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Hasło Wykładów 
Otwartych 2009, 
organizowanych przez 
Wydział Teologiczny 
UO,  nawiązuje 
do przeżywanego 
w Kościele 
powszechnym  
Roku św. Pawła i brzmi 
„W nurcie myśli 
Pawłowej”.

D zieło Apostoła Narodów jest 
ogromne. Tylko w Now ym 

Testamencie, liczącym 21 pism, aż 14 
pochodzi bądź od samego św. Pawła, 
bądź z jego kręgu. – Jak zatem zgłębić 
tak obszerny materiał i jakim klu-
czem posłużyć się, żeby otworzyć tę 
bogatą skarbnicę myśli i przekazać 
je w 6 wielkopostnych wykładach, 
nie było sprawą prostą – mówił  ks. 
dr Marcin Worbs. Kluczem doboru 
tematów stały się ważne rocznice, 
jak na przykład 15-lecie wydziału 

teologicznego, 20 lat demokracji  i, jak 
zawsze, człowiek w jego wymiarze 
indywidualnym i społecznym. 

Inauguracyjny wykład „Uniwer-
salizm chrześcijańskiego pojednania”  
wygłosił abp Alfons Nossol, Wielki 
Kanclerz Wydziału Teologicznego 
UO. – Dopiero po pojednaniu z  Bo-
giem i z samym sobą możemy szukać 
pojednania z innymi. Na nic zda się 
nasze najbardziej pobożne wołanie, 
jeżeli nie stanowimy „jedno”. Bo dar  
Bożego pojednania weryfikuje się 

na co dzień  naszym pojednaniem 
z drugimi człowiekiem – mówił ar-
cybiskup, przytaczając przykłady 
z niedawnej historii, gdy po darze 
odzyskania wolności w 1998 roku 
zaczęły ujawniać się mniejszości 
narodowe i religijne, i tego stanu rze-
czy wielu nie chciało zaakceptować. 
A przecież zamiast ulegać reakcjom 
nacjonalistycznym lub szowinistycz-
nym,  powinniśmy to zjawisko roz-
wiązywać w ramach nieodzowności 
pojednania z drugimi.  s

Promocja opolskich świętych

Ś więci i błogosławieni są bohaterami 
książki „Święci opolscy – Oppelner 

Heilige” wydanej przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną w Opolu 
i Wydawnictwo Silesiapress.  Teksty 
napisane przez wielu autorów, naj-
pierw drukowane były w Tygodniku 
Śląskim „Schlesisches Wochenblatt”,  
zgodnie z założeniami projektu wspar-
tego finansowo przez opolski Urząd 
Marszałkowski. Wzbogacone o arty-
kuł autorstwa abp. Alfonsa Nossola 
o Edycie Stein złożyły się na pełną 
prezentację świętych związanych 
z opolską ziemią: ukazano św. Jadwigę, 
św. Jacka, św. Teresę Benedyktę.  I bło-
gosławionych: Czesława, Bronisławę, 
Marię Luizę, Alojzego Ligudę, Emila 
Szramka, Józefa Cebulę oraz świąto-
bliwą Ofkę i grafa von Matuschkę. 
Promocja odbyła się z udziałem ks. 
dr Joachima Kobieni, kanclerza Kurii 
Opolskiej.� �•
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Schola z Domecka prowadzona przez Teresę Ramolę uświetniła imprezę
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Wykład inauguracyjny wygłosił abp Alfons Nossol

Wykłady Otwarte         

Nieodzowność pojednania
krótko

Rekolekcje
DA „Resurrexit” 
zaprasza na rekolekcje 
wielkopostne,  
które odbędą się  
od 9 do 11 marca  
w kościele seminaryjno- 
-akademickim  
pw. św. Jadwigi śląskiej  
(przy ul. Drzymały 1 
w Opolu). rekolekcje  
na temat:  
„Dar wzajemnej  
miłości – o miłości  
ze św. pawłem” wygłosi  
ks. dr krzysztof Grzywocz, 
ojciec duchowny  
wSD w Opolu.  
Spotkania rekolekcyjne 
zaczynać się będą 
codziennie  
o godz. 18.00. 
w poniedziałek mszy 
św. z okazji 15-lecia UO 
będzie przewodniczyć 
ks. abp alfons nossol. 
Duszpasterz akademicki 
ks. radek chałupniak 
zaprasza do udziału 
studentów, młodzież 
i wszystkich chętnych. 
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ul. Koraszewskiego 7–9
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Redagują: Anna Kwaśnicka, Teresa 
Sienkiewicz-Miś, Andrzej Kerner,  
ks. Tomasz Horak – asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.plZdrowie. Według najnowszych 
danych, województwo opolskie zaj-
muje pierwsze miejsce w kraju, jeśli 
idzie o uczestnictwo kobiet w skry-
ningowych badaniach mammogra-
ficznych, służących wczesnemu wy- 

krywaniu raka piersi. Polska 
przoduje w Europie z powodu zgo-
nów na raka; mężczyźni umierają 
najczęściej na raka płuc, żołądka, 
jelita grubego, odbytnicy, prostaty, 
kobiety – także na raka płuc, piersi, 

szyjki macicy, czerniaka złośliwego. 
Główną przyczyną przedwczesnych 
zgonów jest późne zgłaszanie się do 
onkologa, gdy choroba jest już moc-
no zaawansowana i kiedy szansa jej 
wyleczenia jest niewielka. 

