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Światowy Dzień Poezji jest świetną oka-
zją, aby promować wiersze wśród naj-

młodszych. Dlatego z inicjatywy Doroty 
Tokarskiej-Ogorzały w filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Prusinowicach przeprowadzo-
no konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego, 
do którego stanęło 25 uczniów z przed-
szkoli i szkół podstawowych należących do 
gminy Pakosławice. Pierwsze miejsca przy-
znano Oliwii Jędrasiak (zerówka), Bartkowi 
Umerowi (klasy I), Piotrowi Jędrasiakowi 
(klasy II) i Ewelinie Szelwach (klasy III). 
Dzieci otrzymały dyplomy, książki i statu-
etki. Nagrody ufundowały: Edycja św. Pawła 
w Częstochowie, Ludowa Spółdzielnia 

Wydawnicza z Warszawy 
i Księgarnia Annał z Nysy. 
„Dzieci przez czytanie 
wierszy stają się lepsze” 
– powiedziała polonistka 
Barbara Majchrowicz. 

POEZJA CZYNI NAS LEPSZYMI
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Wszyscy młodzi 
uczestnicy 
konkursu 
poetyckiego 
otrzymali nagrody

Rok temu zmarł Jan 
Paweł II. W rocznicę je-

go śmierci wielu z nas bę-
dzie wspominać spotkania 
z nim, jego słowa i gesty. 
Będziemy się zastanawiać: 
co w nas z niego zostało? 
Rocznica śmierci jest tak-
że dobrą okazją, by po-
myśleć, gdzie jest wielka 
energia społecznej miłości, 
która wybuchła w dniach 
jego agonii i śmierci. Czy 
udało się przemienić ją w 
trwałe dzieła życia spo-
łecznego i osobistego? Tak 
jak w parafii Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych 
w Kluczborku. To bardzo 
podnoszący na duchu przy-
kład.  

ZA TYDZIEŃ
  PANORAMA PARAFII św. Jakuba 

w Debrzycy
  RAPORT na temat uzależnień 

młodzieży 

ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia

Relikwie patrona harcerzy w opolskiej diecezji

Nauczyciel szlachetności
Do diecezji opolskiej relikwie 
beatyfikowanego 7 czerwca
1999 roku przez Jana Pawła II
ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego przybyły 19 marca 
2006 roku w ramach ogólnopolskiej 
peregrynacji zorganizowanej
przez Kurię Polową Wojska 
Polskiego oraz przez Naczelnego 
Kapelana ZHR i ZHP. 

Patronem harcerstwa pol-
skiego bł. ks. Frelichowski ogło-
szony został w  2000 roku przez 
biskupów polskich na 303 Kon-
ferencji Plenarnej Episkopa-
tu Polski. Urodzony 22 stycz-
nia 1913 r. bł. ks. Frelichow-
ski  w 1927 roku wstąpił do 24 
Pomorskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Zawiszy Czarnego. 14 marca 
1937 roku przyjął święcenia ka-
płańskie w Pelplinie. Od 17 paź-
dziernika 1939 r. więziony był w 
hitlerowskich obozach w  Stutt-
hofie, Grenzdorfie,  Sachsen-
hausen i Dachau, gdzie nie ba-
cząc na zagrożenia, niósł posłu-

gę duszpasterską, opie-
kował się chorymi i or-
ganizował samopomoc 
wśród więźniów. Zara-
żony tyfusem umarł 23 
lutego 1945 roku.

Opolscy harcerze ze swoi-
mi lokalnymi duszpasterzami i 
ks. Adamem Leszczyńskim, ka-
pelanem Okręgu Górnośląskie-
go ZHP, z honorami witali re-
likwie Patrona, uczestniczyli w 
uroczystych Mszach św. i mod-
litewnych czuwaniach w koście-
le NSPJ w Kluczborku, w koście-

le NSPJ w  Zawadzkiem, 
w katedrze Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w 
Opolu i w kościele Na-
rodzenia NMP w Głub-
czycach. 

 – Niech stanie się bł. Fre-
lichowski dla was, ludzi mło-
dych, nauczycielem szlachetno-
ści, uczciwości  i sprawiedliwo-
ści,  bo świat dzisiaj potrzebuje 
takich ludzi, jakim był wasz Pa-
tron – mówił bp Paweł Stobra-
wa podczas uroczystej Mszy św. 
w opolskiej katedrze.  S

Harcerze
z relikwiami 
Patrona
przed katedrą 
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Ekumeniczne Domecko

DOMECKO. 19 marca, 
w III niedzielę Wielkiego 
Postu, w kościele parafial-
nym w Domecku na zaprosze-
nie miejscowego proboszcza 
ks. Marcina Tomczyka homi-
lię głosił ks. pastor Zbigniew 
Kowalczyk z Kościoła ewangeli-
cko-augsburskiego. – Tematem 
kazania był krzyż, na którym 
zawisł nasz odkupiciel Jezus 
Chrystus, ale również krzyż, 

który nam jest dany do niesie-
nia. Powodem zaproszenia ks. 
pastora ze słowem Bożym jest 
zbliżający się Wielki Czwartek, 
który jest dniem ustanowienia 
sakramentu Eucharystii i sakra-
mentu kapłaństwa, ale również 
dniem, w którym Pan Jezus 
podczas Ostatniej Wieczerzy 
modlił się o jedność swoich 
uczniów – informuje ksiądz 
proboszcz M. Tomczyk. 

Pastor Zbigniew Kowalczyk podczas kazania w kościele w Domecku
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ŁAMBINOWICE. 17 marca 
2006 r. w siedzibie Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach została ot-
warta nowa wystawa stała pt. 
„Obozy jenieckie w Lamsdorf/
Łambinowicach 1870–1945”. 
Ekspozycja poświęcona jest hi-
storii lokalizowanych tam obo-
zów jenieckich w latach trzech 
wojen (1870–1871, 1914–1918, 
1939–1945) oraz losom izolo-
wanych w nich żołnierzy wielu 
narodowości. Najobszerniejszy 
materiał dotyczy okresu II woj-
ny światowej. Osobne miejsce 
na ekspozycji poświęcono po-
wstańcom warszawskim, osa-
dzonym w Lamsdorf od paź-
dziernika 1944 r. Wystawę za-
aranżowano z wykorzystaniem 
nowych technik multimedial-
nych.

