żyjące samotnie, kapłanów, 
siostry zakonne, chorych, rządzą-
cych naszymi miastami, powierzyć 
nasz los, naszą miłość, często słabą 
i egoistyczną, a także rodzące się 
dzieło parafialnych ognisk modli-
twy za ludzi młodych.

Gdy po błogosławieństwie 
i kilku pieśniach nadszedł czas za-
kończenia tego wielkiego, ponad-
dwugodzinnego nabożeństwa, nie 
brakowało okrzyków „Jesteście wiel-
cy”, adresowanych do chórzystów 
i muzyków, którzy zachwycili swo-
im profesjonalizmem, i – co wydaje 
się ważniejsze – rozbudzili gorącego 
ducha modlitwy. – Wszyscy chrze-
ścijanie mamy taki charyzmat w so-
bie, że wystarczy, że się spotkamy, 
zaczniemy mówić i śpiewać o Jezusie 
i tym samym wszyscy się buduje-
my – podkreślał bp Andrzej Czaja. 
– Apel nas, duszpasterzy, o zawiązy-
wanie w parafiach ognisk modlitwy 
za młode pokolenia, jest uznaniem, 
że bez Boga nie damy sobie rady. To 
nasze wołanie w Jego stronę: Panie, 
ratuj nas przed zalewem konsump-
cji, materializmu, życia tylko tym, 
co cielesne – mówił, przestrzegając: 
– Jesteśmy zbytnio skoncentrowa-
ni na sobie, dlatego nade wszystko 
potrzeba nam modlitwy, byśmy 
kształtowali swe życie w oparciu 
o łaskę Bożą, a nie ludzkie projekty.

Anna Kwaśnicka

Koncert Uwielbienia

Panie, 
mocy 
moja!

Przyszli, by wspólnie 
się modlić i umacniać 
swoją wiarę 
poniżej: W centrum 
sceny wystawiony został 
Najświętszy Sakrament 

Nabożeństwu przewodniczył bp Andrzej Czaja 
poniżej: Kilkudziesięciu chórzystów poprowadził Tadeusz Eckert

Śpiewem 
uwielbialiśmy 
Boga. W modlitwie 
powierzaliśmy Mu to, 
czym żyjemy.
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zaproszenia

Patronem Jan Paweł II
14 czerwca na Górze św. Anny 
odbędzie się pielgrzymka szkół 
imienia Jana Pawła II. W planie: 
o  godz. 9.30 przygotowanie do 
Mszy św., o godz. 10.00 Euchary-
stia, po niej spotkanie w  Domu 
Pielgrzyma oraz modlitwa Anioł 
Pański przy ołtarzu papieskim.

Jubileusz kapłaństwa
19 czerwca o godz. 10.30 w opol-
skiej katedrze uroczystą Mszę św. 
pod przewodnictwem bp. Andrzeja 
Czai odprawią księża obchodzący 
50. rocznicę święceń kapłańskich.

Ruchy 
i stowarzyszenia
19 czerwca w Winowie odbędzie 
się spotkanie modlitewne członków 
i sympatyków ruchów i stowarzy-
szeń katolickich. Rozpoczęcie 
o godz. 17.00. W planie: modlitwa 
różańcowa, konferencja, Msza św., 
Apel Jasnogórski.

Festiwal paczkowski
20 czerwca o godz. 16.00 w kościele 
św. Jerzego w Kamienicy odbędzie 

się kolejny koncert w ramach festi-
walu im. Moritza Brosiga „Muzyka 
ponad granicami”. Wystąpi kwartet 
smyczkowy Divisi.

Dla Dzieci Maryi
Rekolekcje dla Dzieci Maryi 
odbędą się w terminach: od 3 do 
10 lipca w Nysie (dla dziewcząt ze 
szkoły podstawowej), od 12 do 20 
lipca w Szklarskiej Porębie (kurs 
animatorek dla dziewcząt od II kla-
sy gimnazjum), od 18 do 26 lipca 
w Kudowie-Zdroju (dla dziewcząt 
z  gimnazjum i  starszych), od 21 
do 30 lipca w Leśnicy (dla szkoły 
podstawowej) oraz od 24 do 31 lipca 
w Nysie (dla dziewcząt od IV klasy 
szkoły podstawowej i gimnazjali-
stek). Zgłoszenia do 25 czerwca 
na rekolekcje w Szklarskiej Porę-
bie, Kudowie-Zdroju i Nysie przyj-
muje ks. Mariusz Sobek (e-mail: 
msobek@poczta.fm), na rekolekcje 
w Leśnicy – s. M. Dalmacja (e-mail: 
betania@sluzebniczki.pl).

