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Po raz pierwszy w opolskiej katedrze odbył 
się 27 października 2005 roku  koncert 

„Ku czci Jego Świątobliwości Ojca Świętego 
Benedykta XVI”, zorganizowany w ramach 
Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. 
Zagrała Opolska Orkiestra Symfoniczna i za-
śpiewały połączone zespoły : Chór Kameralny 
Akademii Muzycznej w Katowicach przy-
gotowany przez Krystynę Krzyżanowską-
-Lobodę, Chór DFK w Krapkowicach i Chór 
Kameralny Zespołu Szkół Zawodowych w 
Krapkowicach – oba zespoły prowadzone 
przez Ilonę Gruchot – oraz solistki z Katowic: 
Ewa Barbara Rafałko, sopran i Barbara Tritt, 
sopran. Pod dyrekcją Piotra Barona wykona-
no kompozycje G.H. Haendla, R. Schumanna, 

J.S. Bacha i najbardziej 
oklaskiwany przez słucha-
czy utwór K. Dittersa von 
Dittersdorffa „Regina coeli 
laetare”. 

GRALI I ŚPIEWALI BENEDYKTOWI XVI
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Koncert 
przygotował 
i dyrygował 
Piotr Baron

Ponad sto lat temu ku-
ria archidiecezji wroc-

ławskiej zalecała duchow-
nym, by ostrzegali wier-
nych, iż bez znajomości ję-
zyka i umówionej pracy le-
piej nie wybierać się na za-
robek do Anglii. A więc na-
sze obecne kłopoty nie są ta-
kie wcale nowe. Co więcej 
– nasi przodkowie za chle-
bem wyjeżdżali z Niemiec! 
Jeszcze wiele myśli najdzie 
Czytelnika po lekturze teks-
tu naszego znakomitego fe-
lietonisty, ukrywającego się 
pod pseudonimem „Mik”. To 
mnie u „Mika” zawsze za-
chwyca: że bez całego no-
woczesnego dziennikarskie-
go sztafażu i wyolbrzymia-
nia potrafi pisać teksty, które 
są piękne, proste i naprawdę 
dają do myślenia. 

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii śś. Piotra i 

Pawła W SIERAKOWIE

Przygotowania do Spotkania Europejskiego

Ostatni dzwonek

Jeszcze tylko do 15 listopada 
można zgłosić swój udział 
w tegorocznym Europejskim 
Spotkaniu Młodych. 

Uczestnictwo w spotkaniu w 
Mediolanie można zgłosić tylko  
w tzw. punkcie przygotowań. – 
Mamy już zapisanych 45 osób, 
mniej więcej tyle samo, ile w ubie-
głym roku na tym etapie przygo-
towań. Myślę więc, że do Medio-
lanu z Opola znów pojedziemy w 
co najmniej dwóch autokarach – 
informuje ks. Radosław Chałup-

niak z „punk-
tu” w DA Re-
surrexit. Inne 
punkty przy-
gotowań i godziny spotkań w 
naszej diecezji: Opole, Xaveria-
num, pon.17.00; Kluczbork, koś-
ciół NSPJ, pt. 20.30; Olesno, koś-
ciół św. Michała pt.19.30; Strzel-
ce Opolskie, kościół Bożego Cia-
ła, czw. 19.00; Kędzierzyn, par. św. 
Eugeniusza, niedz. 18.00; Krapko-
wice, par. WNMP, pt.19.30; Raci-
bórz, kościół WNMP, sob.19.30, 
Nysa, par. św. Jakuba, czw.19.00.  
 AK

ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia

Taizé przyciąga 
tysiące młodych 

ludzi
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W Opolu Gosławicach

Inauguracja 
12 listopada o godz. 11.00 w 
kościele Wniebowzięcia NMP 
w Opolu Gosławicach Mszą 
św. nowy semestr nauczania 
rozpocznie Diecezjalny Katolicki 
Uniwersytet Ludności Wiejskiej. 

–Wykłady odbywają się 
w każdą sobotę od listopa-
da do końca marca i są skie-
rowane do wszystkich miesz-
kańców naszych wiosek i mia-
steczek oraz rolników – zapra-
sza ks. Hubert Janowski, dy-
rektor uniwersytetu i diece-
zjalny duszpasterz rolników. 
Po Mszy św., której będzie prze-
wodniczył ks. bp Paweł Stobra-
wa, w domu parafialnym odbę-
dzie się uroczysta akademia po-
łączona z rozdaniem dyplomów 
kolejnemu rocznikowi absol-
wentów. Zgłoszenia udziału w 
zajęciach prosimy kierować pod 
adresem: Diecezjalny Uniwersy-
tet Ludności Wiejskiej, ul. Wiej-
ska 101; 45–240 Opole 15, tel./
fax 77/4557935 lub 402 79 35. 
Można je też składać w kurii die-
cezjalnej na furcie lub w kancela-
rii parafialnej w Opolu Gosławi-
cach. 
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Ćwierć wieku parafii 

NAKŁO. Opolski biskup po-
mocniczy Paweł Stobrawa 
przewodniczył 23 październi-
ka uroczystej Mszy św. dzięk-

czynnej za 65 lat kościoła i 
25-lecie ustanowienia parafii 
śś. Piotra i Pawła w Nakle. Od 
przeszło 700 lat Nakło nale-
żało do parafii Raszowa. Choć 
w przeszłości posiadało pra-
wa miejskie, nigdy wcześniej 
nie było tam kościoła. – W la-
tach 1938–1940 wybudowa-
no kościół staraniem ks. Kur-
ta Konrada Cieślika, probosz-
cza z Raszowej, a od 1955 r. 
przydzielono do Nakła osob-
nego duszpasterza. Był nim 
ks. Arkadiusz Kucharski, któ-
ry przez pierwsze dwa lata do-
jeżdżał z Raszowej, a następ-
nie zamieszkał w Nakle – mówi 
ks. proboszcz Józef Mrochen. 
Uroczystość jubileuszowa za-
kończyła się procesją euchary-
styczna, dla podkreślenia za-
kończenia Roku Eucharystii.