Badamy się najczęściej

Caritas. W 2008 roku Caritas Die-
cezji Opolskiej uczestniczyła po 
raz szósty w unijnym programie 
PEAD, polegającym na dostarcza-
niu żywności do najbiedniejszych 
krajów Unii Europejskiej. Nasza 
Caritas przyjęła  w sumie 1198 ton 
żywności, którą przekazała do 22 
placówek oraz 251 parafialnych 
zespołów Caritas. Łącznie pomoc 
żywnościowa trafiła do niemal 
67 tysięcy osób, pogrupowana 

w paczki o wadze ok. 18 kg. Jej 
wartość  wyniosła 3 677 502 zł. 
Największą część zadania dostar-
czenia pomocy wykonali wolon-
tariusze parafialnych zespołów 
Caritas, którzy odnajdywali osoby 
wymagające wsparcia, wydawali 
żywność, prowadzili wymaganą 
dokumentację i sporządzali spra-
wozdania. Caritas Diecezji Opol-
skiej w następnych latach będzie 
kontynuowała program PEAD

Dobrodzień. W Warszawie 
wręczono nagrody Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej  
za szczególne przedsięwzię- 
cia o charakterze kulturowym 
i kulturotwórczym, które w wy- 
bitny sposób przyczyniły się do 
wzmocnienia więzi i tradycji 
lokalnych oraz aktywizacji spo-
łeczności lokalnej. W kategorii 
samorządowe instytucje kultury 
główną nagrodę otrzymał Dobro-
dzieński Ośrodek Kultury i Spor-
tu za realizację projektu „Źródło”, 

czyli Ogólnopolskie Spotkania 
Zespołów Artystycznych Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych. 
W tym roku odbędą się one po raz 
trzynasty. Nagrodę z rąk wice-
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego  Piotra Żuchowskie-
go odebrał dyrektor DOKiS Sta-
nisław Górski. 
O nagrodę kon-
kurowało 250 
imprez kultu-
ralnych z całej 
Polski.

Młodzież. W ostatnim 
tygodniu karnawału 
w Opolu, Strzelcach 
Op. i Krapkowicach 
odbyły się koncerty 
walentynkowe pt. 
„Dzielmy się miłoś-
cią”.  Zorganizowało 
je Duszpasterstwo 
Młodzieży Diece-
zji Opolskiej wraz 
z młodzieżą ZSZ 
nr 1 w Strzelcach 
Opolskich oraz Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Misji Francisz-
kańskich im. o. Dominika Kiescha 
z Góry Świętej Anny. W czasie 
spotkań młodzież ze Strzelec przed-
stawiła program pt. „Otwórzmy 

serce na miłość”, zapre-
zentowano program 

misyjny „Dać im 
nadzieję”, wystąpił 

także zespół New 
Day. – Głównym celem 

koncertów walentyn-
kowych, w których 
wzięło udział ponad 

500 osób, było ukazanie 
młodym istoty miłości 

oraz podzielenie się tą 
miłością z najbardziej 
potrzebującymi. Walen-

t y n - ką dla Afryki był datek 
pieniężny, który składała młodzież 
na edukację dzieci w Burkina Faso 
– informuje Adam Kała, jeden 
z organizatorów koncertów.Kędzierzyn-Koźle. 17 lutego 

w kościele św. Eugeniusza de Maze-
nod w Kędzierzynie-Koźlu  uroczy-
stej Mszy świętej z okazji 183. rocz-
nicy zatwierdzenia Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej  przewodniczył bp Paweł 
Stobrawa. W uroczystości po raz 
pierwszy, na zaproszenie przeło-
żonego wspólnoty zakonnej o. Mar-
cina Szaforsa OMI, uczestniczyli 
księża proboszczowie, do których 
z posługą jeżdżą ojcowie z kędzie-
rzyńskiego klasztoru. Przybyło 
około 30 księży z diecezji opolskiej, 
gliwickiej i katowickiej. W obcho-
dach uczestniczył prowincjał 

oblatów o. Teodor Jochem OMI, 
pochodzący z Kędzierzyna-Koźla. 
Asystę pełnili dwaj diakoni: Dymitr 
Zaniamonski OMI (pochodzący 
z Białorusi) i Aleksander Zieliń-
ski OMI (pochodzący z Ukrainy) 
z Wyższego Seminarium Duchow-
nego Misjonarzy Oblatów w Obrze. 
W czasie Eucharystii ksiądz biskup 
wspomniał o odwadze św. Eugeniu-
sza de Mazenod, założyciela  zgro-
madzenia, i podziękował Oblatom 
Maryi Niepokalanej za wkład, jaki 
wnoszą przez swoją obecność w die-
cezji opolskiej – w Kędzierzynie- 
-Koźlu i Bodzanowie.

O. Robert Wawrzeniecki OMI

Walentynka dla AfrykiRocznica Misjonarzy Oblatów 

Uni jna żywność dla 67 tysięcy

Źródło najlepsze
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Koncert 
w czasie 

festiwalu 
„Źródło”
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W uroczystości licznie uczestniczyli parafianie 
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Między Słowami

biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Post

P ost jest wspominany 
w Biblii często. 

Nakazany jako element 
Dnia Przebłagania 
już przez Mojżesza. 
Znany w czasach proroków. 
Przestrzegany w czasach 
Jezusa jako obyczaj 
szanowany, a przecież nie 
najważniejszy w pobożności 
Izraelitów. Pożywienie jest 
przecież darem Bożym 
– i chleb, i wino, mleko 
i miód, mięso zwierząt 
domowych i dzikich. 
Dlatego jeśli post,  
to wraz z nim modlitwa. 
Gdy uczniowie pytali Jezusa 
o wypędzenie złego ducha, 
usłyszeli, że „ten rodzaj 
złych duchów wyrzuca się 
tylko modlitwą i postem” 
(Mt 17,21). 
Czy pościł sam Jezus? 
Tak. Czas głoszenia 
Ewangelii poprzedził 
czterdziestodniowym 
postem. 
Ale później post nie był 
dla Niego sprawą istotną. 
Musiało to zwracać 
uwagę, bo padło pytanie: 
„Dlaczego uczniowie Jana 
i uczniowie faryzeuszów 
poszczą, a Twoi uczniowie 
nie poszczą?” (Mk 2,18). 
Odpowiedź jest ważna 
– Jezus wskazuje na swoją 
obecność jako powód 
do radości. Jego obecność 
jest jakby trwającym 
świętem. Należy się więc 
cieszyć. Zatem post 
jest przygotowaniem, 
nie wartością samą w sobie. 
Nie należy się też z nim 
obnosić. A od postu 
ważniejsze są 
sprawiedliwość, miłość 
i dobro. Tego uczyli 
prorocy, o tym zapominali 
faryzeusze.

