9 stycznia 2005 ■ nr 2/669

OPOLSKI

Spotkanie M∏odych w Lizbonie 2004/2005

Kolejny raz uda∏o nam si´
odpowiedzieç na zaproszenie
braci z Taizé. W tym roku
m∏odzie˝ z ró˝nych krajów
Europy spotka∏a si´ w Lizbonie.
W drog´ wyruszyliÊmy trzema
autokarami, ∏àcznie 185 osób,
z punktów przygotowaƒ z Opola
(DA „Resurrexit”), Strzelec Opolskich, Krapkowic Otm´tu, Nysy
i Kluczborka. Nie przerazi∏a nas
podró˝ na kraƒce Europy. GdzieÊ
w sercu, oprócz pragnienia, by zobaczyç Barcelon´, Madryt, Fatim´
i Lizbon´, odkrywaliÊmy ch´ç podzielenia si´ Bo˝ym Narodzeniem, które dokona∏o si´ w nas.
ChcieliÊmy – jak napisa∏ brat Roger w swym liÊcie „Przysz∏oÊç pe∏na pokoju” – podzieliç si´ z innymi naszà wiarà i nadziejà na Êwiat
bez l´ków.
ZostaliÊmy goÊcinnie przyj´ci przez portugalskie rodziny. Takie otwarcie domów jest
zawsze niezwyk∏ym znakiem

otwartych serc i jednoÊci ludzkich pragnieƒ.
Przez 4 dni – od 29 grudnia do
1 stycznia – uczestniczyliÊmy rano
w modlitwach i spotkaniach w parafiach, by w po∏udnie, oglàdajàc
niezwyk∏à stolic´ Portugalii, przejechaç na teren hal wystawowych,
gdzie urzàdzono miejsca wspólnych spotkaƒ. Przeplata∏y si´ tam
modlitwa, cisza, Êpiew kanonów,
praca wolontariuszy, radosne zabawy, rozmowy, spowiedzi, osobiste
refleksje i wspólne posi∏ki. Organizatorzy zaprosili
Opolanie
nas do podj´cia
z ks. Radkiem
wa˝nych temaCha∏upniakiem
tów: „Jak dzia∏aç
(w Êrodku)
na rzecz pokona portugalskiej
ju?”, „Czego Bóg
ziemi
od nas oczekuje? Jak to odkryç?”, „Jak walczyç
z dyskryminacjà i wspieraç cierpiàcych?”, „Jakà moc ma modlitwa?”.
W dwóch wielkich halach panowa∏a niezwyk∏a atmosfera. Kilkadziesiàt tysi´cy m∏odych zgromadzi∏o
si´ razem wokó∏ Chrystusa, odkrywajàc Go na nowo. Brat Roger

KS. RADEK CHA¸UPNIAK

Na kraƒce Êwiata...

wprowadza∏ nas w medytacje. Papie˝ Jan Pawe∏ II, patriarcha Konstantynopola Bart∏omiej, patriarcha
Moskwy Aleksy II i arcybiskup Carterbury Rowan Wiliams napisali do
nas listy.
Echem tego spotkania ma
byç nasza codziennoÊç. Zapra-

szamy wszystkich na modlitw´
ze Êpiewem kanonów do Duszpasterstwa
Akademickiego
„Resurrexit”, w Êrody o godz.
18.15 w koÊciele seminaryjno-akademickim, przy ul. Drzyma∏y 1a w Opolu.
K S . R ADOS ¸ AW C HA ¸ UPNIAK

OP¸ATEK LUDZI SPORTU
iesz´ si´, ˝e ten trzynasty ju˝ op∏atek sportowców Opolszczyzny zgromadzi∏ tak wielu
zawodników, dzia∏aczy i trenerów z ca∏ego regionu w naszym parafialnym Betlejem – mówi ks.
pra∏at Zygmunt Lubieniecki, kapelan opolskiego
sportu. Spotkanie op∏atkowo-noworoczne odby∏o si´ 2 stycznia w parafii Êw. Józefa w Opolu
Szczepanowicach i rozpocz´∏o si´ Mszà Êw. Druga cz´Êç odby∏a si´ przed s∏ynnà ˝ywà szopkà,
gdzie refleksj´ bo˝onarodzeniowà wyg∏osi∏ diakon Rafa∏ Duda (mistrz Europy w pi∏ce no˝nej
wy˝szych seminariów duchownych), a wezwania
modlitewne odczytali: Janusz Wysocki (prezes
Odry Opole), Józef ˚ymaƒczyk (Odra Opole),
Adam Kurek ( AZS Nysa), Jerzy Szczakiel, Andrzej
Piwowarczyk (TOR Dobrzeƒ Wielki), W∏adys∏aw
Czaczka, El˝bieta P∏uska (prezes PUKS Rod∏o) i Stefan
˚yczenia sk∏adajà
Skrzypecki. Imprez´ uÊwietnisobie ks. Zygmunt
∏y kol´dy miejscowej orkieLubieniecki
stry d´tej oraz program w wyi Adam Kurek,
siatkarz nyskiego
konaniu „Francika” i Czes∏awa
AZS-u
Z
Czmiela.
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Biskup opolski honorowym obywatelem

NYSA. W Wigili´ Bo˝ego Narodzenia w auli Liceum Ogólnokszta∏càcego Carolinum odby∏o si´ spotkanie przy Êwiàtecznym stole dla
osób biednych, bezdomnych i poszkodowanych przez los, przygotowane przez Wspólnot´ Apostolskà Êw. El˝biety i siostry el˝bietanki. W tym tradycyjnym ju˝ w Nysie
spotkaniu wigilijnym uczestniczy∏a tym razem rekordowa liczba
osób. Organizatorzy musieli dostawiaç do sto∏ów dodatkowe nakrycia i krzes∏a! Spotkanie poprze-

Pierwsza Pasterka na Metalchemie

RADOS¸AW SKIBI¡SKI

OPOLE. W nowo budowanym
koÊciele pw. Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata na opolskim
osiedlu Metalchem zosta∏a odprawiona 24 grudnia pierwsza Msza
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W koÊciele pw. Jezusa Chrystusa Króla
WszechÊwiata

II

Êw. By∏a to Pasterka, której przewodniczy∏ i s∏owo Bo˝e wyg∏osi∏
ks. pra∏at Albert Glaeser, dyrektor
finansowo-gospodarczy kurii diecezjalnej w Opolu. Wraz z nim celebrowa∏ ks. Norbert Dragon, proboszcz parafii Êw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu Groszowicach. „W Pasterce uczestniczy∏o
ogromnie du˝o ludzi, a liturgi´
uÊwietni∏ Opolski Chór Kameralny, dzia∏ajàcy przy Uniwersytecie
Opolskim, pod dyr. Mariana Biliƒskiego” – powiedzia∏ ks. Dragon.
W koÊciele z tej okazji ustawiono
prowizoryczny o∏tarz, który wykorzystywany jest co roku w procesjach Bo˝ego Cia∏a, i szopk´.
Budow´ Êwiàtyni w 2000 r. zainicjowa∏ Êp. ks. radca Wojciech
Skrobocz. Aktualnie koÊció∏ jest
zadaszony, wewnàtrz zamontowano instalacj´ elektrycznà i za∏o˝ono tynki, wstawiono równie˝
okna i drzwi.