Kościół parafialny w Nakle
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Tydzień Eucharystyczny
KĘDZIERZYN-KOŹLE. W 
parafii św. Mikołaja w Kędzie-
rzynie-Koźlu od 16 do 23 paź-
dziernika odbywał się Parafial-
ny Tydzień Eucharystyczny. By-
ły to rekolekcje prowadzone 
przez misjonarzy oblatów, w 
których główny akcent posta-
wiony był na – jak napisali w 
zaproszeniu skierowanym do 
wszystkich parafian duszpaste-
rze parafii z ks. proboszczem 
Manfredem Kokottem – „głęb-
sze zrozumienie tajemnicy Eu-

charystii i większe miłowanie 
Jezusa obecnego w Najświęt-
szym Sakramencie”. W pro-
gramie, obok codziennej Mszy 
św. z homilią, nabożeństw dla 
dzieci, Różańca, Apeli Jasno-
górskich, indywidualnej adora-
cji Najświętszego Sakramen-
tu kończonej nabożeństwem 
do Miłosierdzia Bożego, znala-
zły się m.in. procesja euchary-
styczna ulicami parafii, Paster-
ka eucharystyczna, przyjęcie 
do Szkaplerza Świętego.

Jubileusz Najświętszego Serca
RACIBÓRZ. 23 października 
odbyła się uroczystość 70-le-
cia konsekracji kościoła Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Raciborzu. Kościół ten był 
poświęcony przez metropoli-
tę wrocławskiego kard. Adol-
fa Bertrama  20 października 
1935 r. Jubileuszowej Mszy 

św. przewodniczył ks. pro-
boszcz Adam Rogalski, a ho-
milię wygłosił ks. Bogdan Ki-
cinger, pochodzący z para-
fii NSPJ, proboszcz parafii w 
Babicach.  Z okazji jubileu-
szu zorganizowano także w 
kościele wystawę nt. historii 
kościoła. 

II Bieg Prymasowski
PRUDNIK. 25 października w 
Prudniku odbył się II Bieg Pry-
masowski. Wzięło w nim udział 
około 400 uczniów szkół z Prud-
nika i Tułowic. Bieg odbył się w 
50. rocznicę przeniesienia kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego, 
uwięzionego w klasztorze w 
Prudniku-Lesie, do Komańczy i  
został połączony przez organi-
zatorów z konkursem wiedzy o  
Prymasie Tysiąclecia.

Pomogą Pakistanowi
BRZEG–OPOLE. 140 żołnie-
rzy i oficerów wojsk inżynie-
ryjnych z Opola i Brzegu po-
jedzie na pół roku do Pakista-
nu. Będą tam pomagać przy 
usuwaniu skutków trzęsienia 
ziemi, w wyniku którego zgi-
nęło ponad 53 tysiące osób, a 
prawie 75 tysięcy zostało ran-
nych. Żołnierze z 10. Opol-
skiej Brygady Logistycznej i 1. 
Brzeskiej Brygady Saperów zaj-
mą się m.in. rozbiórką uszko-
dzonych konstrukcji, usuwa-
niem gruzu, naprawą dróg i 

szlaków komunikacyjnych. We-
dług MON, operacja będzie 
prowadzona w niezwykle trud-
nych warunkach, na wysoko-
ści 1000–1600 m n.p.m. Ob-
szar zniszczeń obejmuje po-
wierzchnię ok. 100 kilometrów 
kwadratowych. 

Polscy żołnierze, wyjeż-
dżający w ramach operacji 
humanitarnej NATO, prawdo-
podobnie będą działać w Mu-
zaffarabacie – mieście leżą-
cym w rejonie największych 
zniszczeń.

Markiz – proboszcz z Wierzbięcic
OPOLE–GŁOGÓWEK–WIE-
RZBIĘCICE. Postaci marki-
za Marca Marie de Bombel-
les (1744–1822), muszkietera, 
ambasadora, generała, mar-
szałka polnego Francji, a na-
stępnie proboszcza  w Wierz-
bięcicach k. Nysy i bisku-
pa Amiens, poświęcona była 
konferencja naukowa zorga-
nizowana przez Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
oraz Polskie Towarzystwo Hi-
storyczne w Opolu. Sesje od-
były się nie tylko w Opolu, ale 
również w Głogówku, gdzie 
do dziś przechowywane są je-
go szaty liturgiczne (był prała-
tem tamtejszej kapituły), oraz 

w Wierzbięcicach, pierwszej 
parafii, na którą skierowa-
ny został ks. de Bombelles 
po przyjęciu święceń kapłań-
skich. Niezwykle interesują-
ce losy Marca Marie de Bom-
belles trudno tu oczywiście 
streszczać, warto jednak pod-
kreślić, że kiedy wojska napo-
leońskie nadciągały w okolice 
Nysy, ks. de Bombelles – za-
przysięgły rojalista i przeciw-
nik Napoleona – nie opuścił 
parafii Wierzbięcice i wręcz 
ganił proboszczów, którzy na 
taki krok się decydowali, sło-
wami: „Czy Pan ustanowił was 
proboszczami tylko na dobre 
czasy?”.

Perkusyjne sławy
OPOLE. Po raz XIV w Opo-
lu odbył się Międzynarodowy 
Festiwal Perkusyjny. To bodaj 
najlepiej obsadzony z muzycz-
nych festiwali opolskich. Przez 6 
dni prezentowali się i prowadzili 
warsztaty muzyczne tacy wirtu-

ozi instrumentów perkusyjnych  
jak: Ian Paice, Tommy Aldridge, 
Mike Mangini, Tony Royster Jr., 
Carl Palmer, Mike Mainieri i czo-
łówka polskich perkusistów – 
Michał Dąbrówka, Czarek Kon-
rad, Bernard Maseli. 

W Opolu gra Ian Paice, perkusista słynnego zespołu Deep Purple
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Uroczystą Mszą św. 
koncelebrowaną w Żywocicach 
mieszkańcy Pietnej dziękowali 
22 października za Bożą opiekę 
i wstawiennictwo 
św. Jadwigi Śląskiej, 
patronki ich miejscowości.