Otwórz: Iz 58; Mt 6,16–18

21 lutego 2009 r. zmarł ks. rad-
ca Paweł Gawron, emerytowa-
ny proboszcz parafii św. Anny 
w Gamowie, w dekanacie pie-
trowickim.

Ś p. ks. radca Paweł Gawron 
urodził się 18 stycznia 1914 r. 

w Bytomiu. Tam ukończył szkołę 
powszechną, a naukę  kontynuował 
najpierw w Małym Seminarium 
Ojców Salezjanów w Lądzie, a na-
stępnie w Polskim Liceum im. Jana 
Księcia Opolskiego w Tarnowskich 
Górach, gdzie złożył egzamin dojrza-
łości w 1935 r. Po maturze w 1936 r. 
wstąpił do seminarium duchow-
nego diecezji podlaskiej w Janowie 
Podlaskim. Wybuch II wojny świa-
towej przerwał na IV roku studia 
seminaryjne. Początkowo areszto-
wany przez władze niemieckie wraz 
z kolegami i profesorami, zwolniony 

jako mieszkaniec Bytomia, został 
wcielony jako sanitariusz do woj-
ska i wysłany na front wschodni. 
Po niezwykle trudnych doświadcze-
niach wojennych, w czasie których 
kilkakrotnie cudem uniknął śmier-
ci, podjął przerwaną naukę w se-
minarium siedleckim. Święcenia 
kapłańskie przyjął 20 grudnia 
1947 r. z rąk ordynariusza siedle-
ckiego, bp. Ignacego Świrskiego. 
Po święceniach pracował jako wi-
kary w Wohyniu i Zbuczynie, ale 
już w lipcu 1949 r. został prefektem 
liceum w Dęblinie i pełnił tę funkcję 
przez 8 lat. Po kilkakrotnie pona-
wianych prośbach, skierowanych 
do bp. Świrskiego, biskup zgodził 
się zwolnić ks. Gawrona do posłu-
gi w diecezji opolskiej, przeżywa-
jącej w tym czasie dotkliwy brak 
kapłanów. Od 1957 r. podjął pracę 
duszpasterską w rodzinnej diecezji: 

najpierw przez rok w Zabełkowie, 
a następnie przez 27 lat był pro-
boszczem w parafii pw. św. Anny 
w Gamowie.

W dowód uznania biskup opol-
ski uhonorował go w 1983 r. tytułem 
radcy duchownego.  Ze względów 
zdrowotnych ks. Gawron w 1985 r. 
przeszedł na emeryturę, ale zgo-
dził się jeszcze pełnić obowiązki 
kapelana sióstr de Notre Dame 
w Głubczycach. Od grudnia 1986 r. 
mieszkał w Diecezjalnym Domu 
Księży Emerytów w Opolu.

Odszedł do domu Ojca 21 lutego 
2009 r. Uroczystościom pogrzebo-
wym 26 lutego 2009 r. przewod-
niczył bp Paweł Stobrawa. Ks. 
Gawron pozostanie w pamięci 
ludzi jako gorliwy kapłan, uczyn-
ny w pomocy duszpasterskiej, 
niezwykle ofiarnie wspierający 
misjonarzy. ks. jk

O d wielu pokoleń wiernym 
naszej diecezji w praktyko-

waniu wiary i aktyw-
nym udziale w liturgii 
Kościoła towarzyszy 
modlitewnik „Droga do 
nieba”. Od roku 2001, 
kiedy pojawiło się 
pierwsze w nowym 
tysiącleciu wydanie 
gruntownie przere-
dagowanej „Drogi 
do nieba”, trafia ona 
do rąk wiernych jako 
nowe źródło modlitw 
i pieśni używanych w li-
turgii, nabożeństwach 
paraliturgicznych oraz 
w modlitwach indywi-
dualnych. Jednocześnie 
wiele egzemplarzy mo- 

dlitewnika starszych wydań trafia 
do szuflad albo na półki z książ-
kami, stając się bezużytecznymi. 

W związku z tym pra- 

gniemy zaprosić duszpasterzy 
i wiernych do udziału w projek-
cie „»Droga do nieba« naszym da-
rem dla Kościoła na Wschodzie”, 
koordynowanym przez Wydział 
Duszpasterski Kurii Diecezjalnej, 
który ma na celu zebranie i prze-
kazanie nieużywanych już modli-
tewników katolikom na Wschodzie 
oraz promocję nowych wydań 
„Drogi do nieba” wśród wier-
nych naszej diecezji – informuje  
ks. Waldemar Musioł, dyrektor 
Wydziału Duszpasterskiego.