Nowa wystawa

Sukienki i ubranka
OPOLE–ALITUS. W opolskiej 
parafii śś. Piotra i Pawła zebra-
no transport sukienek i chłopię-
cych ubranek pierwszokomunij-
nych, które następnie wyekspe-
diowano na Litwę za pośredni-

ctwem KIK w Krapkowicach. Ten 
nietypowy dar trafi do rąk dzieci 
w Alitus koło Kowna dzięki pra-
cującej w tamtejszej parafii św. 
Kazimierza siostrze elżbietance 
Honoracie Sikorze. 

ROLNICTWO. Do 15 ma-
ja można składać w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich oraz 
wnioski o dopłaty do roślin ener-
getycznych. Producenci rolni mo-
gą składać wnioski o przyznanie 
dopłat za 2006 r. z tytułu prowa-
dzenia plantacji wierzby (Salix 
sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa 
multiphlora var.) wykorzystywa-
nych na cele energetyczne. Od 
tego roku o dopłaty mogą ubie-
gać się rolnicy, którzy przetwa-
rzają te rośliny we własnym za-
kresie. W 2006 r. nie będą przy-
znawane dopłaty do upraw mis-
kanta olbrzymiego oraz ślazowca 
pensylwańskiego. Planuje się, że 
płatności do nich będą przysługi-
wać w 2007 r., po uzyskaniu zgo-
dy Komisji Europejskiej. 

Wierzba i róża

Opolskie „krajówki” najlepsze
DROGI. Drogi krajowe przebie-
gające przez nasze wojewódz-
two, czyli 4 i 11, są w najlep-
szym stanie ze wszystkich dróg 
krajowych w Polsce. Tak wyni-
ka z najnowszego raportu opub-
likowanego na stronie interne-
towej Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. Remontu 
wymaga 10 proc. nawierzchni, z 
czego większą część wystarczy 
jedynie wyrównać. W większo-
ści województw drogi krajowe 
wymagają znacznie większych 
remontów. Pełny tekst raportu – 
www.gddkia.gov.p

Pracownicy bronią szpitala
BRANICE–OPOLE. Pod 
urzędem marszałkowskim w 
Opolu pikietowało kilkudziesię-
ciu pracowników Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Branicach. – Nie chcemy, aby 
nasz szpital wrócił pod zarząd 
województwa. Chcemy pozo-
stać w strukturach SP ZOZ-u 
Kędzierzyn-Koźle. Jesteśmy za 
mali, aby istnieć samodzielnie 
– twierdzili protestujący. Na 
ręce marszałka Kubata złoży-
li petycję z dwoma żądania-
mi: pozostawienia Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Branicach w strukturach  
ZOZ-u Kędzierzyn-Koźle oraz 

przekazanie wcześniej obieca-
nych środków na remont obiek-
tów szpitala. Według marszał-
ka województwa, zagrożenia w 
funkcjonowaniu placówki nie 
ma, a na załatwienie spraw po-
trzeba czasu. Jeden z progra-
mów restrukturyzacji placówek 
służby zdrowia na terenie wo-
jewództwa już istnieje, jednak 
nie obejmuje on branickiego 
szpitala. Trzy dni po pikiecie 
pracowników szpitala odbyło 
się spotkanie marszałka i dy-
rektora ZOZ Kędzierzyn-Koźle, 
po którym zakomunikowano, 
że obydwie strony doszły do 
porozumienia.

Jedna z dwunastu najlepszych
LUBIESZÓW. Bernadeta Po- 
plucz, sołtys Lubieszowa (pa-
rafia i gmina Bierawa) znala-
zła się w gronie 12 najlepszych 
sołtysów w Polsce. Laureatów 
corocznie wyłania redakcja 
ogólnopolskiego miesięczni-
ka „Gazeta Sołecka”, nagrody 
wręczane są w Ministerstwie 
Rolnictwa . Jury konkursu tak 
uzasadniło wybór B. Poplucz 
do grona „Sołtysów Roku”: 
„Przedszkolanka, przewod-
nicząca Koła Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niem- 
ców na Śląsku. Współtwórczyni 
Wiejskiego Ośrodka Spotkań, 

umiejąca wokół wspólnych 
spraw zintegrować wszystkich 
mieszkańców sołectwa, pasjo-
natka sportu i organizatorka 
imprez kulturalno-rekreacyj-
nych”. Kandydatów do kon-
kursu mogły zgłaszać urzędy 
gmin, rady sołeckie i mieszkań-
cy wsi, naszą kandydatkę zgło-
siło Stowarzyszenie Sołtysów 
Województwa Opolskiego. – To 
wyróżnienie dla naszej wsi, dla 
tych wszystkich, którzy chcą 
tu razem coś robić. Co mo-
głabym zrobić sama? – powie-
działa opolskiemu „Gościowi” 
Bernadeta Poplucz.

Bernadeta Poplucz – „Sołtys roku 2005”
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Czwarta rano

SAME ZAGADKI

Na początek zagadka. 
Kto powiedział nie-

dawno takie słowa: „Ale to 
niemożliwe, aby w Europie 
był jakiś dyktator. Tylko głu-
pi ludzie mogą tak myśleć”. 
Odpowiedzi proszę łaska-
wie nadsyłać. Do rąk tych, 
którzy odpowiedzą prawid-
łowo jakieś nagrody trafią. 
Odpowiedzi krytyczne, zło-
śliwe i etc. trafią do odpo-
wiednich rąk. 

Premier zapewnił, że rząd 
pracuje „dobrze, uczci-

wie, pracowicie” (co w skró-
cie wychodzi na… mniejsza 
o to jak, w każdym razie tym, 
którzy skrót ten uczynili a te-
raz się oburzają przypomnę, 
że wielki i nieodżałowany 
Kisiel – co by on teraz mówił? 
– zastanawiał się, jakby to 
było, gdyby w Polsce powsta-
ła partia pn. Chrześcijańska 
Unia Jedności). To zapewnie-
nie premiera nas wszystkich 
bardzo cieszy. Bo źle by było, 
gdyby rząd pracował niedo-
brze, nieuczciwie i leniwie, 
prawda?