Eucharystia była również 
dziękczynieniem za zajęcie pierw-
szego miejsca w konkursie „Pięk-
na Wieś Opolska 2005”. Liturgii 
przewodniczył opolski biskup po-
mocniczy Paweł Stobrawa. Wraz 
z nim koncelebrowali miejscowy 
proboszcz ks. Krzysztof Korgel, 
ks. Piotr Koziol, proboszcz z Sol-
ca i ks. Leonard Makiola, pocho-

dzący z Pietnej proboszcz w Opo-
lu Grudzicach.

Kościół parafialny wypełni-
li przedstawiciele władz samo-

rządowych, laureaci tegorocz-
nego konkursu „Piękna Wieś 
Opolska 2005” oraz mieszkań-
cy żywocickiej parafii. Podczas 
Mszy św. bp Paweł Stobrawa 
poświęcił figurę św. Krzyszto-
fa – dar kierowców i podróżu-
jących z tamtejszej parafii z ra-
cji 20-lecia parafii. „Figura ta 
stanowi wotum wdzięczności 
parafian za opiekę św. Krzysz-
tofa i szczęśliwe podróżowa-
nie od 15 lat za chlebem na Za-
chód” – wyjaśnia ks. Krzysz-
tof Korgel.

Po Mszy św. w „Diskopleksie 
A4”  odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród laureatom tego-
rocznego konkursu „Piękna Wieś 
opolska 2005”. Z
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Czwarta rano

INNI

Komentowanie wyda-
rzeń ogólnopolskich z 

opolskiego punktu widzenia 
jest czystą przyjemnością. 
Zawsze można powiedzieć 
coś, czego nie powiedzieli 
wielcy komentatorzy zasia-
dający w studiach telewi-
zyjnych i centralach gazet.  
Bo my jesteśmy po prostu 
jacyś inni.  Najwięcej głosów 
w kraju Donald Tusk dostał 
właśnie u nas. Warszawskie 
władze PiS już chcą za to 
rozliczać opolskiego lidera 
partii. Biedni, nie wiedzą, że 
pan poseł Kłosowski wcale 
temu nie „zawinił”, a w do-
datku zdradzają, jak mało 
wiedzą o nas. Co – notabe-
ne, a raczej notamale – może 
wróżyć kiepskie perspekty-
wy dla województwa.

Nie pasujemy do żadnej 
analizy socjologicz-

nej. Nie jesteśmy regionem 
szczególnie bogatym, ani 
nie ma u nas wielkich miast 
(Opole, wybacz), są za to 
tylko małe, średnie miasta 
i wsie. Do tego jesteśmy 
regionem o mocnych wskaź-
nikach religijności i przywią-
zaniu do wartości chrześci-
jańskich i rodzinnych (nie-
dawne badanie OBOP nawet 
oceniło nas najwyżej w tej 
skali). A jednak głosowali-
śmy inaczej niż głosowały 
regiony o takiej właśnie cha-
rakterystyce. Bo my jeste-
śmy trochę inni. Na przykład 
w kwestiach religijnych: mo-
tywowana religią niechęć do 
innych ludzi do nas nie tra-
fia. Wręcz przeciwnie – czu-
jemy w tym fałsz, dlatego 
propaganda o. T. Rydzyka w 
naszym religijnym regionie 
spełzła na niczym. I chyba 
czujemy przez skórę, że 
politycy mogą obiecywać 
wiele, ale czego się własną 
pracą nie dorobimy, tego 
nam nikt nie da.

Aoprócz tego, oczywi-
ście, mamy same wa-

dy!
PIOTR ZABRZAŃSKI

Piękna Wieś Opolska 2005

Pietna dziękowała 
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Wpadła mi do ręki ciekawa 
książka sprzed stu lat, „Kir-
chliche Verordnungen für das 
Bistum Breslau”, czyli zbiór 
XIX-wiecznych rozporządzeń 
wrocławskiej kurii biskupiej. 

Trzeba pamiętać, że ta wtedy 
nasza diecezja wrocławska była 
kolosem, sięgającym od Bałtyku, 
przez Berlin, aż po Bielsko, Cie-
szyn i Ostrawę. Na tym ogrom-
nym terenie, wśród 13 milionów 
ludzi, mieszkało ponad 3,5 mi-
liona katolików, naturalnie nie-
równomiernie rozmieszczonych. 
Na przykład Kołobrzeg miał 2 
proc. katolików, Berlin – 11 proc., 
Wrocław – 35 proc., Opole – 76 
proc., Katowice – 71 proc., Raci-
bórz – 87 proc., a powiat racibor-
ski aż 99 proc. 

Otóż gdy przegląda się te 
XIX-wieczne rozporządzenia ku-
rialne,  wydaje się, że wiele z nich 
jest kuriozalnych, ale niektóre cią-
gle i dziś aktualne.

Oto parę wypisków z tej po-
żółkłej księgi: – Przypomina się 
wyjeżdżającym do prac sezono-
wych (Sachsengänger) o wypeł-
nianiu obowiązków religijnych. – 
Ostrzega się przed emigracją do 

Anglii bez znajomości języka i za-
pewnienia pracy. – Zabrania się 
duchownym brać udziału w polo-
waniach. – Z ambony należy gło-
sić tylko słowo Boże, a nie polity-
kę, np. przed wyborami. – Listy 
pasterskie należy czytać wiernym 
bez swoich dodatków i skrótów. 
– Wikary odchodzący z parafii nie 
powinien wygłaszać pożegnalne-
go kazania (Abschiedspredigt). – 
Do nieszporów niedzielnych nale-
ży dołączyć katechezy dla wszyst-
kich, szczególnie w miesiącach 
letnich (kościoły były nieogrzewa-
ne). – Na ołtarzu powinny się pa-
lić tylko świece woskowe. – Na-
leży dopilnować, by wino mszal-
ne było tylko z winogron, gdyż 
coraz częściej fałszuje się wino 

przez różne dodatki. – Można na-
być „Mały Katechizm” za 25 Pfen-
ników.