KRZYSZTOF ÂWIDERSKI

dzi∏a Msza Êw., którà odprawi∏ o.
S∏awomir Rzepka SVD, kapelan
w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Êw. El˝biety w Nysie.
Przy op∏atku sk∏adano sobie ˝yczenia, potem serwowano tradycyjne
potrawy wigilijne i wspólnie z m∏odzie˝à z parafii Êw. Jakuba i Matki
Boskiej Bolesnej Êpiewano kol´dy.
Ponadto ka˝dy odchodzàcy do domu otrzyma∏ ciasto na Êwi´ta.
W zorganizowaniu spotkania wigilijnego pomogli liczni darczyƒcy
i wolontariusze.

OPOLE. Abp Alfons Nossol otrzyma∏ z ràk przewodniczàcego Sejmiku Województwa Opolskiego dyplom Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego (na zdj´ciu).
UroczystoÊç ta odby∏a si´ 21 grudnia
2004 r. w Sali Herbowej Urz´du Wojewódzkiego. Uzasadniajàc decyzj´
opolskiego Sejmiku, przewodniczà-

Pociàgiem z Brzegu do Nysy?
PKP. Zlikwidowane 2 kwietna
2000 r. lokalne po∏àczenie kolejowe dla pociàgów osobowych na
trasie Brzeg–Nysa zostanie wznowione od 7 lutego. Urzàd marsza∏kowski przekaza∏ na deficytowe linie spó∏ce PKP Przewozy Regionalne ponad 15 milionów z∏otych,
w tym ponad 600 tysi´cy na lini´
Brzeg–Nysa. Mieszkaƒcy miejscowoÊci le˝àcych na trasie jednak nie
dowierzajà obietnicom urz´du
marsza∏kowskiego i kolejarzom.

Apel o pomoc ofiarom trz´sienia ziemi

Opolanie kol´dowali

OPOLE. Biskup opolski abp Alfons Nossol wystàpi∏ 27 grudnia
2004 r. z apelem do wiernych diecezji opolskiej o pomoc ofiarom
trz´sienia ziemi w Azji po∏udniowej. Oto jego treÊç:
„W drugim dniu Êwiàt Bo˝ego Narodzenia Êwiat obieg∏a wiadomoÊç o tragicznym trz´sieniu ziemi w po∏udniowej Azji. Niszczycielski ˝ywio∏ poch∏onà∏ tysiàce
ofiar, a setki tysi´cy osób pozbawi∏ Êrodków do ˝ycia i dachu nad
g∏owà.
Zawierzajàc Bo˝emu mi∏osierdziu
tych, którzy ponieÊli Êmierç, ∏àczymy si´ duchowo z tymi, którzy

OPOLE. W drugi dzieƒ Êwiàt Bo˝ego Narodzenia, w Êwi´to Âwi´tej
Rodziny, odby∏o si´ VI Opolskie Kol´dowanie w Parafialnym Betlejem
u Êw. Józefa w Opolu Szczepanowicach. Przewodniczy∏ mu opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec. Dzielono si´ op∏atkiem i Êpiewano kol´dy. „Przy Êpiewie kol´dy Cicha noc
zapalono ponad trzy tysiàce zimnych ogni symbolizujàcych Êwiat∏oÊç, jakà przyniós∏ na ziemi´ Jezus
Chrystus” – mówi ks. pra∏at Zygmunt Lubieniecki. „Opolsko-szczepanowickie Betlejem” to okaza∏a
szopka przedstawiajàca siedem bo˝onarodzeniowych scen z figurami

prze˝yli i chcemy Êpieszyç im
z konkretnà pomocà.
Prosz´ Was, aby w niedziel´
9 stycznia 2005 r. przed wszystkimi koÊcio∏ami naszej diecezji
przeprowadzona zosta∏a zbiórka
pieni´dzy na rzecz ofiar trz´sienia
ziemi.
Niech mi∏oÊç Nowonarodzonego
uczyni naszà chrzeÊcijaƒskà solidarnoÊç jeszcze bardziej skutecznà”.
Pieniàdze mo˝na wp∏acaç
równie˝ indywidualnie na konto
Caritas Diecezji Opolskiej:
66124016331111000026513092
z dopiskiem „trz´sienie ziemi”.

cy Andrzej Mazur podkreÊli∏ m. in.
wk∏ad abpa Alfonsa Nossola w walk´
o powstanie województwa opolskiego i jego integralnoÊç oraz g∏oszone
przez niego patriotyczne i g∏´boko
humanistyczne wartoÊci. Biskup
opolski jest dziewiàtà osobà wyró˝nionà tytu∏em Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego.

I jak niewierny Tomasz mówià:
„Jak zobaczymy, to uwierzymy”.
Zdaniem opolskiej dyrekcji Zak∏adu Linii Kolejowych trasa na ca∏ej
d∏ugoÊci jest przygotowana do
przyj´cia pociàgów pasa˝erskich,
gdy˝ codziennie je˝d˝à tamt´dy
sk∏ady towarowe. Trzeba jednak
uporzàdkowaç zaniedbane stacje
kolejowe oraz zapewniç pasa˝erom w∏aÊciwy komfort podró˝owania i bezpieczeƒstwo. Ale czy PKP
na to staç?

naturalnej wielkoÊci i kilkudziesi´cioma ˝ywymi zwierz´tami.

JERZY STEMPLEWSKI

Wigilia dla ubogich
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Zapraszamy

Plan obchodów tygodnia powszechnej modlitwy



 DO STUDIUM DUCHOWOÂCI IGNACJA¡SKIEJ. Prowadzone przez o. Stanis∏awa Mrozka SJ Studium DuchowoÊci Ignacjaƒskiej po miesi´cznej przerwie
wznawia dzia∏alnoÊç. Poczàwszy
od 18 stycznia, w ka˝dy wtorek
o godz. 18.45 w sali pod koÊcio∏em Jezuitów w Opolu przy ul. Ojca Józefa Czaplaka 1 odbywaç si´
b´dà czterdziestominutowe spotkania, poprzedzone Mszà Êw. nowennowà ku czci Matki Bo˝ej
o godz. 18.00. Problematyka spotkaƒ b´dzie nast´pujàca:
1. Metoda rozeznawania duchowego (rozeznawanie duchów).
2. Zasady trafnych wyborów w ˝yciu.
3. Regu∏y zachowaƒ na czas trudnych doÊwiadczeƒ i pocieszenia.
4. Ignacjaƒskie zasady obcowania
z bliênimi.
5. DoÊwiadczenie KoÊcio∏a u Ignacego Loyoli.
6. Rola Eucharystii i Matki Bo˝ej
w ˝yciu Ignacego.
7. Kryzys wartoÊci a ignacjaƒska
duchowoÊç – fundament „åwiczeƒ duchowych”.
8. Szczególne akcenty duchowoÊci ignacjaƒskiej.