Młodych Konserwatys- 
tów z Opola, o któ-

rych pisałem tydzień temu, 
już wywalają ze stowarzy-
szenia, bo ośmielili się za-
kpić z manii powoływania 
komisji śledzących wszystko. 
To też jest dobry sygnał, bo 
w końcu powiedzmy sobie: 
jak każdy by chciał i mógł 
powiedzieć, co myśli, to by 
powstał jakiś ogromny cha-
os. A my przecież, znaczy 
naród, chcemy porządku. 
Więc niech się młodzi kon-
serwatyści z Opola nauczą, 
że wolno mówić wszystko, 
oczywiście, wolność słowa 
jest jak najbardziej, ale trze-
ba najpierw z centralą w 
Warszawie ustalić szczegóły. 

Na koniec ciekawostka i 
zagadka jednocześnie: 

dlaczego więcej studentów 
z Opolszczyzny studiuje za 
granicą niż w Katowicach? 

PIOTR ZABRZAŃSKI
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Wigilia Niedzieli Palmowej

Przyjdźcie znów
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Mottem tegorocznych spotkań 
młodzieży w wigilię Niedzieli 
Palmowej są niezapomniane słowa 
Jana Pawła II: „Szukałem was, 
teraz przyszliście do mnie”. 

– Rok temu wiele młodych 
osób poprzez Internet, prasę, te-
lewizję czy też wspólną modli-
twę w kościele bądź też na ulicy 
bardzo spontanicznie pokazało, 
co czuje i z kim chce się identy-
fikować. Z pewnością i dzisiaj są 
wśród nas tacy, którzy chcieliby 
się z nami podzielić tym, jak na 
ich życie wpłynęła osoba Jana Pa-
wła II – twierdzi ks. Piotr Burczyk 
duszpasterz młodzieży diecezji 
opolskiej. Podczas spotkań orga-
nizowanych w pięciu miejscach 
naszej diecezji (plan spotkań po-
niżej) młodzi ludzie będą opo-
wiadać właśnie o tym. Spotkania 
zakończą się rozdaniem „chust 
pielgrzyma”. Będzie to swoisty 
rodzaj zaproszenia na spotkanie 

z Ojcem Świętym Bene-
dyktem XVI w czasie je-
go pielgrzymki do na-
szego kraju w dniach 
25–28 maja.

Miejsca spotkań mło-
dzieży w Wigilię Niedzie-
li Palmowej: 
  Opole – katedra – 8 kwietnia, 

godz. 15.00. 
  Koźle – kościół pw. śś. Zyg-

munta i Jadwigi Śląskiej 
– 8 kwietnia, godz. 14.30.

  Nysa – kościół pw. 
śś. Jakuba i Ag-
nieszki – 8 kwietnia 
o godz. 15.00.

  Racibórz – kościół  
pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
– 8 kwietnia o godz. 
16.00.

  Kluczbork – kościół pw. Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wier-
nych – 9 kwietnia o godz. 
16.00. 

Ubiegłoroczny 
marsz 
wdzięczności 
Janowi Pawłowi II 
w Opolu

18 marca 2006 r. po 
ciężkiej chorobie zmarł 
ks. radca Herman 
Piechota, proboszcz 
parafii św. Jacka w 
Kamieniu Śląskim.

Urodził się 7 kwiet-
nia 1937 r. w Suchej. Na-
ukę gimnazjalną pobierał w Niż-
szym Seminarium Duchownym w 
Opolu, a następnie w Gliwicach, 
gdzie w 1955 r. złożył egzamin 
dojrzałości. W latach 1955–1960 
odbył studia filozoficzno-teolo-
giczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym Śląska Opolskiego w 
Nysie i 19 czerwca 1960 r. przy-
jął święcenia kapłańskie w opol-
skiej katedrze z rąk bpa Francisz-
ka Jopa. Pracował jako wikariusz 
w parafiach: Opole Groszowice 
(1960–1961), Chrystusa Króla w 
Gliwicach (1961–1962), Popielów 
(1962–1964) i NSPJ w Zabrzu Ro-
kitnicy (1964–1971).

W 1971 r. został 
mianowany najpierw 
wikariuszem ekono-
mem, a po uzyska-
niu akceptacji przez 
władze PRL probosz-
czem w Wysokiej ko-
ło Branic. Pięć lat póź-
niej, w 1976 r. został 

proboszczem w parafii Ducha 
Świętego w Zabrzu, a w 1982 
r. proboszczem nowo utworzo-
nej parafii Matki Kościoła w Za-

brzu Helence, w której to wy-
budował nowy kościół poświę-
cony 8 października 1988 r. W 
1992 r. został proboszczem w 
Kamieniu Śląskim. Odznaczo-
ny tytułami dziekana honoro-
wego (1988) i radcy duchow-
nego (1994).

Został pochowany 23 mar-
ca w Kamieniu Śląskim. Cere-
moniom pogrzebowym prze-
wodniczył biskup opolski abp 
Alfons Nossol.   Z

Pamięci kapłana

Śp. ks. radca Herman Piechota

 K O N D O L E N C J E 

„Ci, których kochamy,
nie umierają”

Ks. Wernerowi Skworczowi,
proboszczowi parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu,

najszczersze wyrazy współczucia 
i wsparcia duchowego z powodu śmierci

MATKI
składają łączący się

w modlitwie parafianie



G O Ś Ć  O P O L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
2 

kw
ie

tn
ia 

20
06

IV

Wciągu minionego 
roku nikogo już 
nie dziwiły po-
dobne inicjaty-

wy. Choć tu i ówdzie pojawia-
ły się głosy, aby raczej podej-
mować dzieła służące czło-
wiekowi i żyć nauką Papieża, 
niż stawiać pomniki, zmie-
niać nazwy instytucji czy ulic. 
W tym krótkim czasie niektó-
re ulice otrzymały imię Jana 
Pawła II, kolejne szkoły w 
Polskiej Cerekwi, Paczkowie 
czy Boguszycach, szpital w 
Paczkowie. Kolejny znak pa-
mięci zostanie odsłonięty i 
poświęcony podczas ogól-
nodiecezjalnych uroczysto-
ści pierwszej rocznicy śmier-
ci sługi Bożego Jana Pawła II. 
Będzie to tablica upamiętnia-
jąca nadanie Papieżowi dok-
toratu honoris causa przez 
Uniwersytet Opolski w 2004 r.  
Wykonali ją najlepsi opol-
scy mistrzowie. Projekt jest 
dziełem artysty rzeźbiarza 
prof. Mariana Molendy, nato-
miast odlewu z brązu pod-

jęli się Wiktor i Grzegorz 
Halupczokowie. Tablica zo-
stanie poświęcona 2 kwiet-
nia po godz. 21.37, na za-
kończenie czuwania modli-
tewnego przed budynkiem 
Uniwersytetu Opolskiego na 
placu Kopernika w Opolu. 
Zapewne dobrze się stało, że 
tak czcimy pamięć najwięk-
szego z rodu Polaków.