A na koniec przypomnienie o 
spowiedzi i Komunii wielkanoc-
nej, cytowane także w języku pol-
skim. Widocznie dla duszpaste-
rzy znających słabo ten język, by 
mogli to poprawnie ogłosić: „Każ-
dy prawowierny przyszedłszy do 
wieku dojrzałości, powinien się 
wszystkich swoich grzechów naj-
mniej raz w roku własnemu ka-
płanowi wyspowiadać, oraz przy-
najmniej na Wielkanoc Przenaj-
świętszy Sakrament z uszanowa-
niem przyjmować. Inaczej tak za 
życia przystęp do kościoła, jak 
po śmierci pogrzeb chrześcijański 
mają mu być odmówione”. MIK

Kącik wiejskiego proboszcza

I kuriozalne, i aktualne

Bp Paweł Stobrawa poświęcił figurę 
św. Krzysztofa

 R E K L A M A 



17 listopada minie 
350 lat od chwili, kiedy 

cudowny obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej 

znalazł schronienie 
przed potopem 

szwedzkim 
w klasztorze ojców 

paulinów w Mochowie 
koło Głogówka.

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ KERNER

WKronikach Jasno- 
górskich zano-
towano, iż 17 li-
stopada 1655 r. 

cudowny obraz Matki Bożej 
Jasnogórskiej został wywiezio-
ny „na Śląsk” przez prowin-
cjała o. Teofila Bronowskiego, 
by zabezpieczyć Cudowną 
Ikonę przed profanacją ze stro-
ny Szwedów. „Na Śląsk”, czy-
li do klasztoru w Mochowie 
Paulinach, położonego w zakolu 
Osobłogi , tuż za Głogówkiem. 
Dzień później król polski Jan 
Kazimierz pisał z tego właśnie 

Głogówka – gdzie także schro-
nił się przed Szwedami na za-
mku Oppersdorffów – do prze-
ora Jasnej Góry o. Augustyna 
Kordeckiego takie słowa otu-
chy: „Mamy mocną nadzieję, 
że sam Pan Bóg zawstydzi i 
zniszczy targającą się na to 
Niebo ziemską niezbożność”. 

Mochów, cudowny 
Obraz, król
Klasztor paulinów w Mocho-

wie ufundował książę Włady-
sław Opolczyk w roku 1388, 
sześć lat po fundacji klaszto-
ru jasnogórskiego. Był to drugi 
klasztor pauliński w Polsce, do 
którego książę również sprowa-
dził zakonników z Węgier (Wła-
dysław był synem kuzynki króla 
Ludwika Węgierskiego, stąd jego 
bliskie związki z Węgrami, a tak-
że z samym królem).  Czterdzie-
ści lat później klasztor został na-
padnięty przez husytów. – Wszy-
scy zakonnicy zostali wymordo-
wani, kościół i klasztor znisz-
czony, ale w zgliszczach ocalał 
stary obraz Matki Bożej, który 
dziś jest w kościele w Wierzchu 
– mówi o. Józef Stępień 
OSPPE, obecny przeor 
mochowskiego klasz-
toru. W 1578 r. pauli-
ni powrócili, odbudo-
wali kościół i klasztor. 
W listopadzie 1655 ro-
ku w tym kościele zna-
lazł schronienie cudow-
ny Obraz Jasnogórski, a 
przybyły miesiąc wcześ-

niej do Głogówka król polski 
Jan Kazimierz modlił się przed 

tym Obrazem podob-
no niemal codziennie. 
1 kwietnia roku 1656  
we Lwowie król Jan Ka-
zimierz ogłasza Naj-
świętszą Maryję Pan-
nę Królową Korony Pol-
skiej, jako akt wdzięcz-
ności za Jej szczególną 
opiekę podczas obro-
ny Jasnej Góry przed 

Szwedami. Cudowny Obraz wra-
ca z Mochowa na Jasną Górę w 
Wielkanoc roku 1656 (16 kwiet-
nia). Ikona Jasnogórska jeszcze 
raz z obawy przed Szwedami 
wywieziona była do klasztoru 
mochowskiego w roku 1705.  

Dzisiaj w Mochowie 
modlitwa i praca
Po kasacie zakonu w roku 

1810 nastąpiła kolejna prze-

Klasztor paulinów w Mochowie

Miejsce schronienia
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IV

Z lewej: Prace 
konserwatorskie 
w klasztornym 
refektarzu

Z prawej: Pani 
Hildegarda 
Kolesko i jej 
kapliczka MB 
Częstochowskiej



rwa w histo-
rii paulińskie-
go klaszto-
ru w Mocho-
wie. Zakonni-

cy powrócili tu w 1854 r., i są 
do dzisiaj. W klasztorze ży-
je, modli się i pracuje trzech 
zakonników, a od września 
br. utworzono tu także po-
stulat dla braci zakonnych, 
w którym jest obecnie trzech 
kandydatów. – Modlimy się 
wspólnie trzy razy dziennie, a 
poza tym pracujemy przy re-
moncie klasztoru – mówi o. 
Józef Stępień. Rano jest jutrz-
nia, rozmyślanie i Msza, w 
południe – godzina czytań, a 
po południu Msza, Różaniec 
i nieszpory. Remont klaszto-
ru idzie na całego, choć po-
bieżnego obserwatora mogą 
trochę mylić ubytki w elewa-
cji, która będzie remontowa-

na na samym końcu. Wnę-
trze klasztoru już lśni bla-
skiem nowości i ciepłem ko-
lorów. W refektarzu nad reno-
wacją XVIII-wiecznych plafo-
nów pracują dwaj konserwa-
torzy. – Są one prawdopodob-
nie dziełem artystów pracow-
ni paulińskiej – mówi pan Jan. 
– Paulini zawsze mieli wysoko 
postawione własne rzemio-
sło i sztukę – od muzyki po 
malarstwo – podkreśla. Jeden 
ze znaczących artystów pau-
lińskich, kompozytor o. Eryk 
Brikner ma swoją tablicę pa-
miątkową na ścianie kościoła, 
ponieważ tutaj zmarł w roku 
1760. Co do remontu – ostat-
nio wyburzono także stare za-
budowania gospodarcze i bu-
dowane są nowe. Po spacerze 
wokół klasztoru po mochow-
skich łąkach jeszcze raz spo-
tykam ojca przeora. Już jest w 
stroju roboczym, w ręce trzy-
ma majzel. 

Podlegają
pod Jasną Górę
Przed każdą Mszą w głów-

nym ołtarzu mochowskiego 

kościoła odsłaniany jest obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
W każdą środę odprawiana jest 
nowenna do MB Częstochow-
skiej. 