Do współpracy w realizacji 
projektu Wydział Duszpaster-
ski zaprosił duszpasterzy para-
fialnych, Radio Plus, redakcję 
opolskiego „Gościa Niedzielne-
go”, Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej w Opolu, 

Fundację „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”, Caritas Diecezji 

Opolskiej i Wydawnictwo 
św. Krzyża w Opolu, któ-

re wyda wystarczającą 
ilość egzemplarzy no-

wego modlitewnika 
i poprowadzi ich 

sprzedaż w skle-
pie wydawnictwa. 
Projekt będzie re-

alizowany od począt-
ku Wielkiego Postu 

do zakończenia roku szkolnego 
w�czerwcu�2009�roku.�� •

Wspomnienie kapłana

Śp. ks. radca Paweł Gawron

Projekt duszpasterski

„Droga do nieba” 
dotrze na Wschód
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Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu 
przygotował i realizuje projekt: „»Droga do nieba« 
naszym darem dla Kościoła na Wschodzie”.

 Stare wydanie  
„Drogi do nieba”
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W Polsce powstało już 47 placó-
wek „Funshop”, handlujących tzw. 
dopalaczami pod nazwą wyroby 
kolekcjonerskie.

W  Raciborzu również nie-
dawno powstał „Funshop” 

w prywatnym budynku i to w  
sąsiedztwie szkoły podstawowej. 
Sprzedaż prowadzona jest jedynie 
za okazaniem dowodu osobistego, 
ale rodzice i nauczyciele mają oba-
wy o możliwość kontaktu dzieci 
z klientami funshopu.

Dlatego z inicjatywy Śląskiej 
Izby Aptekarskiej Urząd Miasta 
Racibórz  wspólnie m.in. ze Ślą-
skim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku i Szkołą Podstawową nr 4  

zorganizował konferencję na-
ukową pt. „Dopalacze – aspekty 
psychologiczne, medyczne, spo-
łeczne i etyczne”. Uczestniczyli 
w niej nauczyciele, reprezentanci 
młodzieży, służby zdrowia, insty-
tucji i organizacji zajmujących się 
wychowywaniem młodzieży oraz 
rodzice. W trakcie konferencji 
zaprezentowano film „Dopalacze”, 
zrealizowany przez Raciborską Te-
lewizję Kablową na zlecenie urzędu 
miasta. Zaproszeni prelegenci: psy-
chologowie, farmaceuci i urzędnicy 
przedstawili problematykę dopala-
czy. Podobne konferencje za przy-
kładem Raciborza mają się odbyć 
w innych miastach Śląska. 

Krystian Niewrzoł

Święto harcerstwa 
w Głubczycach.

S potykamy się z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej, w dniu uro-
dzin założyciela skautingu  

sir Roberta Baden Powella. W tym 
szczególnym dniu harcerze i skauci 
na całym świecie wiążą krąg przy-
jaźni, łączą się myślami i myślą o in-
nych, przesyłają sobie życzenia, aby 
powiedzieć, że jesteśmy, trwamy 
i pamiętamy o służbie i przyjaźni. 
Braterstwo to nie tylko radość ze 
zwycięstwa, ale i pokazanie innym 
drogi dochodzenia do niego. Rok 
2009 jest w Związku Harcerstwa 
Polskiego Rokiem Braterstwa, 
częścią trzyletniego programu 
przygotowującego do 100-lecia har-
cerstwa, które będziemy obchodzić 
w 2010 r. w Krakowie. Tymi słowa-
mi Ryszard Kańtoch, komendant 
Komendy Hufca im. bp. Antoniego 
Adamiuka w Głubczycach, powi-
tał gości na corocznym spotkaniu, 
które jest okazją do podziękowań 
i wręczenia harcerskich dowodów 
wdzięczności osobom i instytu-
cjom, dzięki którym o głubczy- 
ckim hufcu burmistrz Jan Krówka 
powiedział:  – Nie wyobrażam so-
bie naszej społeczności bez har-
cerstwa. Głubczyckie harcerstwo 

statutowo i merytorycznie usy-
tuowane jest w strukturze ZHP. 
Jednocześnie byt materialny 
zapewnia mu Stowarzyszenie 
Przyjaciół Harcerstwa, organiza-
cja pożytku publicznego, i Rada 
Przyjaciół Harcerstwa, skupiają-
ca władze samorządowe Baborowa 
Branic, Kietrza, Starostwo, przed-
stawicieli instytucji, szefów służb 
mundurowych, właścicieli firm. 
Zwyczajowo przewodniczącym 
Rady jest burmistrz Głubczyc. Tym 
razem jest to były burmistrz, obec-
ny poseł Adam Krupa. Patronat 
nad hufcem objęło dowództwo X 
Opolskiej Brygady Logistycznej. 
W czasie spotkania w Urzędzie 
Miejskim wręczono liczne wyróż-
nienia za zasługi dla głubczyckiego 
hufca i idei harcerskiej. Ogłoszono 
także, że Drużynowym Roku 2008 
została dh phm Jolanta Wojnarska 
z Kietrza, a wyróżnioną drużyną 
„Woodkrafterska II Pogranicze” 
za promowanie hufca i zajęcie 
I miejsca w zimowym rajdzie 
„Głuchołazy 2009”. Na zakończe-
nie spotkania salę konferencyjną 
wypełnił wspólny śpiew „Płonie 
ognisko”, wiążąc zebranych w bra-
terski krąg. Jan Wac
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Wyróżnieni wolontariusze 
Harcerskiej Akcji Zimowej 
z Radą Przyjaciół Harcerstwa

Dzień Myśli Braterskiej

Pamiętamy 
o służbie 

i przyjaźni

Czy dopalacze są groźne?

Problem aktualny

VI Bal Integracyjny

W krainie baśni
Integracyjny bal 
karnawałowy 
w opolskim 
MDK-u zgromadził 
prawie setkę dzieci.