Ale jeszcze lepiej będzie, 
gdy staniemy się naprawdę 
dla innych braćmi, gdy w ży-
ciu codziennym będziemy 
świadkami papieskiego na-
uczania, niosąc swoim życiem 
jego przesłanie… Dzisiaj po-
trzeba jak najwięcej właśnie 
takich pomników Jana Pawła 
II, bo od roku je stawiamy. 
Czyńmy to mądrze.

Poeta poecie

Ostatnio powstało wiele 
prób literackich poświęconych 
Ojcu Świętemu. Ich poziom 
jest różny. Za pióro chwyta-
ło wielu. Wśród wierszy opol-
skich poetów jest jeden szcze-
gólny. Jego autorem jest najwy-
bitniejszy opolski pisarz i poe-
ta Zbyszko Bednorz. W jego 
ostatnim tomiku poetyckim, 
wydanym w 2005 r., 
znalazł się wiersz, któ-
ry powstał jeszcze w 
1983 r. w związku z 
wizytą Jana Pawła II 
na Górze Świętej An-
ny. „Wiersz ten mówi 
o pielgrzymim życiu 
Papieża, który ogarnia 
swoją misją cały świat 
wraz z Ojczyzną swoją 
ukochaną” – wspomi-
na po latach Zbyszko 
Bednorz. „Miałem to szczęś-
cie być u niego, gdy był jesz-
cze kardynałem i arcybiskupem 
krakowskim na sesji związanej 
z festiwalem pieśni religijnej, 
czyli tzw. Sacrosongiem. W 
piśmie skierowanym do mnie 

podkreślił, aby nie mó-
wić dłużej niż 15 mi-
nut. Miałem z nim licz-
ne kontakty podczas 
Sacrosongów w róż-
nych miejscach Polski” 
– mówi Zbyszko Bed-
norz. Z tamtych cza-
sów w archiwum poe-
ty pozostały dyplomy 
z Krakowa, Wrocławia 

i Kalisza, podpisane przez kar-
dynała Karola Wojtyłę. Swoją 
drogą wiersz Zbyszko Bedno-
rza czeka na dobrego kompo-
zytora, który wydobędzie za-
pisaną już gdzieś w przestrze-
ni melodię.

Radio o Papieżu
Sługa Boży Jan Paweł II kil-

kakrotnie zwracał się oso-
biście do mieszkańców na-
szej diecezji. Co ciekawe, je-
go słowa kierowane do nas 
płynęły zawsze w czerw-
cu. Pierwszy raz było to 29 
czerwca 1980 r. z racji 500- 
-lecia sanktuarium na Górze 
Świętej Anny. Wtedy nagrał 
na taśmie magnetofonowej 
swoje przemówienie, któ-
re następnie zostało odtwo-
rzone tysiącom pątników w 
obecności biskupów polskich 
na Górze Świętej Anny. Drugi 

Pamiątkowa 
płyta ku czci 
Jana Pawła II 
i jej twórcy: 
(od lewej) Marian 
Molenda 
oraz Wiktor 
i Grzegorz 
Halupczokowie

tekst 
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Jeszcze za życia sługi 
Bożego Jana Pawła II 

powstawały pomniki ku 
jego czci, a rozmaite 

instytucje zabiegały, aby 
nosić jego imię. Różnie 

komentowano te zabiegi. 
Spory nie ominęły 

również naszej 
diecezji, 

gdy np. budowano pomnik 
na Górze Świętej Anny 

czy nadawano jego imię 
kolejnym szkołom. 

A obecnie?

Pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego

Pomniki Jana Pawła II
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raz obecny był wśród nas 21 
czerwca 1983 r. na annogór-
skich błoniach – zachwycony 
pięknem Opolskiej Pani mó-
wił, że ziemia ta potrzebuje 
wielorakiego pojednania. Po 
raz trzeci przemówił do nas 
na lotnisku w Gliwicach, gdy 
nie „mioł przyjechać, a przy-
jechał” 17 czerwca 1999 r.

Właśnie te cenne nauki i 
wzruszające momenty przy-
pomina wydany przez Radio 
PLUS Opole dwupłytowy al-
bum „Totus Tuus”, nad któ-
rym patronat objęli abp Al-
fons Nossol i bp Jan Wieczo-
rek. Oprócz wspomnianych 

wyżej trzech przemówień na-
grano na niej pieśni maryjne 
w wykonaniu chóru Wyższe-
go Seminarium Duchowne-
go Diecezji Opolskiej i Gliwi-
ckiej pod dyrekcją ks. Grze-
gorza Poźniaka oraz wspo-
mnienia po śmierci Jana Pa-
wła II, na które złożyły się 
fragmenty homilii abpa Al-
fonsa Nossola, wygłoszonej 
7 kwietnia 2005 r., słowa 
kondolencyjnego ks. Mariana 
Niemca z Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego oraz frag-
menty spektaklu „Prorok Mi-
łosierdzia” Norberta Blachy. 
Album został wydany w nakła-
dzie 15 tysięcy egzemplarzy i 
dostarczony do księży dzie-
kanów poszczególnych deka-
natów przez Caritas Diecezji 
Opolskiej. Dzięki temu moż-
na go zakupić w każdej para-
fii. Ponadto jest on do naby-
cia również w sklepie firmo-
wym Wydawnictwa Święte-
go Krzyża oraz w diecezjal-
nej księgarni Świętego Krzy-
ża w Opolu. Cena albumu 15 
złotych. Dochód ze sprzeda-
ży zostanie przeznaczony na 
Diecezjalny Fundusz Stypen-
dialny, który od nowego ro-
ku szkolnego będzie wspie-
rał uzdolnioną młodzież z 
biednych rodzin na terenie 
naszej diecezji.