Na ścianie zewnętrznej do-
mu pani Hildegardy Kolesko 
w Dzierżysławicach (jednej z 
czterech wsi tworzących para-
fię) jest kapliczka, a w niej za 
szklaną szybą duży, malowany 
farbami olejnymi obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. – Ta 
kapliczka wybudował mój sta-
ry opa Macioszek, a ten obraz 
to joł dała zrobić – opowiada 
pani Hildegarda. – Było to w 
roku 1954, zanim się urodzi-
ła moja córka Krystyna Ma-
ria. Bo jak się rodził wcześ-
niej mój syn Karol, to było 
bardzo ciężko, 7 tygodni le-
żałam. Dlatego przed poro-
dem córki dałam zrobić ten 
obraz, przyszedł ksiądz, po-
święcił go. No i wszystko do-
brze poszło – opowiada pa-
ni Kolesko. Podchodzi sąsiad-
ka, pani Elżbieta, przysłuchu-
je się, o czym rozmawiamy 
i mówi – Bo my tu podlego-
my pod samą Jasno Góra! –
mówi. 

Klasztor paulinów w Mochowie

Miejsce schronienia

Odczytujemy to wydarzenie – kiedy cudowny Obraz 
Matki Bożej Jasnogórskiej znalazł schronienie przed 

najazdem szwedzkim w tutejszym klasztorze – jako wiel-
ką łaskę. My ten historyczny fakt porównujemy do innej 
historii, znanej z Pisma Świętego. Przypomina to bowiem 
sytuację, kiedy Maryja poszła do Ain Karim odwiedzić swoją 
krewną św. Elżbietę. Tak właśnie traktujemy pobyt Obrazu 
Jasnogórskiego w Mochowie – że ta ziemia została nawie-
dzona przez Maryję. W tym też duchu chcemy przeżywać 
ten jubileusz.

MOIM
ZDANIEM

O. JÓZEF STĘPIEŃ OSSPE
przeor klasztoru ojców paulinów w Mochowie,

proboszcz parafii Trójcy Świętej i Matki Bożej Częstochowskiej
w Mochowie Paulinach k. Głogówka
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KONCERT NA DWA 
JUBILEUSZE 

Z okazji 350-lecia przybycia do 
Mochowa cudownego obrazu Matki 
Bożej z Jasnej Góry oraz 300-lecia 
urodzin o. Eryka Briknera, pauli-
na i kompozytora, klasztor ojców 
paulinów w Mochowie Paulinach 
zaprasza na uroczystą Mszę św. 
oraz koncert muzyki dawnej w 
wykonaniu Jasnogórskiego Oktetu 
Dętego pod dyr. Marka Piątka. 
Niedziela, 6 listopada 2005,
godz. 15.00.

 O. Eryk Brikner OSPPE  
(1705–1760) – znakomity muzyk, 
organista jasnogórski, kompozy-
tor, szanowany powszechnie za-
konnik pochodzący z Drzymałowic 
koło Wrocławia. Zmarł w klasz-
torze w Mochowie Paulinach. 
Skomponował m.in. muzykę do 
tekstów nabożeństwa komplety 
oraz zbiór kompozycji wykonywa-
nych podczas nieszporów. Właśnie 
nieszpory Briknera ukazały się 
na CD (okładka na zdj.) w cyklu 
„Jasnogórska Muzyka Dawna”, w 
wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej 
„Kapela Jasnogórska – Capella 
Claromontana” pod dyr. Jana 
Tomasza Adamusa.



Kościół i klasztor 
ojców paulinów 
Mochowie
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Perełki Słowa (45)

WYPŁASZANIE DUCHA

Przewrotne myśli oddzielają 
od Boga, a Moc, gdy ją wy-
stawiają na próbę, karci 
niemądrych. Mądrość nie 
wejdzie w duszę przewrotną, 
nie zamieszka w ciele za-
przedanym grzechowi. Świę-
ty Duch karności ujdzie przed
obłudą, ...wypłoszy Go na-
dejście nieprawości (Mdr 
1,3–5).

Autor wychwa-
la Mądrość, któ-
ra jest dla niego 
nie tylko cechą 
ludzkiego umy-
słu, lecz Kimś, 

osobą – Świętym Duchem, 
stwórczym Słowem Boga. 
Można więc powiedzieć 
– Bogiem samym. Ta myśl 
wraca w księdze wiele ra-
zy, wciąż pogłębiana i wy-
raźniej wskazująca na Boga. 
Wybrałem fragment pierw-
szego rozdziału. Jest to wy-
raźne ostrzeżenie przed 
stwarzaniem wewnętrznych 
barier. Przewrotność, grzech, 
obłuda, nieprawość nie tyl-
ko od Mądrości odgradzają, 
ale ją z ludzkiego wnętrza 
wypłaszają. Innymi słowy – 
nie sposób być mądrym, jeśli 
w sumieniu bałagan, brud, 
grzech. „Mądrość” takich lu-
dzi jest sprytem, jest ob-
rotnością, jest zmyślnością. 
Może to być bardzo skutecz-
ne – ale na krótką metę. Jest 
to skuteczność kłamców, zło-
dziei, bandytów, uwodzicieli. 
Takich ludzi widzimy wokół 
siebie. Ich pomyślność zbu-
dowana na szatańskiej prze-
myślności (nie mylić z mą-
drością) prędzej czy później 
wali się w gruzy. Początki ich 
klęski sięgają nieraz wiele lat 
wstecz – gdy po raz pierw-
szy dali przystęp przewrot-
ności. To zaś nie to samo, co 
słabość. Słabości bowiem nie 
jesteśmy w stanie uniknąć, 
na przewrotność sami się go-
dzimy. Obłudę – wybieramy. 
Boży Duch zostawia człowie-
ka na pastwę jego własnej 
głupoty.
 KS. TOMASZ HORAK

Dwa nowe dzwony i wiele inwestycji w Łężcach

Wyjątkowa ofiarność
W sobotę 22 października
bp Paweł Stobrawa poświęcił 
dwa nowe dzwony, które wkrótce 
zawisną na wieży kościoła
pw. Nawiedzenia NMP w Łężcach.