U roczysty polonez, baśniowe 
przebrania i uśmiechy na twa-

rzy. W ostatnią sobotę karnawału 
na balu bawiły się dzieci z różnych 
środowisk. Wśród nich znalazły się 
dzieci dotknięte porażeniem móz-
gowym i zespołem Downa, wycho-
wankowie domów dziecka w Opolu 
i Chmielowicach, podopieczni opol-
skich świetlic środowiskowych oraz 
kilku rodzinnych domów dziecka. 
Po raz szósty zabawę dla nich zor-
ganizowali i poprowadzili wolonta-
riusze z Klubu Ośmiu. – Dzieciom, 
które nie mają wielu rozrywek, 
chcemy podarować odrobinę ra-
dości i zabawy, by na chwilę mogły 
oderwać się od trudnej codzienno-
ści – podkreśla Michał Pancerz, 
pełniący rolę gospodarza. 

Ideą balu jest to, że dzieci chore 
bawią się wspólnie ze zdrowymi. 
– Pomysły integracyjne, takie jak 
dzisiejszy bal, są bardzo potrzebne. 
Nie ma zbyt wielu imprez tego typu, 
dlatego nasze dzieci najczęściej 

bawią się w swoim gronie – stwier-
dza Dariusz Lewandowski, ojciec 
5-letniego Szymonka, chorego na 
zespół Downa. W czasie balu swoje 
10-lecie świętowali założyciele i pod-
opieczni Opolskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom z Zespołem 
Downa. Joanna Łaba, prezes stowa-
rzyszenia, podziękowała wolonta-
riuszom za ich codzienną pomoc 
w opiece nad chorymi dziećmi. 

Tegoroczny bal przeniósł naj-
młodszych w krainę baśni. Przebra-
ni za piratów, księżniczki czy wróż-
ki tańczyli i skakali w rytm znanych 
przebojów. Ponadto młodzież z Te-
atru A wystawiła spektakl oparty 
na motywach baśni Andersena. 
Na zakończenie zabawy wszystkie 
dzieci otrzymały słodkie upominki.
 ana

Na balu dzieci pojawiły się 
w pięknych kostiumach



V
G

o
ść N

iedzielN
y

8 m
arca 2009

Gość opolski

N a początku września do koś-
cioła pw. Nawiedzenia NMP 

w Krzyżowicach powróci dzwon, 
który od ponad pół wieku dzwo-
nił z wieży kościoła w bawarskim 
Nesslbach. – Napisała do nas 
hrabina von Pfeil, pochodząca 
z Krzyżowic koło Brzegu, która 
mieszka w Niemczech, z prośbą 
o zwrot dzwonu, ponieważ wie-
działa, że jakiś dzwon z Krzyżowic 
jest w kościele w Nesslbach – 
opowiada ks. Richard Simon, 
proboszcz parafii Winzer, po-
chodzący z Malni, która tworzy 
tzw. związek parafii z pobliskim 
Nesslbach. Kiedy sprawdzono 
rzecz w dokumentach, okazało 
się, że rzeczywiście dzwon pocho-
dzi z Krzyżowic. Lecz nie z tych 
koło Brzegu, ale z podgłubczy-
ckich, należących do parafii św. 
Marcina w Gołuszowicach. – Od 
razu zdecydowaliśmy się, że ten 
dzwon oddamy Krzyżowicom 
– mówi ks. Simon. Ksiądz oso-
biście przyjechał do Krzyżowic 
z tą wiadomością. – Zaskoczenie 
było całkowite. To był dla nich 
szok, a ksiądz proboszcz nie 
wierzył mi w ogóle! Myślał, 
że urządzam sobie jakieś 
kpiny – śmieje się ks. 
Richard Simon. 

Spiżow y d z won, 
zabrany podczas wojny 
z wieży krzyżowickiego 

kościoła, pochodzi z roku 1512, 
waży 250 kilogramów. Przez cały 
czas był użytkowany. Teraz został 
już ściągnięty z wieży kościoła 
w Nesslbach i oddany do znako-
mitej ludwisarni Perner Passau, 
w której rodzina Perner od ponad 
400 lat odlewa dzwony słynące 
na cały świat. Dziełem odlewni 
dzwonów Pernera jest m.in. je-
den z dzwonów w katowickiej 
katedrze.  Koszt renowacji zabyt-
kowego dzwonu i jego transportu 
do Polski ponosi parafia Winzer. 
– My wszystko załatwiamy. Razem 
z dzwonem przyjedzie też 30-oso-
bowa delegacja naszej parafii – in-

formuje ks. proboszcz Simon. – 
Nasi ludzie się cieszą, że ten dzwon 
można oddać i że znalazła się para-
fia, która jest jego właścicielem. Nie 
było z tym żadnych problemów. Już 
kupiliśmy nowy, jest odlany, wisi 
i dzwoni. A ludzie mówią tak: ten 
dzwon jest z tamtej parafii, więc 
dlaczego miałby u nas być? Nie 
słyszałem ani jednego głosu nie-
chętnego. Wręcz przeciwnie – lu-
dzie cieszą się, chcą tu przyjechać, 
chcą przeżyć ten powrót dzwonu 
do rodzinnej parafii – podkreśla 
ks. Richard Simon. 

Procedura zwrotu dzwonów, 
która odbywa się na podstawie 
porozumienia między Episkopa-

tem Polski i Niemiec, jest w fa-
zie końcowej. Po podpisaniu 
umowy między parafiami 
pozostało tylko zatwierdze-
nie w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych Republiki 
Federalnej Niemiec. – Sprawy 

prowadzi prawniczka kurii die-
cezjalnej w Passau. Nie ma z tym 
najmniejszych kłopotów, żadne 
terminy nie są zagrożone, spra-
wa musi tylko przejść formalne 
procedury, urzędnicy działają 
sprawnie, nie są podnoszone żad-
ne kwestie, które mogłyby prze-
kazanie dzwonu opóźnić – doda-
je proboszcz z Winzer. Obecnie 
w diecezji Passau toczą się sprawy 
trzech dzwonów, które wracają do 
swoich macierzystych kościołów 
na Śląsku i Pomorzu.