Dwa filary 
w Kluczborku
Ciekawa inicjatywa po-

wstała rok temu w klucz-
borskiej parafii Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. „Po-
stanowiliśmy zbudować dwa 
filary żywego pomnika dla Oj-
ca Świętego Jana Pawła II” – 
wyjaśnia ks. proboszcz Piotr 
Bekierz. Pierwszym filarem 
jest Apel Jasnogórski odpra-
wiany każdego 2 dnia miesią-
ca o godz. 21.00. Apel skła-
da się z dwóch części: mod-

litewnej i arty-
stycznej, w któ-
rą angażuje się 
szczególnie młodzież 
i nauczyciele z kluczborskich 
szkół średnich. Apel Jasno-
górski odbywa się co mie-
siąc i cieszy się bardzo dużą 
frekwencją wiernych. „W nie-
dzielę 2 kwietnia wyjątkowo 
nie będzie Apelu, ale odpra-
wimy uroczystą Mszę świę-
tą” – mówi ks. Bekierz i za-
powiada, ze Apele każdego 
2 dnia miesiąca będą odpra-
wiane tak długo, póki będą 
w nich uczestniczyć wierni. 
„Gdy frekwencja spadnie po-
niżej pięciu osób to skończy-
my. Na razie jednak na to się 
nie zanosi” – dodaje.

Drugim filarem tegoż nie-
zwykłego pomnika są stypen-
dia dla młodzieży szkół śred-
nich. Każdego miesiąca 12 
zdolnych uczniów otrzymuje 
po 100 złotych. Pieniądze te 
pochodzą z ofiar darczyńców. 
Jedno małżeństwo przeznacza 
na ten cel co miesiąc kwotę 
500 złotych!

Warto podejmować jak 
najwięcej podobnych inicja-
tyw. Jan Paweł II jest już w 
domu Ojca i patrzy na nas 
z góry. Potrafiliśmy okazać 
przed rokiem niezwykłą so-
lidarność, powagę i skupie-
nie. Przełożyliśmy to pół ro-
ku później w naszej diecezji 
na rekordowe zaangażowanie 
w Papieskie Dzieło Trzecie-
go Tysiąclecia, gdy nie szczę-
dziliśmy grosza, aby wspo-
móc zdolną polską młodzież 
w zdobywaniu wiedzy. Dzię-
ki temu znaleźliśmy się w 
gronie trzech najbardziej hoj-
nych diecezji w Polsce! Świad-
czy to o wysokim potencjale 
w nas drzemiącym.

Niech obchody pierw-
szej rocznicy cudu, który nas 
wówczas przemienił, przyno-
szą dzisiaj dobre owoce. 

ZBYSZKO BEDNORZ
***

Idzie Papież, Pielgrzym świata –
Woła wyspy, lądy, kraje,
Płynie morzem, w chmurach lata,
Ziemi pocałunek daje.
 Głosi Boga i wysławia
 Wzorem Piotra, Jana, Pawła.
Nad brzegami rzek, pod niebem,
W Polsce, w Peru, na Malajach
Słowem dzieli się jak chlebem,
By nadzieja zmartwychwstała.
 A nadzieją, która zbawia,
 Chrystus Piotra, Jana, Pawła.
Pieśń i wiara, duch w Kościele –
Papież w lesie rąk i twarzy
Przepowiada Ewangelię
Dzieciom i wśród dygnitarzy.
 Wraz językiem ich przemawia
 Wzorem Piotra, Jana, Pawła.
Papież – Pielgrzym – i my w drodze,
W drodze za Pielgrzymem Białym
Krzyż niesiemy i pogodę,
Choćby wszystkie piekła drżały.
 On z Maryją idzie z dawna
 Wzorem Piotra, Jana, Pawła.
Dziś znów w Polsce dzwony biją,
Klęczą miasta, wsie, kopalnie,
Piotr przybywa do nas z Rzymu,
Ale, ale, Janie Pawle,
 W Twoim słowie Boża Prawda,
 Prawda Piotra, Jana, Pawła.
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Pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego

Pomniki Jana Pawła II
Producentem 

dwupłytowego albumu 
jest ks. dr Piotr Tarlinski, 

dyrektor 
Radia PLUS Opole



Perełki Słowa 

NIE CHCECIE

Rzekli Żydzi do uzdrowio-
nego: Dziś jest szabat, nie 
wolno ci nieść twojego łoża. 
On im odpowiedział: Ten, 
który mnie uzdrowił, rzekł 
do mnie: Weź swoje łoże i 
chodź. Pytali go więc: Cóż 
to za człowiek ci powiedział: 
Weź i chodź? Lecz uzdro-
wiony nie wiedział, kim On 
jest (J 5,10–13).

Sadzawka Betes-
da to zbiornik 
wody dla świą-
tyni, niedaleko 
stąd do niej. Był 
szabat, w okoli-

cy świątyni i sadzawki ruch 
był więc duży. Tłumy poboż-
nych Żydów szły pokłonić się 
Najwyższemu, który na swo-
ją chwałę i ku radości ludu 
nakazał świętować szabat. A 
tu ktoś – i to w takiej blisko-
ści świętego miejsca – nie-
sie jakieś łoże! Reakcja by-
ła prawidłowa i uzasadnio-
na: Robisz to, czego i nie 
przystoi robić, i nie wolno. 
Przecież Przedwieczny na-
kazał: „Pamiętaj, abyś dzień 
szabatu święcił!” Reakcja 
uzdrowionego też była pra-
widłowa i uzasadniona. Ktoś, 
kto okazał nadludzką moc, 
uzdrawiając go po trzydzie-
stu ośmiu latach choroby, ka-
zał mu odnieść niepotrzeb-
ne już łoże do domu. Skoro 
w nakazie odniesienia łoża 
była uzdrawiająca siła, sko-
ro podporządkowała się jej 
choroba – to dlaczego on 
miałby nie usłuchać? A czy-
ja może być taka siła, jak 
nie Wszechmocnego? Ale 
to powiedział człowiek. Kim 
On jest? Ozdrowieniec nie 
wiedział. To dopiero począ-
tek całej sprawy. Żydzi ma-
ją Jezusowi za złe „pracę” 
w szabat. On zaś korzysta 
ze sposobności i wygłasza 
długą mowę. Pada w niej 
zdanie: „Nie chcecie przyjść 
do Mnie, aby mieć życie”. 
W tym tkwi istota proble-
mu: Bóg czeka, by człowiek 
chciał przyjść do Niego.