– Te dwa dzwony zostały za-
kupione z ofiary darczyńcy, któ-
ry chciał pozostać anonimowy. 
Po uroczystości Wszystkich Świę-
tych zainstalujemy je na wieży 
naszego kościoła i odtąd będą 
głosić chwałę Boga – powiedział 
ks. proboszcz Adam Rybold, wi-
tając ks. bpa Pawła Stobrawę 
na nabożeństwie różańcowym, 
podczas którego biskup poświę-
cił nowe dzwony. Dzwony no-
szą imiona : „Jan Paweł II Wielki” 
(dzwon większy) i „Św. Anna”. 

Ksiądz Biskup w kazaniu mó-
wił o doświadczeniu i postawie 
wiary Matki Bożej. – Od Zwiasto-
wania aż po krzyż stawiana był w 
wyjątkowo trudnych sytuacjach 
życiowych, na które zawsze od-
powiadała wiarą. Bez wiary nie 
można podobać się Panu Bo-
gu. Wszystkie cuda Jezusa uza-
leżnione były od wiary – mó-

wił bp Stobrawa. – Czy 
do was, tu zgromadzo-
nych, trzeba mówić o 
wierze? Wszystko, cze-
go dokonaliście w swojej para-
fii w tak krótkim okresie, fakt, 
że w tak trudnych czasach ty-
le zainwestowaliście w tę świą-
tynię, jest świadectwem waszej 
wiary. Ale pamiętajmy, że nam 
wszystkim: biskupom, księżom, 
siostrom zakonnym, każdemu z 
nas potrzebne jest umacnianie 
w wierze, jej wzrost  – podkre-
ślił opolski Biskup pomocniczy. 
Rzeczywiście, w parafii w Łęż-

cach –  do której nale-
żą też Bytków i Pocię-
karb – liczącej w sumie 
około 700 mieszkań-

ców ostatnio dokonano wielu 
remontów i inwestycji. Między 
innymi zmodernizowano wnę-
trze kościoła, wymieniono insta-
lację grzewczą, elektryczną, na-
głośnienie, osuszono teren wo-
kół kościoła i założono drenaż, 
kończy się brukowanie kostką 
granitową obejścia świątyni. – 
To wszystko jest możliwe dzię-
ki ofiarności parafian – podkre-
ślił ks. Adam Rybold.   AK

Nowe dzwony 
kościoła
w Łężcach
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Nadleśnictwo Tułowice i Central-
ne Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach zaprosiły 19 paź-
dziernika 2005 roku na otwar-
cie rowerowej ścieżki historycz-
no-przyrodniczej.

Na uczestników spotkania 
czekały rowery. Po części oficjal-
nej  Edmund Nowak, dyrektor 
muzeum, wsiadł na rower i  za-
prosił wszystkich do zrobienia te-
go samego. Okazało się, że zwie-
dzanie Miejsca Pamięci Narodo-
wej w Łambinowicach na rowe-
rze jest łatwiejsze do zrealizo-
wania. Wszystkie obiekty histo-
ryczne, Stary 
Cmentarz Je-
niecki, Cmen-
tarz Ofiar Obo-
zu Pracy, po-

mnik Powstańców Warszawskich 
– Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf 
i pozostałe obiekty zajmują po-
nad 130 ha. Zwiedzający muszą 
dokonywać wyboru, ponieważ 
nie są w  stanie pieszo dotrzeć 
do wszystkich miejsc. Ścieżka ro-
werowa i czekające na turystów 
rowery ułatwią im dotarcie do 
wszystkich historycznych obiek-
tów, a także umożliwią  poznanie 
przyrody terenu. Będzie  można  

zobaczyć kilkadziesiąt gatunków 
drzew, krzewów i różnorodnych 
roślin. Okolice Łambinowic obfi-
tują też w zwierzynę płową, licz-
ne gatunki ptaków, gadów i pła-
zów. Zwiedzanie Miejsca Pamię-
ci Narodowej w Łambinowicach  
dzięki rowerom ma szanse stać 
się interesującym wypoczynkiem 
sobotnio-niedzielnym całych ro-
dzin i większych grup zorganizo-
wanych.  S

W Łambinowicach

Rowerem łatwiej

Inauguracyjny 
przejazd ścieżką 

historyczno-
-przyrodniczą JE

RZ
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Zapraszamy
  NA ADWENTOWY  

DZIEŃ SKUPIENIA
Dzień skupienia dla organi-
stów i muzyków kościelnych 
odbędzie się w sobotę 26 li-
stopada. Rozpocznie się o 
godz. 10.00 w kościele św. 
Sebastiana w Opolu. Dzień 
skupienia poprowadzi ks. 
Andrzej Zając z Tarnowa (dy-
rygent znanego chóru Pueri 
Cantores Tarnovienses), któ-
ry wygłosi konferencję asce-
tyczną.  Podczas dnia sku-
pienia będzie także okazja 
do spowiedzi św., adoracja 
Najświętszego Sakramentu, 
a część modlitewna zakoń-
czy się Mszą św. Potem „ma-
ły poczęstunek i ciepła kawa 
lub herbata”. O 12.30 w au-
li Muzeum Diecezjalnego uro-
czyste wręczenie dyplomów 
tegorocznym absolwentom 
oraz indeksów nowo przy-
jętym słuchaczom Studium 
Muzyki Kościelnej. Zaprasza 
diecezjalny duszpasterz muzy-
ków kościelnych ks. Grzegorz 
Poźniak. 

  DO DUSZPASTERSTWA 
NAUCZYCIELI  
AKADEMICKICH

18 listopada, godz. 19.00 
– II spotkanie dyskusyjne, 
ks. Andrzej Ziontek (Greno- 
ble), „Wolontariat młodzie-
ży w służbie pojednania w 
Europie”.

  NA DNI SKUPIENIA   
DLA KOBIET

Dni skupienia dla kobiet 
odbędą się u Sióstr Maryi 
Niepokalanej od 25 do 27 li-
stopada w Nysie (Al. Wojska 
Polskiego 79, tel.: 077/433 36 
22). Temat: „Maryja – adwen-
towy człowiek”. Zgłoszenia 
do 24 listopada przyjmuje te-
lefonicznie s. Michaela. Ofiara 
za pobyt według możliwości.