18–25.01.2005
■ 16 stycznia – Opole, godz. 17.00
– ekumeniczny koncert kol´d;
■ 18 stycznia – OPOLE, godz
11.30–13.00 – otwarte seminarium na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego. Temat:
Rozumienie Eucharystii w ró˝nych
KoÊcio∏ach; – OPOLE, godz 18.00 –
nabo˝eƒstwo ekumeniczne w koÊciele ewangelicko-augsburskim
w Opolu. Przewodniczy: ks. Marian Niemiec; homilia: ks. abp Alfons Nossol;
■ 20 stycznia – POKÓJ, godz. 18.00
– nabo˝eƒstwo ekumeniczne
w koÊciele ewangelicko-augsburskim. Przewodniczy: ks. Józef
Schlender (proboszcz parafii
ewangelicko-augsburskiej); homilia: ks. Kazimierz Balak (proboszcz parafii Podwy˝szenia
Krzy˝a Âwi´tego);
■ 22 stycznia – LASOWICE MA¸E,
godz. 15.00 – Ekumeniczny Koncert PieÊni Bo˝onarodzeniowej
(po∏àczony z jase∏kami) w koÊciele
ewangelicko-augsburskim
w Lasowicach Ma∏ych;
■ 23 stycznia – OPOLE, godz. 11.00
– Msza Êw. w koÊciele Êw. Sebastiana – Êwi´to patronalne. Przewodniczenie i homilia: ks. abp Alfons Nossol; – KLUCZBORK, godz.
16.15 – nabo˝eƒstwo ekumeniczne w koÊciele Matki Bo˝ej Wspomo˝enia Wiernych. Przewodniczy: ks. Franciszek Drenda (proboszcz parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa); homilia: ks. Henryk Schröder (proboszcz parafii
ewangelicko -augsburskiej

w Kluczborku). Po na- Duchowni ró˝nych Bonk (proboszcz parabo˝eƒstwie spotkanie wyznaƒ
fii Êw. Wawrzyƒca
rad duszpasterskich paw Dàbrowie);
rafii katolickich i ewangelicko- ■ 25 stycznia – OPOLE, godz 18.30
-augsburskiej; – RACIBÓRZ, godz.
– Msza Êw. w katedrze opolskiej.
17.00 – nabo˝eƒstwo ekumeniczPrzewodniczenie i homilia: ks.
ne w koÊciele NajÊwi´tszego Serabp Alfons Nossol; – BOGACICA,
ca Pana Jezusa; – OLESNO, godz.
godz. 18.00 – dekanalne nabo18.00 – nabo˝eƒstwo ekumenicz˝eƒstwo ekumeniczne w parafii
ne w koÊciele ewangelicko-augsTrójcy Âwi´tej. Po nabo˝eƒstwie
burskim w OleÊnie. Przewodniagapa duszpasterzy;
czy: ks. Ryszard Pieron (pro- ■ 30 stycznia – ZAWADZKIE, godz.
boszcz parafii ewangelicko18.00 – nabo˝eƒstwo ekumenicz-augsburskiej w Lasowicach); hone w koÊciele Âwi´tej Rodziny.
milia: ks. pra∏. Zbigniew Donarski
Przewodniczy: ks. proboszcz Jo(proboszcz parafii Bo˝ego Cia∏a
achim Bomba; homilia: ks. Ryw OleÊnie);
szard Pieron (proboszcz parafii
■ 24 stycznia – KARCZÓW,
ewangelicko-augsburskiej w Lagodz. 18.00 – nabo˝eƒstwo
sowicach).
ekumeniczne w koÊciele Oprócz nabo˝eƒstw zamieszewangelicko -augsburskim. czonych w programie diecezjalPrzewodniczy: ks. S∏awomir nym, odbywajà si´ tak˝e naboFonfara (proboszcz parafii ˝eƒstwa ekumeniczne w innych
ewangelicko -augsburskiej parafiach, o bardziej lokalnym
w Brzegu); homilia: ks. Marcin charakterze.
■

Âp. ks. dziekan Henryk Szier
23 grudnia 2004 r. zmar∏ ks. dziekan
Henryk Szier, emerytowany proboszcz parafii ÊÊ. Piotra i Paw∏a
w Rzymkowicach.

czym by∏ dziekanem tego˝ dekanatu (1978–1979). 19 sierpnia 2002 r.
przeszed∏ w stan spoczynku i zamieszka∏ w Diecezjalnym Domu
Ksi´˝y Emerytów w Opolu. Odznaczony tytu∏em dziekana honorowego (1979).
Pochowany zosta∏ 29 grudnia
2004 r. na cmentarzu parafialnym
w Rzymkowicach. Obrz´dom pogrzebowym przewodniczy∏ opolski
biskup pomocniczy Jan Kopiec. GS
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Urodzi∏ si´ 23 kwietnia 1931 r.
w Opolu. Egzamin maturalny z∏o˝y∏
w Liceum Ogólnokszta∏càcym
w Opolu (1950). Studia filozoficzno-teologiczne odby∏ w Wy˝szym Seminarium Duchownym Âlàska Opolskiego w Nysie. Âwi´cenia kap∏aƒ-

skie przyjà∏ 19 czerwca 1955 r.
w Nysie. By∏ wikariuszem w parafii
Êw. Wawrzyƒca w Strzelcach Opolskich (1955–1960), a nast´pnie proboszczem parafii Êw. Jadwigi w Radostowach (1960–1979), Dobrego
Pasterza w Bytomiu Karbiu
(1979–1983), Êw. Miko∏aja w Szczedrzyku (1983–1994) oraz ÊÊ. Piotra
i Paw∏a w Rzymkowicach. W latach
1973–1978 pe∏ni∏ obowiàzki wicedziekana dekanatu GoÊci´cin, po

9 stycznia 2005

NA OP¸ATEK AKADEMICKI
Biskup opolski abp prof. dr hab.
Alfons Nossol, Wielki Kanclerz
Wydzia∏u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich
i pracowników administracyjnych
wy˝szych uczelni i instytutów
w Opolu na spotkanie op∏atkowe
i noworoczne, które odb´dzie si´
w auli Muzeum Diecezjalnego
w Opolu przy ul. Kardyna∏a Kominka 1a w Êrod´ 12 stycznia
o godz. 17.00.