Uroczystości związane z prze-
kazaniem dzwonu z Winzer do 
Krzyżowic i jednocześnie dzwonu 
z Oldenburga do Głubczyc (pisa-
liśmy o tym w jednym z wcześ-
niejszych numerów „Opolskiego 
Gościa”) odbędą się 5 września. 
Rozpoczną się o godz. 10 przed 
głubczyckim ratuszem z udziałem 
bp. Jana Kopca.

Andrzej Kerner

Reportaż parafialny: Winzer–Krzyżowice

Dzwon, który wraca
Z inicjatywy niemieckiej parafii Winzer do kościoła 
w podgłubczyckich Krzyżowicach wróci dzwon, 
zabrany stamtąd w czasie wojny na cele militarne.

Kościół w Nesslbach. Poniżej: Dzwon, który wróci do Krzyżowic. 
Po lewej: Ks. Richard Simon, Celina Chromniak – przewodnicząca 
rady parafialnej i ks. Kazimierz Rucki, proboszcz w Gołuszowicach
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S iołkowiczanki  śpiewają 
już 23 lata. Urozmaicony 
repertuar sprawia, że 
w ystępują w różnych 

miejscach i przed różną widow-
nią. Śpiewają w kościele na wy-
branych Mszach św., wykonują 
koncerty kolęd, są na imprezach 
gminnych i sołeckich, w yko-
nują  pieśni śląskie, biesiadne, 
kościelne; śpiewają po polsku, 
niemiecku i śląsku. Zawsze,  
gdy jest taka potrzeba, występu-
ją w tutejszym hospicjum pro- 

wadzonym przez Caritas Die- 
cezji Opolskiej. Ale, jak mówią 
fakty, zespół Siołkowiczanki  
nie samym śpiewem żyje. Z bie-
giem lat zamienił się w muzycz-
ną instytucję społeczną, z której 
w ypły wa nie tylko wiele po-
żytecznych pomysłów, ale też 
konkretnych zrealizowanych 
zadań. A to wszystko dzięki 
pracy operaty wnego składu 
Siołkowiczanek, z szefową ze-
społu i od jedenastu lat panią 
sołtys wsi oraz radną gminy 
Popielów – Danutą Izydorczyk  
na czele. Razem śpiewają i pracu-
ją społecznie: Urszula Kupczyk, 
Barbara Kliś, Barbara Sosna, 
Lidia Kociok, Monika Piechota, 

Krystyna Kociok, Anna Nowak, 
Eryka Klump, Maria Kania, Maria 
Wala, Ela Skupień i ostatnio  
przybyłe do zespołu panie:  
Halina Jagieła, Marietta Wil-
czek, Ela Kuc, Maria Lubda, 
B e at a Wa i ndok ,  Ga br iela 
Kurpierz, Irena Kampa, Eleonora 
Macioszek. 

Mają serce  
do pracy 

W Starych 
Siołkowicach. 
Siołkowiczanki, 
Rada Sołecka  
i Zespół 
Parafialny  
Caritas 
wyzwalają  
dobrą  
energię  
w mieszkańcach.

tekst
Teresa Sienkiewicz-Miś

tsienkiewicz@gmail.com

Tegoroczna grupa 
obrzędowa wodząca 
niedźwiedzia

Sołtys Danuta Izydorczyk 
pokazuje zachodzące 
zmiany w farskiej  
oborze
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Reaktywacja niedźwiedzia

Przez lata zapomniany 
w Siołkowicach obrzęd wodze-
nia niedźwiedzia nagle dał 
o sobie znać. Stało się to sześć 
lat temu. We wsi pojawiły się 
plakaty, wieść o imprezie szła 
od domu do domu, nawet ks. 
proboszcz z ambony zapowiadał 
odwiedziny niedźwiedzia. – 
Trzeba było skompletować zespół 
przebierańców, część ról przejęły 
na siebie panie z zespołu, ale 
potrzebni byli też mężczyźni – 
masarz, kominiarz, niedźwiedź, 
muzykanci, ksiądz, leśniczy. 
Okazało się, że są chętni, więc 
ze skompletowaniem grupy nie 
było kłopotu, i z roku na rok 
przybywają nowi kandydaci do 
wodzenia niedźwiedzia – mówi 
Danuta Izydorczyk.

Od tego czasu co roku, przez 
dwa dni karnawału, grupa 
obrzędowa odwiedza wszystkie 
domostwa Starych i Now ych 
Siołkowic, wręcza okazjonalny 
„mandat”, będący równocześnie 
zaproszeniem całej rodziny na 
końcową zabawę z niedźwiedziem 
w restauracji „Śtantin”, gdzie 
w niedzielny w ieczór naj-
pierw bawią się dzieci, a potem 
dorośli – na zabawie tanecznej. 
W pierwszym roku zebrane 
datki przeznaczono na budowę 
prz ysta n k u autobusowego, 
przez następne trzy wodzenia 
niedźwiedzia zbierano na remont 
parafialnych organów. Kolejny cel 
to remont farskiej obory. A te-
goroczny niedźwiedź zachęcał 
do datków na wymianę stolarki 
okiennej w parafialnym kościele 
św. Michała Archanioła.