KS. TOMASZ HORAK
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Kącik wiejskiego proboszcza

Poeta Heine
Każdemu człowiekowi
czasem w duszy gra!
Dlatego prawie wszyscy,
albo wielu, piszą albo pisali 
wiersze. Przeważnie do szuflady, 
albo do pamiętników.
Tylko nieliczni ulokowali się
na stałe w światowej literaturze. 
Do nich na pewno należy
Heinrich Heine. W lutym tego roku 
minęło 150 lat od jego śmierci. 

Liznąłem pobieżnie jego 
twórczość w młodości, gdy 
kiedyś w jakimś konkursie sza-
chowym wygrałem jego dwu-
tomowe „Dzieła wybrane”. Ale 
polubiłem jego niektóre wier-
sze dopiero, gdy zacząłem je 
czytać w oryginale, gdy uda-
ło mi się kupić jego, Heinego, 
5-tomowe wydanie w NRD-
-owskiej „Bibliothek Deu-
tscher Klassiker”. I po raz ko-
lejny doświadczyłem, że tyl-
ko w oryginale słychać piękną 
jakby muzykę poezji. Tłuma-
czenia często oddają wiernie 
treść wiersza, ale bardzo rzad-
ko jego „duszę”. Gdzieś czyta-
łem, że ktoś nauczył się spe-
cjalnie języka duńskiego, aby 
czytać w oryginale wiersze ja-
kiegoś poety duńskiego.

Heinrich Heine urodził się 
w rodzinie kupca żydowskie-
go w roku 1797 w Düsseldor-

fie nad Renem.  Mając 28 lat 
przeszedł na protestantyzm. 
Uważał chrzest, jak się gdzieś 
wyraził, za „bilet wstępu do 
kultury europejskiej”. Zyskuje 
sławę swoją poezją. Talentem 
pisarskim krytykuje wszelkie 
autorytety, także Kościoły i 
religię. Mówi, że jego „reli-
gia” to wolność. Naraża się 
różnym władzom, opuszcza 
Niemcy, osiada we Francji, w 

Paryżu. W felietonach swoich 
jest dowcipny i często złośli-
wy. Napisał gdzieś tak: mo-
ja matka czytała wiersze, dla-
tego zostałem poetą. Matka 
mojego wuja czytała powie-
ści zbójeckie, jak np. „Car-
touche zbójca”, dlatego wuj 
został bankierem.

Ostatnie jego lata są zna-
czone chorobą. Tęskni za Bo-
giem, za wiarą. Z sympatią 
pisze o katolicyzmie. Między 
innymi pisze tak: przez bo-
gactwo i zdrowie czułem się 
bożkiem. Gdy mi tego zabra-
kło, przestałem nim być. Od-
krycie moich uczuć religij-
nych zawdzięczam Biblii. I ta-
kie prorocze słowa napisał: 
chrześcijaństwo okiełznało 
narody barbarzyńskie, ale jeśli 
złamie się jego talizman, czyli 
krzyż, to barbarzyństwo znów 
wybuchnie. 

Choć życie i twórczość 
Heinego są kontrowersyjne, 
myślę, że jego poezją ludzie 
wciąż będą się zachwycać, i 
150 lat po jego śmierci. Kie-
dyś po wędrówce w górach 
Harzu, po kamienistych ścież-
kach i we mgle, napisał taką 
oszczędną relację: Viele Steine 
– müde Beine – Aussicht keine – 
Heinrich Heine! Prawda, że faj-
ne! A swoją drogą, czy nie jest 
to przypowieścią o życiu nie-
jednego nieszczęsnego czło-
wieka na tym łez padole?

MIK

Heinrich Heine w Paryżu 

Na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego 

odbędzie się 20 maja Przegląd 
Chórów Parafialnych Diecezji 
Opolskiej. Celem przeglądu jest 
propagowanie liturgicznego ru-
chu śpiewaczego. Dlatego ma 
on być miejscem spotkania ze-
społów liturgicznych działa-
jących przy naszych parafiach, 
wspólnej modlitwy i zbliżania 
się przez śpiew do świętych ta-

jemnic proklamowanych w li-
turgii.

Tegoroczna edycja przeglądu 
ma charakter konkursu publicz-
ności, czyli członków wszystkich 
zespołów śpiewaczych biorących 
w nim udział. Każdy chór wyko-
na trzy utwory według regula-
minu. W programie: przesłucha-
nia konkursowe w kościele se-
minaryjno-akademickim, wspól-
ne przygotowanie śpiewów na 

Mszę św. połączone z pogadan-
ką liturgiczną oraz uroczysta Eu-
charystia na zakończenie.

Więcej informacji oraz zgło-
szenia (do 30 kwietnia) pod 
adresami: Kuria Diecezjalna,
ul. Ks. Opolskich 19, 45-952 
Opole (z dopiskiem Referat
ds. Muzyki Kościelnej) bądź
Studium Muzyki Kościelnej,
ul. Kominka 1a 45-032 Opole, 
tel. 077 44 11 509. 

Przegląd Chórów Parafialnych

Propaguje ruch śpiewaczy
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Dzięki serii bibliofilskiej 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Emanuela Smołki w Opolu i TPO 
do czytelnika dotarł „Przewodnik 
po Opolu i okolicy” z 1928 roku. 