O jednoÊç chrzeÊcijan w diecezji opolskiej

KRZYSZTOF ÂWIDERSKI

NA SPOTKANIA KIK
w OPOLU
12 stycznia, godz. 18.00 – rozwa˝ania biblijne.
15 stycznia, godz. 16.00 – bo˝onarodzeniowe spotkanie modlitewne.
W K¢DZIERZYNIE-KOèLU
16 stycznia, godz. 12.00 – Msza
Êw. w intencji Ojca Âwi´tego
i spotkanie klubowe po∏àczone
z dyskusjà na temat: „Spo∏eczne
nauczanie Jana Paw∏a II”;
W KRAPKOWICACH
16 stycznia, godz. 18.00 – Msza
Êw. w intencji Ojca Âwi´tego
i spotkanie klubowe.
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Nysanka kandydatkà do

Czcigodna S∏u
20 grudnia 2004 r.
w Sali Klementyƒskiej
na Watykanie, w obecnoÊci
Ojca Âwi´tego, mia∏ miejsce
konsystorz, na którym zosta∏
odczytany – i w ten sposób
podany do wiadomoÊci
publicznej – dekret,
w którym stwierdzono,
˝e Matka Maria Merkert
praktykowa∏a cnoty
ZBIGNIEW ZALEWSKI

w stopniu heroicznym.
Odtàd przys∏uguje jej tytu∏

venerabile, czyli
Czcigodna S∏u˝ebnica Bo˝a.
tekst
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
en historyczny moment
zosta∏ poprzedzony wieloletnimi pracami i olbrzymià modlitwà. Ju˝
pod koniec lat pi´çdziesiàtych
podj´to prób´ wszcz´cia procesu
informacyjnego, jednak skomplikowana sytuacja spo∏eczno-polityczna w Polsce wstrzyma∏a te
starania. Kult prywatny o˝ywi∏
si´ po ekshumacji, której dokonano 16 lipca 1964 r. i doczesne
szczàtki Matki Marii przeniesiono do krypty pod kaplicà Trójcy
Âwi´tej w koÊciele Êw. Jakuba
i Êw. Agnieszki w Nysie. 19 lutego br. minie dwudziesta rocznica
rozpocz´cia dochodzenia kanonicznego w sprawie S∏u˝ebnicy
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IV

Bo˝ej Marii Merkert. Dom Macierzysty
Sprawa w Rzymie
Prace te na szczeblu w Nysie zosta∏
Materia∏y te zosta∏y
diecezjalnym zosta∏y zbudowany przez
w pierwszych dniach
zakoƒczone 30 sierpnia Matk´ Mari´ Merkert
wrzeÊnia przekazane do
1997 r. uroczystà kon- w latach
Rzymu, gdzie przygotocelebrowanà Euchary- 1863–1865
wano Pozycj´ o ˝yciu
stià. Wtedy te˝ w kapitularzu Domu Macierzystego i cnotach heroicznych S∏u˝ebnicy BoZgromadzenia Sióstr Êw. El˝biety ˝ej Marii Merkert. Sta∏a si´ ona naw Nysie cz∏onkowie Trybuna∏u st´pnie przedmiotem studiów hiDiecezjalnego z∏o˝yli swoje pod- storyków i teologów. W grudniu
pisy na materia∏ach dochodzenia 2001 r. odby∏a si´ dyskusja histodiecezjalnego. DwanaÊcie lat ryków, w paêdzierniku 2004 r.
zbierania materia∏ów dotyczà- dyskusja teologów powo∏anych
cych ˝ycia, dzia∏alnoÊci, heroicz- do oceny sprawy, natomiast 14
noÊci cnót i s∏awy Êwi´toÊci Mat- grudnia 2004 r. kardyna∏owie i biki Marii Merkert zosta∏o zawarte skupi wyrazili pozytywnà opini´
w liczàcym blisko trzy tysiàce odnoÊnie do praktykowania cnót
stron procesie dowodowym w stopniu heroicznym przez Matprzepisanym dla Kongregacji k´ Mari´ Merkert. SzeÊç dni póêSpraw Kanonizacyjnych i przet∏u- niej, w obecnoÊci Jana Paw∏a II,
maczonym na j´zyk w∏oski. Wia- odby∏ si´ konsystorz, czyli prorygodnoÊç Êwiadków i zgodnoÊç mulgacja dekretów dotyczàcych
wszystkich czynnoÊci z prawem heroicznoÊci cnót i aprobaty cudu
potwierdzi∏ biskup opolski Al- przysz∏ych Êwi´tych i b∏ogos∏awionych. Razem odczytano wówfons Nossol.

czas 22 dekrety: trzy dotyczàce
aprobaty cudu do kanonizacji
i osiem do beatyfikacji, jeden dekret o m´czeƒstwie i dziesi´ç
o heroicznoÊci cnót. Polskich
spraw by∏o a˝ dziewi´ç! WÊród
nich dotyczàce pochodzàcej z Nysy Matki Marii Merkert.

Módlmy si´
W liÊcie skierowanym do
wszystkich prze∏o˝onych prowincji Zgromadzenia Sióstr Êw. El˝biety S. M. Samuela Werbiƒska,
prze∏o˝ona generalna, napisa∏a
z Rzymu: „Módlmy si´ teraz goràco, aby sprawa zwiàzana z uznaniem domniemanego cudu przypisywanego wstawiennictwu Matki Marii zakoƒczy∏a si´ równie˝
pomyÊlnie, a to by∏oby ju˝ tylko
krok od beatyfikacji. ˚yjemy nadziejà, ˝e ju˝ wkrótce doczekamy
si´ promulgacji dekretu aprobujàcego cud i dane nam b´dzie cie-
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datkà do chwa∏y o∏tarzy

u˝ebnica Bo˝a
szyç si´ tak d∏ugo oczekiwanym
przez nas wszystkich dniem wyniesienia do chwa∏y o∏tarzy Czcigodnej S∏u˝ebnicy Bo˝ej Marii
Merkert, nazywanej kochanà Matkà wszystkich, która z pe∏nym poÊwi´ceniem, oddaniem i bezinteresownà mi∏oÊcià s∏u˝y∏a chorym,
biednym i równie˝ najbardziej potrzebujàcym”.

Âlàska Samarytanka

Âlady przetrwa∏y
Jej kult zrodzi∏ si´ natychmiast
i spontanicznie, a pami´ç o cnotach
przetrwa∏a do dziÊ. Gdy rozesz∏a si´
wieÊç o Êmierci Matki Marii, wierni
licznie gromadzili si´ przed Domem Macierzystym w Nysie, aby
z∏o˝yç jej ho∏d i pomodliç si´ przy
zmar∏ej. W dniach poprzedzajàcych
pogrzeb t∏umy przesuwa∏y si´
przed trumnà Matki Marii. Wielu
dotyka∏o jej cia∏a, szat, niektórzy
pozostawiali w trumnie swoje ró˝aƒce. Ludzie prosili o pamiàtk´ po
kochanej Matce, o „relikwie”, drobne

Warto zatem przyjechaç do Nysy, przejÊç ulicà Sobieskiego i zatrzymaç si´ na placu Solnym, aby
stamtàd popatrzeç na Dom Macierzysty, w którego oknach przed laty pojawia∏a si´ Maria Merkert
i podumaç na placu, po którym
chodzi∏a wielokrotnie. Warto przyjechaç do Nysy, aby wejÊç do koÊcio∏a Êw. Jakuba i Êw. Agnieszki,
gdzie po lewej stronie od o∏tarza
g∏ównego znajduje si´ kaplica Trójcy Âwi´tej, a w niej ozdobna trumienka, w której z∏o˝ono doczesne szczàtki Matki Marii i umieszczono w marmurowym sarkofagu.
I tam na chwil´ ukl´knàç i prosiç
o ∏aski, tak po prostu, bo jej Êlady
■
przetrwa∏y tam do dziÊ.