„Serce Siołkowic”
Okazją do wydania jednora-

zowego pisma „Serce Siołkowic” 
było tradyc y jne spotkanie 
„Ludzi dobrego serca” Starych 
i Now ych Siołkowic, organi-
zowane każdego roku przez 
zjednoczone siły społeczników: 
Siołkowiczanek, Parafialnego 
Zespołu Caritas i Rady Sołeckiej. 
Bo ci od lat pracujący społecznie 
ludzie wiedzą, że bez przyjaciół 
wspierających ich finansowo 
i organizacyjnie wiele pomysłów 
bardzo pożytecznych, służących 
mieszkańcom – na przykład wi-
gilia dla seniorów, kosztowny re-
mont organów czy też aktualnie 
realizowana adaptacja farskiej 

obory na salę imprezową – nie 
mogłoby zaistnieć. Stąd coroczna 
wdzięczność wyrażana na spotka-
niu i w gazetce redagowanej przez 
Artura Wilperta – członka Rady 
Sołeckiej i Zespołu Folklorysty-
cznego Siołkowiczanki – ujęta 
została słowami: „Efekt naszej 
społecznej pracy zawdzięczamy 
w ielu życzliw y m i hojny m 
ludziom. Pomocy organiza-
cyjnej, materialnej i finansowej 
doświadczamy dzięki nim już 
od wielu lat. W niełatwych eko-
nomicznie czasach mieszkańcy 
Siołkowic gotowi są zawsze na 
gesty serca świadczone dla dobra 
naszej małej ojczyzny.”

Impuls  
dała majówka

Pomysł i realizacja (szyb-
ka i zdecydowana) dotyczyła 
majówki w ogrodzie księdza 
proboszcza Gerarda Fuhla. – 
Przyświecało nam kilka 
celów, po pierwsze – 
wspólna zabawa rodzin-
na, po drugie – zebranie 
środków na działalność 
c h a r y t a t y w n ą  – 
w yjaśnia pani sołtys. 
Najpierw kilkudniowe 
porządkowanie ogrodu, 
u s t a w i a n i e  s t o i s k , 
czterdzieści blach cia-
sta upieczonego przez 

parafianki, wielka loteria, za-
bawy ruchowe i artystyczne, 
grill, a to wszystko poprzedzone 
pięknym nabożeństwem ma-
jowym odprawionym w pierwszą 
niedzielę maja 2007 roku. Zabawę 
przerwał ulewny deszcz, nikt nie 
chciał wracać do domu. Lecz gdzie 
się schować?  Może do zabytkowej 
obory?  Spróbowano do niej wejść. 
A ona zagracona, zapomniana od 
dziesiątków lat. I tak zrodził się 
pomysł i pytanie do księdza, czy 
można ją wyremontować. – Rób-
cie z nią, co chcecie, ale najpierw 
trzeba oborę posprzątać.

Przed kiermaszem organizo-
wanym w listopadzie przez 23 dni 
trwały porządki, dzień w dzień 
mężczyźni wywozili nagroma-
dzone rzeczy, sprzątali i zbijali 
stary tynk, spod którego wyłoniły 
się dobrze zachowane naturalny 
kamień i cegła, czyścili i malowali 
pozostawione tynki.  Wstawiono 

nowe, zrobione na 
zamówienie drewniane 
okna. Zawieszono, po 
oczyszczeniu, znalezi-
ony stary, kuty w meta-
lu, żyrandol. Efekt pracy 
był imponujący, stara 
farska obora zamieniła 
się w salę o nietypowym 
sklepieniu, z okazałymi 
kolumnami i naturalną 
szarością kamienia, 

w której można koncertować, 
wystawiać spektakle, urządzać 
kiermasze. W planie pozostają 
wymiana posadzki, wstawie-
nie drzwi oraz nowych okien 
w sąsiednich pomieszczeniach. 

Na miarę  
dwudziestego  
pierwszego wieku

– Tę świetlicę zawdzięczamy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Urzędowi Gminy – wyjaśnia Da-
nuta Izydorczyk. – I pani sołtys, 
która o nią zabiegała – uzupełnia 
informację Artur Wilpert. Tutaj 
spotykają się Siołkowiczanki i pod 
kierunkiem instruktora muzyc-
znego Marka Pobierowskiego 
odbywają próby, a dzieci i młodzież 
korzystają z Internetu, jest też 
czas na zabawę, odrabianie lekcji. 
Świetlica powstała jako  Inter-
netowe Centrum Edukacyjno-
Oświatowe w ramach  projektu 
umożliw iającego lokalny m 
społecznościom wiejskim ko-
rzystanie z nowoczesnych form 
kształcenia, a zwłaszcza kształcenia 
na odległość,  dostarczanie wiedzy 
i organizowanie procesu edukacyj-
nego. Centra przewidują również 
organizowanie imprez kultur-
alnych i kulturalno-oświatowych. 
I taką rolę pełni mieszcząca się 
w domu OSP świetlica w Starych 
Siołkowicach.�� •

Na majówce 
można było 
kupić stare 

piszczałki 
i tym samym 

wesprzeć 
remont 

parafialnych 
organów
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zaproszenia

Wykłady otwarte
W kolejnym z cyklu wielkopostnych 
wykładów otwartych pn. „W nurcie 
myśli Pawłowej” odbędzie się dys-
kusja z okazji 15-lecia Uniwersytetu 
Opolskiego pt. „Uniwersytet jako 
współczesny areopag”. W dyskusji 
wezmą udział wszyscy rektorzy UO: 
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja,  
prof. dr hab. Jerzy Pośpiech, prof. 
dr hab. Franciszek Marek, prof. dr 
hab. Stanisław Sławomir Nicieja 
i prof. dr hab. Józef Musielok. Sobota 
14 marca, godz. 17.00, aula Muzeum 
Diecezjalnego w Opolu. 

Dzień Skupienia 
Służby Zdrowia
Wielkopostny dzień skupienia dla 
służby zdrowia diecezji opolskiej – 
14–15 marca. Rozpoczęcie o godz. 
12.00 (posiłek). Prowadzenie: ks. 
Marian Saska. Miejsce: Nysa, ul. 
Rodziewiczówny 15 – dom reko-
lekcyjny oo. werbistów. Zgłosze-
nia u diecezjalnego duszpasterza 
ks. prof. Piotra Morcińca lub na 
miejscu.