Rekolekcje 
 wakacyjne
Siostry Maryi Niepokalanej orga-
nizują rekolekcje. Zapraszają dzie-
ci do Branic od 26 do 29 czerwca 

oraz dziewczęta od III klasy 
gimnazjum do Rusocina k. Nysy 
w terminach od 6 do 10 lipca i od 
18 do 22 lipca. Więcej informacji 
oraz zapisy u s. Agnieszki (tel. 077 
4868218 lub 609209324, e-mail: smi.
branice@op.pl).

W wakacje  
dla dziewcząt
Siostry Służebniczki NMP zapra-
szają dziewczęta od I klasy gim-
nazjum na wyjazdy wakacyjne 
w terminach: od 2 do 10 lipca do 
Szklarskiej Poręby, od 5 do 13 lipca 
do Kudowy-Zdroju, od 30 lipca do 
3 sierpnia do Kamienia Śląskiego 
(rekolekcje w ciszy – lectio divina), 
od 2 do 10 sierpnia do Szklarskiej 
Poręby oraz na skupienie przed 
uroczystością pierwszych ślubów 
zakonnych od 13 do 14 sierpnia. 
Szczegółowe informacje oraz zgło-
szenia u s. Dalmacji (tel. 77 404 83 

30 lub 514 347 268, e-mail: betania@
sluzebniczki.pl).

W Miedoni 
i w Winowie
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi 
organizuje letnie rekolekcje: w Mie-
doni k. Raciborza dla dziewcząt ze 
szkół podstawowych w terminie 
od 10 do 15 lipca oraz w Winowie 
dla dziewcząt z gimnazjów i szkół 
średnich od 26 do 30 lipca. Zgłosze-
nia do 30 czerwca przyjmuje s. M. 
Michalina (tel. 77 474 83 81, e-mail: 
s.michalina@szensztat).

Pielgrzymka  LSO
Diecezjalne duszpasterstwo Litur-
gicznej Służby Ołtarza informuje, 
iż uległ zmianie termin corocznej 
pielgrzymki ministrantów i lek-
torów na Górę św. Anny. Piel-
grzymka odbędzie się od 30  do 
31 sierpnia.  •

Chórzyści z ośmiu parafii uczestni-
czyli w spotkaniu szkoleniowym, 
którego owocem było opracowa-
nie wspólnego repertuaru.

W sobotę 29 maja w  Opolu 
w  kościele seminaryjno-

-akademickim pw. św. Jadwigi 
Śląskiej odbył się XIII Przegląd 
Chórów Parafialnych Diecezji 
Opolskiej, w którym udział wzięły 
zespoły z 8 parafii: Bartholomeus 
z parafii św. Bartłomieja w Jełowej 
pod dyrekcją Gabrieli Dendery, 
Cantabile z parafii św. Katarzyny 
w Dobrzeniu Wielkim pod kierun-
kiem Huberta Prochoty, Corda 
Cordi z parafii NSPJ w Kluczborku 
prowadzony przez s. Efraimę Sy-
manycz CSSJ, Hiacyntus z parafii 
św. Jacka w Opolu pod dyrekcją 

Elżbiety Willim, Lumen Dei z pa-
rafii Trójcy Przenajświętszej w Ku-
jawach pod kierunkiem Natalii 
Masik, chór Spotkanie z parafii 
św. Rocha w  Starych Budkowi-
cach prowadzony przez Bernade-
tę Malik, Chór Katedry Opolskiej 
pod dyrekcją Józefa Chudalli oraz 

chór z parafii św. Józefa Robotni-
ka w Opolu-Szczepanowicach pod 
kierunkiem Henryka Wierzgalli.

Tegoroczny przegląd nie miał 
charakteru konkursowego. Chó-
rzyści i  dyrygenci wzięli udział 
w  warsztatach poprowadzonych 
przez Brygidę Tomalę, podczas któ-

rych opracowali wspólny repertu-
ar mszalny: „Laudate Dominum” E. 
Mąkoszy, „Alleluja” J. Gałuszki OP 
oraz „Ave Verum” W.A. Mozarta. 
Utwory uświetniły Eucharystię 
pod przewodnictwem ks. Joachima 
Waloszka, w czasie której 14 absol-
wentów kursu dla psałterzystów, 
organizowanego przez Studium 
Muzyki Kościelnej, zostało ustano-
wionych w tej posłudze. Po Mszy 
św. w  prezencie dla chórzystów 
Chór Studium Muzyki Kościelnej, 
pod kierunkiem Bernadety Malik, 
z solistką Agnieszką Drożdżewską 
(sopran) oraz z zespołem smyczko-
wym Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Opolu, przygotowanym przez 
Huberta Prochotę, wykonał Litanię 
Loretańską Maxa Filke.
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W tym roku ministranci spotkają się na Górze św. Anny pod 
koniec sierpnia
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Pod patronatem św. Cecylii

Przegląd chórów parafialnych
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