  NA REKOLEKCJE  
IGNACJAŃSKIE

Księża jezuici zapraszają na 
cykl spotkań opartych na 
„Ćwiczeniach duchowych” 
św. Ignacego Loyoli, zatytu-
łowany: „Rekolekcje ignacjań-
skie w życiu codziennym (w 
domu)”. Będą one odbywać 
się począwszy od 8 listopada 

we wtorki o godz. 18.45 (za-
wsze poprzedzone Mszą św.  
o godz. 18.00) aż do maja  
2006 r. w auli DA Xaverianum 
przy ul. O. Józefa Czaplaka 1a 
w Opolu. Czas trwania po-
szczególnych spotkań – około 
40 minut. Podczas Eucharystii 
poprzedzającej spotkanie bę-
dzie zawsze głoszone sło-
wo wtajemniczenia w liturgię 
mszalną. Instruktorem ćwi-
czeń jest o. Stanisław Mrozek, 
jezuita. Kontakt telefoniczny: 
454 28 48 (po godz. 20.00).

  DO KIK  
W OPOLU

Program nabliższych spotkań: 
6 LISTOPADA, NIEDZIELA, 17.00 
Spotkanie z Ryszardem 
Ciecierskim, senatorem RP, 
członkiem założycielem KIK w 
Opolu;
9 LISTOPADA, ŚRODA,18.00 – spot-
kanie biblijne;
13 LISTOPADA, NIEDZIELA, 17.00 
– Arkadiusz Karbowiak (wice-
prezydent Opola) – „Początki II 
Rzeczpospolitej”;
20 LISTOPADA, NIEDZIELA, 17.00 
– ks. dr Zygmunt Nabzdyk – 
„Udział świeckich we Mszy 
świętej” – wykład na tle in-
strukcji „Redemptionis 
Sacramentum”

  NA FDS
FDS (Franciszkańskie Dni 
Skupienia) to rekolekcje prze-
znaczone dla młodzieży mę-
skiej. Odbywać się będą od 
10 do 13 listopada na Górze 
Świętej Anny. Mają one na 
celu przybliżenie duchowo-
ści św. Franciszka i sposobu 
życia Braci Mniejszych, czyli 
franciszkanów. Podczas tych 
rekolekcji jest czas na szuka-
nie odpowiedzi w swym sercu 
na pytanie o to, co mam w ży-
ciu robić? Niekoniecznie mu-
si ono dotyczyć wyboru drogi 
życia zakonnego czy kapłań-
skiego. Uczestnicy dowiadu-
ją się, na czym polega sposób 
życia zakonników, a poznając 
poszczególnych współbraci, 
zyskują informacje o działal-
ności zakonu, zarówno w kra-
ju, jak i na misjach. Zgłoszenia 
udziału – tel.: 077/46-25-301, 
fax: 077/46-25-320. 
 

Wostatnim „Opolskim Rocz- 
niku Muzealnym” 2004, 

t. XV, wśród wielu artykułów i 
komunikatów  szczególnej uwa-
dze polecamy pracę Elżbiety 
Dworzak pt. „Pochodzenie tery-
torialne ludności osiedlonej w 
Opolu w latach 1945–1950 w 
świetle dokumentów zachowa-
nych w Archiwum Państwowym 
w Opolu”.  

 Autorka po spenetrowaniu 
zasobów Archiwum Państwowe-
go w Opolu – szeregu doku-
mentów odnotowujących ruch 
osiedleńczy, który miał miejsce 
w 1945 roku i później – między 
innymi zbadała „Skorowidz re-
patriantów”, „Rejestr repatrian-
tów”, „Księgę kart ewidencyjnych 
wyznania mojżeszowego”, scha-
rakteryzowała zachodzące zmia-
ny ludnościowe w Opolu i przed-
stawiła dane liczbowe obrazują-

ce to zjawisko. Po wojnie w wyni-
ku masowych przesiedleń w Opo-
lu zamieszkali zupełnie nowi lu-
dzie, w większości byli oni daw-
nymi mieszkańcami wschodnich 
ziem II Rzeczypospolitej. Przyje-
chali też licznie mieszkańcy z ca-
łego terenu kraju, a w latach póź-
niejszych obywatele przedwojen-
nej Polski zesłani na Sybir i więź-
niowie radzieckich łagrów. 

Spis powszechny przepro-
wadzony 5 grudnia 1950 roku 
wykazał, że w Opolu mieszkało  
38 464 osób. Z tej liczby 8787 
osób, czyli 22,8 procent, stano-
wiła ludność autochtoniczna, a 
29 677 osób, czyli 77,2 procent – 
ludność napływowa.

„Opolski Rocznik Muzealny” 
kupić można w Muzeum Śląska 
Opolskiego”, ul. Św. Wojciecha 
13, 45-020 Opole, oraz w opol-
skich księgarniach. S

Spotkanie autorskie Barbary 
Gruszki-Zych, naszej redakcyjnej 
koleżanki, odbyło się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Opolu. 

To było bardzo udane spotka-
nie. Uczestniczyli w nim zarówno 
czytelnicy zainteresowani twór-
czością poetki i reportażystki, jak 
i opolscy twórcy, poeci i dzienni-
karze. „Wiersze Barbary Grusz-
ki-Zych są zawsze niespodzian-
ką. Z tomiku na tomik coraz to 
inne klimaty, tematy i nastroje”– 
cytował słowa Marka Skwarni-
ckiego Janusz Wójcik – dyrektor 

Wydziału Kul-
tury Urzędu 
Marszałkow-
skiego, pre-
zentując autor-
kę i jej doro-
bek. Po kilka wierszy z każdego 
tomu przeczytała poetka i opo-
wiedziała o swoich inspiracjach 
twórczych, o spotkaniach z nie-
zwykłymi ludźmi, o przyjaźni 
z Czesławem Miłoszem. Dzie-
liła się swoimi doświadczenia-
mi reporterskimi wyniesionymi 
z wieloletniej pracy w „Gościu 
Niedzielnym” i w miesięczniku 
„Śląsk”. 

W Opolu

Pełna poezji 

„Opolski Rocznik Muzealny”

Kto zamieszkał w Opolu?