POTRZEBNA
MODLITWA
S. MARGARITA CEBULA CSSE
prawa wyniesienia Czcigodnej S∏u˝ebnicy Bo˝ej
Matki Marii nie jest ostatecznie zakoƒczona. Zarówno siostry, jak i wierni polecajàcy
swoje sprawy jej wstawiennictwu, dzi´kujà Bogu za pomyÊlne zakoƒczenie dotychczasowych wysi∏ków. Niemniej potrzebna jest dalsza wytrwa∏a
modlitwa, by zgodnie z wolà
Bo˝à kolejny etap w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych –
badanie nad domniemanym
cudownym uzdrowieniem za
przyczynà Matki Marii – te˝
pomyÊlnie zakoƒczono. Z nadziejà oczekujemy na rych∏e
wyniesienie Czcigodnej S∏u˝ebnicy Bo˝ej do chwa∏y o∏tarzy. A kiedy to nastàpi, wie tylko Pan Bóg. Dlatego pragniemy otoczyç wytrwa∏à modlitwà dalsze prace na szczeblu
watykaƒskim.

S
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rzeczy, których u˝ywa∏a, fotografi´.
„Oznacza∏o to, ˝e opinia Êwi´toÊci,
jakà cieszy∏a si´ za ˝ycia, potwier-

dzi∏a si´ po jej Êmierci i rozszerza∏a
si´ bardzo szybko” – uwa˝a s. Margarita Cebula.
„Matka Maria nadal pe∏ni wol´
Boga wobec nas, chocia˝ nie zawsze jesteÊmy tego Êwiadomi. Sama szcz´Êliwa, pragnie nas
uszcz´Êliwiaç. MyÊl t´ wyrazi∏ prefekt nyskiego Carolinum, mówiàc
po jej pogrzebie: moja mi∏oÊç jest
z wami, a u Tronu Mi∏oÊci mi∏osiernej
i ∏aski mog´ skutecznie prosiç za wami. Jej wstawiennictwo przed Bogiem za nas, pielgrzymujàcych na
ziemi, przejawia si´ w licznych ∏askach, a tak˝e w uzdrowieniach
i cudach” – dodaje s. Margarita.
I ju˝ od ponad 130 lat wierni
powierzajà Matce Marii swoje
codzienne troski, problemy
zdrowotne, rodzinne, zawodowe i osobiste. Wcià˝ proszà
o „relikwie”, obrazki, foldery,
˝yciorys. Opracowuje je s. Margarita Cebula, która jak nikt zna
dzieƒ po dniu ˝ycie Czcigodnej
S∏u˝ebnicy Bo˝ej Marii Merkert.
Wiele takich pamiàtek siostry
wys∏a∏y i nadal wysy∏ajà. Proszàcy o nie przysy∏ajà natomiast listy, w których wyra˝ajà swojà wdzi´cznoÊç.
Przeczytaç w nich mo˝na
m. in.: „obrazek z Jej podobiznà nosz´ wsz´dzie”, „zwraca∏em si´
z ufnà modlitwà do Matki
Marii i zawsze by∏em wys∏uchany” lub „bior´
zdj´cie Matki Marii do r´ki, odczuwam spokój
i równowag´”. A w kaplicy
Domu Macierzystego w Nysie, który zosta∏ przez nià
wybudowany, siostry el˝bietanki
coMatka Maria Merkert
dziennie
na fotografii
w po∏udnie
z 1862 r.
i podczas
wieczornej
nowenny modlà si´ za wszystkich polecajàcych si´ wstawiennictwu Czcigodnej S∏u˝ebnicy
Bo˝ej Matki Marii Merkert.
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Urodzi∏a si´ 21 wrzeÊnia 1817
roku w Nysie, w rodzinie mieszczaƒskiej. Jako dziecko nale˝a∏a do
Bractwa Grobu Chrystusa, w którym zetkn´∏a si´ z dzia∏alnoÊcià
charytatywnà. Piel´gnowa∏a chorà
matk´, a po jej Êmierci – majàc
dwadzieÊcia pi´ç lat – razem ze
swojà siostrà Matyldà i szkolnà
przyjació∏kà Franciszkà Werner do∏àczy∏a do Klary Wolf. Te cztery
m∏ode kobiety rozpocz´∏y 27
wrzeÊnia 1842 r. w Nysie dzia∏alnoÊç charytatywnà. Z tej grupy wy∏oni∏o si´ najpierw w 1850 r. Stowarzyszenie Sióstr Êw. El˝biety,
a nast´pnie w 1859 r. zgromadzenie zakonne, którego
pierwszà prze∏o˝onà generalnà zosta∏a Matka Maria
Merkert. Ca∏e jej ˝ycie by∏o
poÊwi´cone s∏u˝bie Bogu
i bliêniemu. Osobisty i g∏´boki kontakt z Bogiem
prowadzi∏ do przekszta∏cenia jej ˝ycia w s∏u˝b´ mi∏oÊci. Ca∏kowicie odda∏a si´
dzia∏alnoÊci apostolsko-charytatywnej uto˝samiajàc najubo˝szych, sieroty
i umierajàcych z samym Chrystusem. „Chcemy tylko dobrze
czyniç, wszystkich kochaç w Bogu, a jeÊli ju˝ nic nie b´dziemy
mog∏y uczyniç, wtedy pozostanie
nam jeszcze modlitwa” – zwyk∏a
cz´sto mawiaç Matka Maria. Zmar∏a w opinii Êwi´toÊci 14 listopada
1872 r. w Nysie. Jej pogrzeb odby∏
si´ na Cmentarzu Jerozolimskim.
W ostatniej drodze na miejsce spo-

czynku towarzyszy∏o jej blisko pi´ç
tysi´cy wiernych. Jej wspó∏czeÊni
mówili o niej anio∏ dobroci i kochana
Matka wszystkich, potomni natomiast nazwali jà Âlàskà Samarytankà.