Dla środowiska 
medycznego
Wielkopostne spotkanie dla śro-
dowiska medycznego odbędzie 
się w sobotę 21 marca. Początek 
o godz. 16.00 – Msza św. w katedrze 
opolskiej; o godz. 17.00 wykład ks. 
dr. Pawła Landwójtowicza „War-
tość życia i rodziny w kontekście 
Roku św. Pawła” (aula Muzeum 
Diecezjalnego). 

Spotkanie misyjne 
Kolejne spotkanie rejonowe misyj-
ne dla członków Papieskich Dzieł 
Misyjnych oraz wszystkich w jaki-
kolwiek sposób związanych z misja-
mi w swoich parafiach (kapłanów, 
sióstr zakonnych, alumnów, ani-
matorów misyjnych, katechetów 
i wszystkich, którym sprawy misji 
leżą na sercu) odbędzie się w sobo-
tę 14 marca w parafii śś. Piotra 
i Pawła w Opolu. Początek o 10.00, 
zakończenie ok. 13.30. Serdecznie 
zaprasza diecezjalny duszpasterz 
spraw misyjnych ks. dr Stanisław 
Klein.

Weekend 
u służebniczek
Siostry służebniczki NMP w Leśni-
cy zapraszają gimnazjalistki z I i II 
klasy na weekendowe spotkanie 
(13–15 marca). Szczegóły u s. Dal-
macji lub s. Faustyny 077 404 83 30 
lub 514 347 268 lub e-mail: betania@
sluzebniczki.pl.

Przyjęcie szkaplerza 
karmelitańskiego
Szkaplerz jest znakiem wyrażają-
cym macierzyńską miłość Maryi 
oraz nasze przyjęcie i odwzajem-
nienie tej miłości. W uroczystość 
św. Józefa 19 marca po Mszy 
św. o godz. 18.30 w kościele pw. 
śś. Piotra i Pawła w Opolu przy 
ul. Mickiewicza 1, chętni mogą 
przyjąć szkaplerz karmelitański 
z rąk karmelity bosego z Czernej 
o. Jana Ewangelisty Krawczyka 

OCD. Więcej o szkaplerzu na: 
www.szkaplerz.pl.

Spotkania Małżeńskie
Spotkania Małżeńskie to weekend 
rekolekcyjny o charakterze reko-
lekcji zamkniętych. Ich przebieg 
jest odmienny od innych typów 
rekolekcji. Prowadzone są przez 
trzy pary małżeńskie i kapłana.  
Przeznaczone są dla małżeństw 
niezależnie od wieku i stażu oraz 
łączącej małżonków więzi. Ich 
celem jest głębsze poznanie sie-
bie przez małżonków i odnowie-
nie łączącej ich więzi. Spotkania 
Małżeńskie odbędą się w domu 
rekolekcyjnym przy sanktuarium 
Świętego Jacka w Kamieniu Ślą-
skim. Najbliższy termin: 20–22 
marca. Początek w piątek o godz. 
17.00, zakończenie w niedzielę ok. 
godz. 15.00. Informacji udzielają 

i zgłoszenia przyjmują państwo 
Teresa i  Tomasz Jurosowie, tel.  
(077) 402 66 28. Więcej informacji 
o Spotkaniach Małżeńskich na 
stronie www.spotkania.emaus.
pl.

Czuwanie w Winowie
Pod mottem „ Tak, Ojcze! Tobie 
zawierzam” w sanktuarium Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
w Winowie, odbędzie się w piątek 
13 marca czuwanie wielkopostne. 
Początek o godz. 19.00 . W progra-
mie: konferencja, Gorzkie Żale, oka-
zja do spowiedzi świętej, adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Na 
zakończenie o godz. 23.00 zostanie 
odprawiona Msza św. z homilią. 
Zapraszają ks. proboszcz Waldemar 
Klinger�i�siostry�szensztackie.� •
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D ziewiątego marca o godz. 
12.30 odsłonięta zostanie 

w Collegium Maius tablica z na-
zwiskami doktorów honoris 
causa WSP i UO; na rynku Opola 

o 13.00 otwarta zostanie wystawa 
poświęcona 55-letnim dziejom 
uczelni, a o 14.00 w Auli Błękitnej 
zaplanowano spotkanie autorskie 
z Wiesławem Myśliwskim. O godz. 

18.00 w kościele seminaryjno-
akademickim św. Jadwigi Śląskiej 
z okazji Święta Uniwersytetu 
abp Alfons Nossol przewodni-
czyć będzie Mszy św. konce-
lebrowanej przez profesorów 
Wydziału Teologicznego. 10 mar-
ca o godz. 11.00 w auli Wydziału 
Teologicznego UO (ul. Drzymały 
1a) rozpocznie się uroczystość 
nadania tytułów doktora honoris 
causa Uniwersytetu Opolskiego 
Wiesławowi Myśliwskiemu – pi-
sarzowi przywracającemu współ-
czesnej myśli humanistycznej 
pamięć źródeł kultury i uniwer-
salnych wartości oraz prof. dr. 
hab. Henrykowi Samsonowiczowi 

historykowi, badaczowi dziejów 
Europy i Polski od średniowiecza 
do czasów nowożytnych, rzeczni-
kowi�powołania�UO.� •
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Rektor i Senat UO zapraszają

Dwa jubileusze
Uroczystość rozpisana na dwa dni 
– 9 i 10 marca 2009 r. – uświetni 15. rocznicę 
powołania  Uniwersytetu Opolskiego i 55. rocznicę 
powstania Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Widok na wzgórze uniwer- 
syteckie od Małego Rynku

Misjonarze posługują 
najuboższym ludziom