Jest to reprint oryginalnego 
wydawnictwa w języku niemie-
ckim i jego tłumaczenie na ję-
zyk polski  zrealizowane przez 
Leona Korca. Te dwie niewiel-
kie książki niejednemu czytelni-
kowi, zwłaszcza  zainteresowane-
mu Opolszczyzną, spra-
wią wiele radości i pomo-
gą w odkrywaniu miejsc 
dzisiaj zapomnianych, a 
kiedyś odgrywających 
znaczącą rolę w regionie. 
Jak na przykład  Pokój, 
do którego przyjeżdżali kuracju-
sze, turyści, melomani, bowiem 
w tej miejscowości nie tylko le-
czono, ale też zapewniano kon-
takt z muzyką, literaturą,  boga-
tymi zbiorami zamkowej biblio-
teki. Dla zdrowia korzystano tu-
taj z kąpieli z igliwia sosnowego 
i świerkowego, błotnych kąpie-
li borowinowych, zabiegów elek-
trycznych, kąpieli kwasowęglo-
wych, zabiegów tlenowych i łaź-
ni parowej oraz z pełnego lecze-
nia zimną wodą.

W zamierzeniach  Martina 
Kunzego  przewodnik miał być 
„przyjaznym nauczycielem infor-
mującym o historii i charakterze 
miejscowości, jak i wiernym prze-
wodnikiem po okolicy”. I rzeczy-
wiście, jest prawdziwym przyja-
cielem turystów, bo prowadzi ich 

prawie za rękę, pod-
powiada, dokąd mo-
gą dojść pieszo, a do-
kąd dojechać koleją 
czy samochodem pocz-
towym. Podaje adresy 
hoteli (w Opolu wymie-

nił 10), informuje o gospodach, 
restauracjach i kawiarniach znaj-
dujących się na opisywanych tra-
sach. Do „osobliwości” Opola zali-
czył m.in. pomnik cesarza Wilhel-
ma, kamienny słup z 1609 r., upa-
miętniający cierpienia Jezusa przy 
drodze do Zakrzowa, posąg św. 
Sebastiana z 1680 r. na skrzyżo-
waniu ulic Oleskiej i Katowickiej. 
Informuje o kinach, teatrach,  lo-
kalnych gazetach i wskazuje miej-
sca, gdzie można regenerować si-
ły, oglądając niezwykłe pomniki 
przyrody i pamiątki z przeszłości. 
Wiele z tych tras do dzisiaj zacho-
wało swoją atrakcyjność.  S

Martin Kunze, Przewodnik po Opolu 
i okolicy, Opole, Herman Muschner, 
1928. (przewodnik można kupić 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej)

Z serii bibliofilskiej WBP

Przewodnik 
po Opolu i okolicy 

Zapraszamy
   NA WIELKOPOSTNE 

WYKŁADY OTWARTE 
„Wokół osoby i myśli Benedykta 
XVI” – to temat tegorocz-
nych wykładów. Odbywają się 
w auli Muzeum Diecezjalnego 
(Opole, ul. kard. B. Kominka 
1a). Najbliższy wykład: 8 KWIET-
NIA, godz. 17.00 – „Deus caritas 
est” – dyskusja panelowa nad 
przesłaniem pierwszej encykliki 
Benedykta XVI.

  NA SKUPIENIE  
W WINOWSKIM  
SANKTUARIUM

W sobotę 22 KWIETNIA w sank-
tuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej odbędzie się sku-
pienie dla chorych, senio-
rów, emerytów oraz członków 
Kręgu Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczęcie o 
godz. 9.30, zakończenie około 
14.00. W programie m.in.: na-
bożeństwo eucharystyczne, bło-
gosławieństwo lurdzkie, kon-
ferencja, Eucharystia, okazja 
do spowiedzi i przyjęcia sakra-
mentu chorych, akt zawierzenia 
Matce Bożej. Chętni proszeni są 
o wcześniejsze zgłoszenia pod 
adresem: Szensztacki Instytut 
Sióstr Maryi, Winów, al. ks. J. 
Kentenicha 6, 46-060 Prószków, 
tel. 077 474 83 81. 

  NA PIELGRZYMKĘ  
MATURZYSTÓW 

Zapraszamy wszystkich tego-
rocznych maturzystów na Die- 
cezjalną Pielgrzymkę do Czę- 
stochowy. Pielgrzymka odbę- 
dzie się 19 KWIETNIA 2006 r. (śro- 
da po Świętach Wielkanoc- 
nych). 
PROGRAM:
11.00 – Msza św. w bazylice na 
Jasnej Górze;
12.30 – Spotkanie w sali Jana 
Pawła II. 

Droga Krzyżowa na wałach in-
dywidualnie. Kontakt w spra-
wie organizacji: ks. Piotr Burczyk 
(tel. 077 485 71 28); e-mail: 
pburczyk@post.pl; www.mlodzi.
opole.opoka.org.pl.  

  NA KATECHEZY  
NEOKATECHUMENALNE

W parafii Przemienienia 
Pańskiego w Opolu (osied-
le ZWM) we wtorki i piątki 
Wielkiego Postu głoszone są  ka-
techezy dla dorosłych i młodzie-
ży (od 13 lat wzwyż). Katechezy 
rozpoczynają się o godz. 19.15.

  NA WODOWANIE  
KOPII ŁODZI   
ŚW. PIOTRA

Na uroczystość wodowania ło-
dzi św. Piotra (o jej budowie 
pisaliśmy niedawno) zaprasza-
ją gwardian prudnickiego klasz-
toru franciszkanów o. Romuald 
Trojnar OFM oraz budowni-
czy łodzi o. Antoni K. Dudek 
OFM. Uroczystość odbędzie 
się 5 KWIETNIA o godz. 11.30, ul. 
Poniatowskiego 1 – przy stacji 
uzdatniania wody ZWiK Prudnik.

  NA CZUWANIE  
I SKUPIENIE W BETANII

Z 7 NA 8 KWIETNIA w leśnickiej 
„Betanii” odbędzie się czuwa-
nie nocne dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych – rozpoczęcie 
o godz.19.00, zakończenie 
ok. 24.00. Natomiast dziew-
częta z kl. VI zapraszamy na 
dni skupienia od 21 do 23 
kwietnia. W programie m.in. 
Eucharystia, wspólna modlitwa 
i śpiew oraz ciekawe spotka-
nia i dobra zabawa „w gronie 
przyjaciół Jezusa”! Zgłoszenia 
(obowiązkowe) pod nume-
rem telefonu: 077 404 83 30 
lub 077 404 82 30 lub e-mail: 
betania@sluzebniczki.pl.  
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Dyrektor 
Tadeusz Chrobak 
prezentuje 
przewodnik
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PANORAMA PARAFII 
   pw. św. Anny i św. Jadwigi Śląskiej w Dębskiej Kuźni

25 lat kościoła i parafii
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W bieżącym roku 18 października Dębska 
Kuźnia obchodzić będzie 25-lecie poświęcenia 
kościoła, natomiast 17 sierpnia 2007 roku 
– 25-lecie ustanowienia parafii.