V
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Jubileusz w Zawadzkiem

Pere∏ki S∏owa (2)

Z Niepokalanà ∏atwiej

BÓG PRZEMÓWI¸
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VI

List do
Hebrajczyków to wielkiej pi´knoÊci i blasku
per∏a literatury. Trudna
w przek∏adzie,
jak
ka˝da poezja. Nawet tych
kilka zdaƒ nastr´cza k∏opoty. Rytm, aliteracja, specyficzne terminy staro˝ytnej filozofii i teologii. I to
szlachetne pi´kno tekstu
g∏´bokiego, przemyÊlanego
w ka˝dym szczególe nie po
to, by cieszyç ucho, ale by
staç w s∏u˝bie prawdy o Bogu, o Êwiecie i o nas samych.
Bo to Bóg przemawia do ludzi. Jego „s∏owem” jest
Êwiat. Dynamiczny, zmieniajàcy si´, dojrzewajàcy do
pe∏ni. Dlatego autor u˝ywa
liczby mnogiej: wszechÊwiaty. JeÊli kto nie zrozumie wymowy takiego Bo˝ego mówienia albo jest mu to zbyt
ma∏o – ten ma s∏owa proroków. To do nich mówi∏ Bóg,
oni zaÊ do ludzi. Sposoby
by∏y przeró˝ne: i sny, i natchnienia, i przemawiajàce
zwierz´ta, i zjawiska natury,
i widzenia, i ekstazy. Wiele
razy i na wiele sposobów, by
do ka˝dego dotrzeç. Bo
cz∏owiek wcià˝ by∏ niedojrza∏y do zrozumienia tego,
co Bóg mówi. Na koƒcu tych
dni nasta∏ wreszcie dzieƒ,
gdy Bóg przemówi∏ w ca∏kiem odmienny sposób. Bo˝y Syn przemówi∏ swym ˝yciem, swojà ludzkà osobowoÊcià, tak˝e s∏owem g∏oszonym na ludzki sposób.
Tak powsta∏a Ewangelia.
Czy zrozumieliÊmy Jezusa
i Ewangeli´?
KS. TOMASZ HORAK

Liczàce 120 cz∏onków Rycerstwo
Niepokalanej w Zawadzkiem w grudniu
ub.r. obchodzi∏o jubileusz 25-lecia.
Przed Êwi´tem patronalnym Rycerstwa (8 grudnia) cz∏onkowie stowarzyszenia odprawili 9-dniowà nowenn´. W uroczystoÊç Niepokalanego Pocz´cia NMP zebrali si´ na
wspólne modlitwy w samo po∏udnie.

UroczystoÊci
Centralne uroczystoÊci poprzedzone trzydniowym triduum przypad∏y na niedziel´ 12 grudnia ub.r.
Z Niepokalanowa przyjecha∏ ojciec
Ryszard ˚uber, który g∏osi∏ s∏owo Bo˝e na wszystkich Mszach Êw. i przewodniczy∏ Mszy koncelebrowanej
przez proboszczów obydwu parafii
w Zawadzkiem. W homilii o. ˚uber
podkreÊli∏, ˝e wystarczy oddaç si´
w r´ce Maryi, a Ona wyprostuje kr´te Êcie˝ki ˝ycia cz∏owieka. Podawa∏
przyk∏ady ludzkich zmagaƒ, Êwiadectw nawróconych, beznadziejnych
sytuacji, które Ona cudownie rozwiàza∏a. Po po∏udniu odprawiono nieszpory maryjne, w trakcie których
o. ˚uber w asyÊcie ksi´dza proboszcza Bernarda Kotuli dokona∏ poÊwi´cenia figury Matki Bo˝ej Niepokalanej. Cz∏onkowie Rycerstwa odnowili akt poÊwi´cenia i oddania si´
Jej. Po nabo˝eƒstwie w salce parafialnej odby∏o si´ spotkanie przy kawie i herbacie.

STANIS¸AW KANIAK

„Wiele razy i na wiele sposobów przemawia∏ dawniej Bóg
do ojców przez proroków, na
koƒcu tych dni przemówi∏ do
nas przez Syna, którego ustanowi∏ Dziedzicem wszystkiego, przez którego te˝ uczyni∏
wszechÊwiaty” (Hbr 1,1–2).

Wspomnienia i dokonania
Do Rycerstwa, którego inicjatorkà jest Ma∏gorzata Kupka, z obydwu parafii nale˝y 120 osób, ale
uczestniczàcych we wspólnych modlitwach jest nieco mniej. W pierwszà niedziel´ miesiàca spotykajà
si´ na modlitwie w obydwu parafiach. W intencji cz∏onków Rycerstwa i ich rodzin odprawiane sà
Msze Êw., zw∏aszcza w uroczystoÊci maryjne. Dawniej pani Ma∏gorzata organizowa∏a kilka pielgrzymek rocznie, obecnie udaje si´ zorganizowaç jednà lub dwie. Przez
25 lat pielgrzymek do sanktuariów
by∏o ponad 60. Na wiosn´ cz∏onkowie Rycerstwa z Zawadzkiego chcà
wybudowaç kaplic´ przy ul. Bogus∏awskiego, która b´dzie poÊwi´cona w maju. Wtedy w procesji
zostanie przeniesiona do kaplicy
poÊwi´cona figura Niepokalanej.

Rycerstwo w Za- O. Ryszard ˚uber
wadzkiem posia- poÊwi´ci∏ figur´
da du˝y ksi´go- Matki Bo˝ej
zbiór
(ponad Niepokalanej
1200 ksià˝ek religijnych i 50 kaset wideo), który
od 10 lat trzy razy w tygodniu
udost´pniany jest wszystkim
ch´tnym w bibliotece u Ma∏gorzaty Kupki.
Âw. Maksymilian – za∏o˝yciel
Rycerstwa Niepokalanej – przypomina∏, ˝e Maryja kocha ka˝dego
i pragnie zdobyç wszystkich dla
Chrystusa. W tym mo˝emy pomóc
poprzez nasze modlitwy i oddanie
si´ Jej na w∏asnoÊç. Zach´camy do
w∏àczenia si´ w szeregi Rycerstwa
Niepokalanej, szczególnie m∏odych, bo ∏atwiej im b´dzie iÊç
przez ˝ycie pod opiekà Maryi.

Powód do dumy

Op∏atek w „Rodle”
∏odzi sportowcy Parafialnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rod∏o”, dzia∏ajàcego przy parafii Êw. Jacka w Opolu Kolonii Gos∏awickiej, mieli 29 grudnia spotkanie op∏atkowe. Tym razem specjalnym goÊciem by∏ ˝u˝lowy mistrz
Êwiata Jerzy Szczakiel, który prze∏ama∏ si´ z poczàtkujàcymi sportowcami op∏atkiem i podzieli∏ swoimi
doÊwiadczeniami sportowymi (na
zdj´ciu). Oprócz wspólnej modlitwy
i Êpiewu kol´d by∏ to równie˝ czas
podsumowania wyst´pów w mijajà-

M

cym roku. Najlepsi zostali wyró˝nieni, a ka˝dy otrzyma∏ Êcienny kalendarz klubowy. PUKS „Rod∏o” posiada trzy sekcje: pi∏ki no˝nej, lekkiej
atletyki i szachów, czyli oko∏o dwustu zawodników i oÊmiu trenerów.
Powodem do dumy jest pi´tnastoletni pi∏karz Piotr Nolepa, reprezentant Polski, wychowanek trenera
Grzegorza Bry∏ki. „Nie doÊç, ˝e jest
Êwietnym pi∏karzem, to jeszcze jest
bardzo dobrym uczniem i religijnym
m∏odzieƒcem” – podkreÊla jeden
Z
z klubowych dzia∏aczy.