Barbara 
Gruszka-Zych 

poczas spotkania 
autorskiego 

w Opolu
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W skład dekanatu 
oleskiego wchodzi parafia 
Sieraków Śląski. Liczy 
około 2700 mieszkańców. 
Tworzą ją następujace 
wsie: Sieraków, Molna, 
Ponoszów i Patoka.

Początki kościoła w 
Sierakowie sięgają po-
łowy XV wieku. Pierw-
szą drewnianą świąty-
nię wybudowano tam 
na początku XVII w. ja-
ko filię parafii Lube-
cko. Wizytacja z 1688 r.  
podaje, że w 1661 r. 
istniała tam już osob-
na parafia. Drewniana 
świątynia okazała się z 
czasem za mała i chyliła 
się ku upadkowi. Kolej-
ni proboszczowie stara-
li się przedłużyć jej ży-
wot. Obecny kościół pa-
rafialny zbudowano w 
latach 1859–1861 oko-
ło dwóch  kilometrów 
za wsią. Skąd taka lo-
kalizacja w polu? Że-
by mieszkańcy poszcze-
gólnych wsi mieli taką 
samą odległość do koś-
cioła.

Ofiarność i pomoc

Gdy w 1992 r. do pa-
rafii przybył ks. Marcin 
Kulisz, w kościele para-
fialnym wykonano sze-
reg prac remontowych. 
Wymieniono instalację 
elektryczną i nagłoś-
nieniową, pomalowano 
wnętrze, zainstalowa-
no nowy sufit, założono 
nowe tynki na zewnątrz 
i położono nowy dach. 
W 1999 r. zbudowano w 
pobliżu kościoła kaplicę 
cmentarną z chłodnią.

We wsi znajduje się 
neogotycka kaplica pw. 
św. Jana Nepomucena 
zbudowana w 1904 r. W 
ubiegłym roku parafianie 
obchodzili setną rocznicę 
jej poświęcenia. W związ-
ku z jubileuszem doko-
nano w niej szereg re-
montów. Wymieniono in-
stalację elektryczną i na-
głośnieniową, założono 
nową posadzkę i drew-
niany sufit, założono no-
we tynki wewnątrz i prze-
prowadzono kapitalny re-
mont organów. Uporząd-
kowano wreszcie obej-
ście wokół kaplicy i pleba-
nii. Po obchodach jubileu-
szowych odnowiono rów-
nież zabudowania gospo-
darcze. Jak słusznie za-
uważa ks. proboszcz Mar-
cin Kulisz, wszystkie te in-
westycje były możliwe do 
przeprowadzenia dzię-
ki „szczególnej ofiarności 
parafian, mimo trudnych 
czasów, i gotowości nie-
sienia pomocy przez wie-
lu z nich”.

Pamiętają 
o potrzebujących
W Sierakowie, jak w 

wielu śląskich parafiach, 
daje się zauważyć prob-
lemy związane z wyjaz-
dami za granicę. „Pra-
wie  nie ma rodziny, z 
której ktoś nie wyjechał-
by na stałe na Zachód. 
Sporo też osób wyjeż-
dża do pracy w Niem-
czech i Holandii” – pod-
sumowuje ks. Kulisz. Jak 
w każdej parafii są tam 
ministranci, Dzieci Ma-
ryi i róże różańcowe. 
Aktywny jest też para-
fialny zespół Caritas. Co 
roku w Adwencie i Wiel-

kim Poście organizują 
spotkania dla seniorów, 
a na Boże Narodzenie i 
Wielkanoc przygotowu-
ją dla nich paczki. Poma-
gają też osobom znajdu-
jącym się w trudnej sy-
tuacji. Środki na dzia-
łalność pozyskują głów-
nie podczas kiermaszów 
wielkanocnych.

Od kilku lat parafia-
nie przygotowują 11 li-
stopada nabożeństwo 
połączone z insceniza-
cją ku czci św. Marcina. 
Jeździec na koniu prze-
brany za Biskupa z Tours 
i biedak odziany połową 
jego płaszcza przypomi-
nają najmłodszym po-
trzebę niesienia pomo-
cy najuboższym. Dzie-
ci otrzymują wtedy sma-
kowite rogaliki, a para-
fianie składają życzenia 
swojemu duszpasterzo-
wi z dniu imienin.
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

KS. MARCIN 
KULISZ

święcenia kapłańskie przyjął 
6 maja 1979 r. w Opolu. Pra- 
cował jako wikariusz parafii 
Wniebowzięcia NMP w Zabrzu 
Biskupicach (1979–1982) 
i parafii Wniebowzięcia NMP 
w Bytomiu (1982–1986), 
a następnie był proboszczem 
w parafii św. Jana Chrzci- 
ciela w Nysie (1986–1992); 
od 1992 r. posługuje w Sie- 
rakowie.

PANORAMA PARAFII  
pw. śś. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim

Z kościołem w polu
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OPOLSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wydaje się, że w tych czasach bardzo istotnym 
elementem duszpasterskiego posługiwania 
jest szczera bliskość wobec każdego człowie-
ka i nieuprzedzona życzliwość. Na tym moż-
na bardzo wiele zbudować albo – jak  mówił 
Hipokrates – primum non nocere, przynajmniej 
nie szkodzić. Owocność wszelkiej działalności 
pasterskiej ufundowana jest na niekłamanych 
związkach międzyludzkich, inaczej wszystko 
sprowadza się do mniej lub bardziej udanej in-
scenizacji. Strona gospodarcza parafii – szcze-
gólnie jeśli parafia liczy dwa kościoły i kilka 
budynków w większości stuletnich – jest uza-
leżniona tylko od pomocy wiernych. Wspólne 
przedsięwzięcia stanowią najbardziej integru-
jący element wspólnoty parafialnej. Być mo-
że w najbliższym czasie brak zaangażowania 
wiernych w życie Kościoła będzie bardzo po-
ważnym problemem dla proboszczów, zwłasz-
cza mniejszych parafii.

Zapraszamy do kościoła
  Porządek niedzielnych nabożeństw:
godz. 8.00 – Msza św. (kaplica św. Jana Nepomucena);
godz. 9.30 – Msza św. (kościół śś. Piotra i Pawła);
godz. 11.00 – Msza św. (kościół śś. Piotra i Pawła).
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Kościół parafialny 
 znajduje się 

około dwóch kilometrów 
za Sierakowem