Dębska Kuźnia była największą miej-
scowością w parafii Dębie;  gdy budowa-
no kościół,  było znacznie więcej miesz-
kańców niż dzisiaj. Obecnie, według sta-
tystyki prowadzonej przez ks. probosz-
cza Rufina Grześka, parafia liczy 1000 
mieszkańców. Kościół jest duży, z pięk-
nym przestrzennym prezbiterium, z ory-
ginalną Drogą Krzyżową, przedstawioną 
w formie wielkiego fresku zajmującego 
jedną ścianę. Budowniczym kościoła był 
ks. prałat Franciszek Spilla, proboszcz w 
Dębiu, który pochowany jest na cmen-
tarzu w Dębskiej Kuźni, a  jego pamięci 
poświęcono  tablicę wmurowaną w koś-
ciele, tak samo upamiętniono pierwsze-
go proboszcza, śp. Jerzego Gallusa.

Z radością budowali 
swój dom Boży
– Parafianie mile wspominają budowę 

kościoła. Chętnie i z radością pracowa-
li przez 4 lata,  by wśród swoich domów 
mieć dom Boży. Kościół poświęcony zo-
stał 18 października 1981 roku przez bi-
skupa ordynariusza Alfonsa Nossola – 
mówi ks. proboszcz Rufin Grzesiek.

W Roku Jubileuszowym 2000, w cza-
sie misji prowadzonych przez księży ser-
canów z Lublina, rodziny w parafii po-
święcone zostały Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Od tego czasu w domach 
są obrazy NSPJ, a w każdy pierwszy pią-

tek miesiąca  przynajmniej jedna oso-
ba z rodziny uczestniczy w cichej adora-
cji i we Mszy św. sprawowanej w inten-
cji poświęconych rodzin. W czasie odno-
wienia misji, po dwu latach, podczas re-
kolekcji księża sercanie przybliżali  Pis-
mo Święte i  teraz przypuszczalnie nie 
ma domu, w którym nie byłoby Pisma 
Świętego. Natomiast proboszcz od daw-
na wręcza każdej nowej parze małżeń-
skiej, jako pamiątkę ślubu, Pismo Święte 
ze swoją dedykacją.

Każdego roku pielgrzymka

Byli na Jasnej Górze, w Licheniu i Ka-
liszu, w Piekarach Śląskich, Niepokalano-
wie, Łagiewnikiach i Wieliczce, Wadowi-
cach i Kalwarii Zebrzydowskiej, w Trzeb-
nicy, Wambierzycach, Bardzie, Między-
górzu i Zlatych Horach. Kilka lat temu, 
prawie przez 3 lata, w jedną niedzie-
lę miesiąca ksiądz proboszcz wyjeżdżał 
z parafianami na wycieczki samochodo-
we, po obiedzie, z termosami kawy i cia-
stem, do takich miejsc jak Góra św. An-
ny, by zwiedzić dokładnie Kalwarię albo 
wystawę szopek; jechali szlakiem drew-
nianych kościołów, zwiedzali Zamek Pia-
stów Śląskich w Brzegu, Moszną, Kamień 
Śląski, skansen w Bierkowicach, Dom Po-
mocy Społecznej w Zawadzkiem.

Pamięć o dawnej parafii potwier-
dzają pieszymi pielgrzymkami z udzia-
łem ks. proboszcza i grup modlitew-
nych do kościoła w Dębiu z okazji od-
pustów Narodzenia NMP i  Porcjunku-
li. A indywidualnie odwiedzają Dębie w 
odpust  św. Rocha.

TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ 

Od lewej:
Kościół odnowiono

rok temu,
pomalowano go

na zewnątrz
i wewnątrz

U góry:
W prezbiterium
dominuje krzyż

wykonany
przez artystę plastyka 

Marka Maciąga

KS. RUFIN 
GRZESIEK

święcenia przyjął 20 czer- 
wca 1965 roku. Był wi-
kariuszem w Otmuchowie, 
Zabrzu (parafia św. Fran- 
ciszka) i w Zdzieszowicach. 
Proboszczem był w Łące-
-Jarnołtowie, w Kamieniu 
Śląskim, a od 18 czerwca 
1992 roku jest proboszczem 
parafii Dębska Kuźnia

ZDANIEM PROBOSZCZA
Lubię moich parafian i Dębską Kuźnię, która 
jest ładną miejscowością. Bardzo pragnę, by 
nasza parafia stanowiła jedną, piękną wspól-
notę ludzi życzliwych i wierzących. Do kościo-
ła w niedzielę uczęszcza od 65 do 70 proc. pa-
rafian, a w święta i odpusty o wiele więcej, bo 
wówczas przyjeżdżają pracujący za granicą. 
Chcę pochwalić parafian i wyrazić wdzięcz-
ność za przychodzenie na Msze św. i na  na-
bożeństwa oraz za ofiary składane na potrze-
by kościoła i za dbanie o kościół i jego oto-
czenie. Zależy mi,  żeby nasze rodziny były 
silne Bogiem i szczęśliwe. Żeby młodzież nie 
ulegała demoralizacji, żeby młodzi ludzie się 
nie mylili i nie pomylili w życiu, chciałbym, że-
by brali udział w różnych spotkaniach religij-
nych, które umacniałyby i kształciły, a także 
miały wpływ na powołanie do kapłaństwa, po-
nieważ od czasów powojennych w naszej pa-
rafii nie ma powołań. Chciałbym też, by świec-
cy bardziej angażowali się w życie religijne, 
w życie parafii, dlatego bardzo cieszy mnie 
parafialny zespół Caritas, dobra, życzliwa ra-
da duszpasterska, świetni ministranci, któ-
rych bardzo cenię, Dzieci Maryi prowadzone 
przez siostrę służebniczkę NMP z Królewskiej 
Nowej Wsi, róże różańcowe. Życzę dobrze 
wszystkim parafianom: niech im Pan Bóg bło-
gosławi i darzy zdrowiem.
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