MARIA PIASKOWSKA
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III Przeglàd Scholi Liturgicznych

Czwarta rano

W

T

T

„Celem przeglàdu jest propagowanie ruchu Êpiewaczego”
– mówi w imieniu organizatorów ks. Grzegorz Poêniak. –
Przeglàd ma byç miejscem spotkania i wspólnej modlitwy zespo∏ów liturgicznych dzia∏ajàcych w parafiach. „Tegoroczna
Wrzosola b´dzie mia∏a w fazie
konkursu i oceny odmienny od
poprzednich edycji charakter.
Organizatorom zale˝y bowiem
na mo˝liwie najlepszym zach´ceniu dzieci i m∏odzie˝y do anga˝owania si´ w Êpiew liturgiczny” – wyjaÊnia ks. Poêniak.
Dlatego te˝ przeglàd otwarty
jest dla wszystkich scholi liturgicznych, które swoim Êpiewem
uÊwietniajà liturgi´. Nie mogà
w nim uczestniczyç zespo∏y,
które zawiàzujà si´ tylko i wy∏àcznie dla celów konkursowych.

Ka˝dy zespó∏ biorà- Na Wrzosoli
ne, a dyrygenci wyk∏ad
cy udzia∏ w przeglàdzie odbywajà si´
i mo˝liwoÊç konsultaspotkania
wykonuje trzy utwory:
cji. Po og∏oszeniu wyniformacyjne
z repertuaru gregoriaƒków wszystkie zespo∏y
po∏àczone ze
skiego Adoro te devote wspólnym
wezmà udzia∏ w urolub Ecce Panis; jeden Êpiewem
czystej Mszy Êw. na zaz dwóch utworów
koƒczenie przeglàdu.
wspó∏czeÊnie kompoPisemne zg∏oszenia
nujàcych muzyków (Bo˝e Ojcze nale˝y sk∏adaç do 10 lutego
wschechmogàcy lub Sk∏adamy Ci, w kurii diecezjalnej, ul. Ksià˝àt
Ojcze) z mo˝liwoÊcià akompania- Opolskich 19, 45-952 Opole
mentu organowego, oraz dowol- z dopiskiem: Referat ds. Muzyki
ny utwór z repertuaru scholi KoÊcielnej. Pod tym adresem
(mo˝e byç wielog∏osowy lub pio- równie˝
mo˝na
otrzymaç
senka religijna).
wszystkie informacje dotyczàce
Przeglàd ma swój wypraco- przeglàdu. Ponadto mo˝na w
wany plan. Najpierw odb´dà si´ tej sprawie telefonowaç do
przes∏uchania
konkursowe. ks. Grzegorza Poêniaka tel. (77)
W trakcie obrad jury Êpiewacy 44 11 509.
z
b´dà mieli spotkanie formacyj-

Gazetki parafialne

Pokazali dekanat
Na dobry pomys∏ wpad∏a redakcja
miesi´cznika „Dobrze, ˝e jesteÊ”,
ukazujàcego si´ w parafii Êw. Eugeniusza de Mazenod w K´dzierzynie-Koêlu.
Ca∏e bo˝onarodzeniowe wydanie miesi´cznika tej oblackiej parafii poÊwi´cone jest prezentacji parafii dekanatu k´dzierzyƒskiego.
Ka˝da parafia pokazana jest osobno, sà zdj´cia koÊcio∏ów parafialnych i duszpasterzy. Opis parafii zawiera zarówno informacje na temat
ca∏okszta∏tu ˝ycia parafii, jej historii, jak równie˝ praktyczne infor-

macje o godzinach nabo˝eƒstw czy
terminach udzielania sakramentów. JeÊli wolno mieç jednà tylko,
z ˝yczliwoÊci wyra˝onà, uwag´:
warto by∏o chyba podpisaç autorów tekstów i opracowaƒ. Widaç
bowiem, jak wiele pracy w∏o˝ono
w przygotowanie tego numeru.
Szkoda ˝e pozosta∏ to trud bezimienny (z jednym wyjàtkiem).
Ale przede wszystkim nale˝à
si´ gratulacje za pomys∏, serce
i prac´ w∏o˝onà w przygotowanie
tego swoistego kompendium dekanalnego.
A
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PIOTR ZABRZA¡SKI

Ju˝ po raz trzeci w koÊciele
parafialnym pw. Êw. Józefa Robotnika
we Wrzoskach, 12 marca br.,
odb´dzie si´ diecezjalny przeglàd
scholi liturgicznych. Choç do tej daty
pozosta∏y jeszcze dwa miesiàce, warto
ju˝ teraz pomyÊleç o zg∏oszeniu
udzia∏u w nim i przygotowaniu
repertuaru.
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ierwszym zaskoczeniem
by∏a liczba aut nadje˝d˝ajàcych w stron´ dawnego folwarku „Kaczorownia” – siedziby „Barki”. Folwarczna
stodo∏a p´ka∏a w szwach, ale
znalaz∏o si´ miejsce dla pasterzy (z dwiema kozami rasy
alpejskiej) i Rodziny z Niemowl´ciem. Tak, by∏a tam
te˝ prawdziwa rodzina z ma∏à Weroniczkà na r´kach. Rodzina, której ksiàdz Józef
Krawiec, kapelan „Barki” (w
niej te˝ mieszkajàcy) i kapelan strzeleckiego wi´zienia,
nie waha∏ si´ nazwaç Êwi´tà.
aki w∏aÊnie jest ten
ksiàdz. Widzi dobro,
wierzy w dobro. W czasie
kazania, ani w ˝adnym innym momencie, nie pad∏o
ani jedno s∏owo na temat,
jaki ten Êwiat dzisiaj jest
z∏y. Nie by∏o chwili narzekania na to, jak bardzo skomercjalizowaliÊmy Êwi´ta.
By∏a za to radoÊç z Boga,
który si´ narodzi∏ dla nas.
By∏a wiara w Boga, który
jest w tej stodole z nami.
MusielibyÊcie widzieç twarze ludzi. To by∏a po prostu
pi´kna noc.
rzeba by napisaç reporta˝, a nie taki kawa∏eczek, ˝eby to wyt∏umaczyç.
Powiem tylko tyle, ˝e po
Komunii Êwi´tej mia∏em
ochot´ po∏o˝yç si´ na sianie i Êpiewaç, gwizdaç,
krzyczeç ze szcz´Êcia jak
dziecko. Ksi´˝e Józefie,
dzi´kuj´, ˝e przywróci∏eÊ
nam radoÊç Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia.

P

Wrzosola 2005

JERZY STEMPLEWSKI

JESZCZE RAZ
iem, wiem, ˝e ju˝ jest
dwa tygodnie po Êwi´tach. A jednak musz´ wróciç
do Pasterki, jakà prze˝yliÊmy
we wspólnocie „Barka” ko∏o
Strzelec Opolskich. Krótko
pisa∏ o tym mój dobry redakcyjny kolega w poprzednim
numerze, wi´c sprawa jest
ju˝ chyba znana mi∏ym Czytelnikom. Ja chc´ wtràciç trzy
grosze.
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PANORAMA PARAFII
Parafia pw. OpatrznoÊci Bo˝ej w Raszowej

Na chwa∏´ Bo˝à

Pierwszy koÊció∏ parafialny zosta∏ konsekrowany przez biskupa wroc∏awskiego Jana III Romk´ po
1290 roku. Drewnianej
Êwiàtyni
patronowali
wówczas Êw. Stanis∏aw ze
Szczepanowa, ÊÊ. Piotr
i Pawe∏ oraz Êw. Dorota,
m´czennica. KoÊció∏ ten
s∏u˝y∏ blisko czterysta lat,
gdy˝ kolejna – równie˝
drewniana Êwiàtynia –
mia∏a byç wybudowana
krótko przed 1687 rokiem.
Trzeci, murowany koÊció∏
w stylu barokowym wybudowano
w
latach
1791–1792. Wtedy te˝ nowy koÊció∏ poÊwi´cono
OpatrznoÊci Bo˝ej. I tak
jest po dzieƒ dzisiejszy.

GOÂå NIEDZIELNY
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W trosce
o sprawy Bo˝e

VIII

Bogactem raszowskiej
parafii sà wierni. Jest tam
siedem ró˝ ró˝aƒcowych,
37 ministrantów, pi´çdziesi´cioosobowa grupa Dzieci Maryi, prowadzona
przez siostry franciszkanki
szpitalne z Opola i Dobrzenia Wielkiego, oraz trzy
schole (gimnazjalna, klas
starszych i m∏odszych szko∏y podstawowej). Na osob-

nà wzmiank´ zas∏uguje parafialna rada duszpasterska,
zajmujàca si´ wszelkimi
problemami materialnymi
parafii. W ostatnim roku m.
in. odnowiono w Raszowej
cmentarz parafialny i kaplic´ cmentarnà, natomiast
w Daƒcu zbudowano nowe
schody do koÊcio∏a, uporzàdkowano plac wokó∏
Êwiàtyni, a na cmentarzu
postawiono nowy du˝y
krzy˝. Wszelkie prace na
rzecz parafii mieszkaƒcy
Raszowej i Daƒca wykonujà
w∏asnym sumptem. „Parafianie dbajà o koÊció∏ jak
o w∏asny dom” – podkreÊla
ks. proboszcz Korneliusz
Wójcik. Z tej parafii pochodzà ksi´˝a: Jan Schmidt,
Hubert Borycka, Ginter Rychlikowski, Ginter ˚muda,
Zygmunt Czech i Józef
Kampa OFM oraz siostry
zakonne Sabina Wójcik
i Paula Wiesio∏ek.

ReligijnoÊç
to podstawa
Nic dziwnego, ˝e Raszowa mo˝e poszczyciç si´
tyloma powo∏aniami kap∏aƒskimi i zakonnymi. Powo∏ania majà swoje êród∏o
w g∏´bokiej religijnoÊci parafian. „Blisko dwieÊcie
dzieci przychodzi∏o codziennie na Roraty” – mówi
ks. proboszcz, podkreÊlajàc
równie˝ du˝e zaanga˝owanie m∏odzie˝y w nabo˝eƒstwach. Przed ka˝dà Mszà
odmawiany jest Ró˝aniec
i Koronka do Bo˝ego Mi∏osierdzia. Du˝à frekwencjà
cieszà si´ równie˝ niedzielne nieszpory i odprawiane
od maja do paêdziernika
nabo˝eƒstwa fatimskie.
Piel´gnujàc dawne Êlàskie
tradycje, wielu wiernych

OPOLSKI

opole@goscniedzielny.pl

KS. KORNELIUSZ
WÓJCIK
pochodzi z Kàtów Opolskich.
Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏
w Opolu 20 czerwca 1987 r. Pracowa∏ jako wikariusz w Gorzowie Âlàskim (1987–1991) i Ligocie Turawskiej (1991–1995),
a nast´pnie jako proboszcz we
W∏odarach (1995–2003). Od
19 sierpnia 2003 r. jest proboszczem w Raszowej.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Raszowa jest jednà
z najstarszych parafii
w okolicach Opola.
W dawnych wiekach nale˝a∏y
do niej liczne okoliczne wsie
i przysió∏ki. DoÊç powiedzieç,
˝e z biegiem lat wyodr´bni∏y
si´ z niej parafie w D´biu,
KroÊnicy i Nakle. Obecnie
tworzà jà dwie miejscowoÊci:
Daniec i Raszowa.

Trzeci koÊció∏ wybudowano
w latach 1791–1792.

bierze udzia∏ w procesjach
b∏agalnych z racji dni krzy˝owych oraz wspomnienia
Êw. Izydora i Êw. Urbana.
Pi´kne sà tam równie˝ procesje w oktawie Bo˝ego
Cia∏a.
Do raszowskiej Êwiàtyni pielgrzymujà wierni
z innych parafii. Na odpust w pierwszà niedziel´
lipca ze swoim duszpasterzem przychodzà parafianie z opolskiej Maliny, natomiast z pobliskiego Nak∏a na ostatnie w Adwencie Roraty przybywajà
dzieci z rodzicacmi pod
przewodnictwem
proboszcza ks. Józefa Mrochenia.
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Jak w ka˝dej Êlàskiej parafii, równie˝ stàd wiele osób
wyje˝d˝a do pracy za granic´, ale, co bardzo wa˝ne,
gdy przyje˝d˝ajà do domu na weekend, licznie
uczestniczà w niedzielnej i Êwiàtecznej Eucharystii.
Co wi´cej, cz´sto jest tak, ˝e wracajà w piàtek do domów i nie stronià od pomocy w pracach na rzecz parafii. Musz´ powiedzieç, ˝e mimo mojej stosunkowo
nied∏ugiej pos∏ugi proboszczowskiej, budujàcà jest
dla mnie niezwyk∏a troska parafian o dobre funkcjonowanie parafii. To niewàtpliwie zas∏uga poprzednich pokoleƒ i kolejnych duszpasterzy.
Zauwa˝am te˝ ogromnà trosk´ rodziców o swoje doros∏e dzieci pracujàce zarobkowo z dala od
domów. W czasie Êwiàtecznych spotkaƒ rodzice
przypominajà im o praktykach religijnych. Bardzo mnie to cieszy, bo w∏aÊnie to parafi´ jednoczy i pobudza do wspólnej za nià odpowiedzialnoÊci. Co ciekawe, podczas nabo˝eƒstw daje si´
zaobserwowaç du˝à aktywnoÊç m∏odzie˝y. Poczàwszy od najm∏odszych, a skoƒczywszy na
osobach starszych, ka˝dy przychodzi do koÊcio∏a
ze swojà „Drogà do nieba”. Stàd te˝ wszyscy sà
aktywnie zaanga˝owani w Êpiew liturgiczny. Widz´ w tym starà „szko∏´ wroc∏awskà”, którà
przekazywa∏ nie˝yjàcy ju˝ proboszcz ks. pra∏at
Hubert Szdzuy.

