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Kościół w Rudach 
14 czerwca został 
ogłoszony bazyliką 
mniejszą. 

L iturgii w rudzkim kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny (w diecezji gliwickiej) 
przewodniczył abp Józef Kowalczyk, 
który 9 lat temu dokonał tu koro-
nacji obrazu Matki Bożej Pokornej, 
koronami w 1999 roku poświęcony-
mi przez Jana Pawła II w Gliwicach. 
Na niedzielną uroczystość przy-
jechali do Rud kard. Stanisław 
Dziwisz, abp Damian Zimoń, a z Opola 
– abp Alfons Nossol, biskupi Jan 
Kopiec i Paweł Stobrawa. Byli też 
o. Adalbert Kurzeja, były opat be-
nedyktyński z Maria Laach, i opa-
ci cysterscy – o. Piotr Chojnacki 
z Mogiły, o. Bernard Thebes z Oseku 
oraz cysterka, holenderska opatka 
s. Maria Teresa Brenninkmeijer. 
Z Austrii przyjechał książę Franz 
Albrecht Herzog von Ratibor, potomek 

przedwojennych właścicieli rudzkiego 
pałacu. Nadanie kościołowi w Rudach 
tytułu bazyliki mniejszej to „podkre-
ślenie związku z Kościołem rzymskim 
i osobą następcy św. Piotra Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI” – mówił 
w słowie powitalnym bp gliwicki Jan 
Wieczorek. Wierni, którzy przybyli 
na uroczystość z różnych stron, w tym 
także z Niemiec i Moraw, nie zmieści-
li się w świątyni. 

– U podstaw naszego dzisiejszego 
dziękczynienia leżą świadectwo da-
wane tu od 750 lat razem z różnymi 

pokoleniami ludu śląskiego: świadec-
two wierze, nadziei i miłości, oraz 
przekazywane potomnym te wszyst-
kie wartości, których my dzisiaj je-
steśmy spadkobiercami, a które sta-
nowią podstawę ducha wspólnoty 
europejskiej – powiedział na zakoń-
czenie uroczystości abp Józef Kowal-
czyk, nuncjusz apostolski w Polsce.
 km

P o wykonanej pracy 
przychodzi czas, 

by na chwilę zatrzymać 
bieg codziennych spraw 
i poddać się chwili 
odpoczynku. 
Wieczór, weekend 
i czas urlopu 
powinniśmy dobrze 
wykorzystać, by zebrać 
siły do podejmowania 
nowych trudów. 
W piątek dla 
dzieci i młodzieży 
rozpoczęły się wakacje, 
a dla pracujących 
– okres letnich 
urlopów. Na pierwszy 
wakacyjny tydzień 
przygotowaliśmy 
dla naszych czytelników 
relację z wyjątkowej 
procesji eucharystycznej 
po torach. 
Polecam fotoreportaż 
Andrzeja Kernera 
na str. VI–VII.

Rudzki kościół bazyliką mniejszą

Zasługa wielu pokoleń

Boże Ciało

J ak każdego roku abp Alfons Nossol, 
ordynariusz diecezji opolskiej, 

przewodniczył uroczystości Bożego 
Ciała w Opolu – niósł Najświętszy 
Sakrament ulicami miasta, błogosła-
wiąc jego mieszkańców i pracowników 
urzędów, zakładów, uczelni, szkół, 
sklepów. Od kilku lat wierni dwu para-
fii – katedralnej i Matki Bożej Bolesnej 
idą razem w procesji. – Przyszedłem 
do was z wielkim lękiem, a odchodzę 
z wielką radością, dziękuję wam za 
pomoc w niesieniu mojego krzyża. 
Byliście radością, byliście wspania-
li, życzę wam jeszcze radośniejszej 
przyszłości – mówił abp Alfons Nossol 
przed kościołem Na Górce, żegnając 
się z diecezjanami przed odejściem 
na emeryturę. •
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Liturgii w bazylice w Rudach 
przewodniczył 
abp Józef Kowalczyk, 
nuncjusz apostolski w Polsce

W procesji zawsze idą klerycy 
Wyższego Seminarium Duchownego
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Leśnica. 30 maja u sióstr służebni-
czek w Leśnicy odbył się III Turniej 
Sprawności Dzieci Maryi, organi-
zowany pod hasłem „Na większą 
chwałę Bożą i cześć Niepokalanej 
Dziewicy”. Po Mszy św., podczas 
której kazanie wygłosił ks. Mariusz 
Sobek, diecezjalny duszpasterz 
Dzieci Maryi, rozpoczęły się zawo-
dy. Wzięło w nich udział 301 dziew-
cząt z 20 drużyn. Odbył się konkurs 
wiedzy religijnej o życiu i działalno-
ści św. Pawła oraz konkurs piosenki 

maryjnej, w którym I miejsce zajęły 
marianki z Bierawy. W deszczo-
wej aurze rozegrano konkurencje 
sprawnościowe, natomiast w par-
ku pod bukiem dziewczęta wiły 
wianki. Po posiłku nastąpił moment 
ogłoszenia wyników: w punktacji 
ogólnej I miejsce zajęły dziewczęta 
ze Zdzieszowic pod opieką s. Eligii, 
II miejsce zajęła grupa z Ozimka, 
a III – z Bierawy.

Konkurs biblijny. 5 i 6 czerwca 
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Paradyżu odbyły się finało-
we zmagania XVI Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego dla Mini-
strantów i Lektorów, w których 
udział wzięło 12 drużyn z całej 
Polski. W tym roku zakres mate-
riału obejmował: księgę Dziejów 
Apostolskich i listy św. Pawła, 
a naszą diecezję reprezentował 
pięcioosobowy team lektorów 

z parafii św. Bartłomieja w Gło-
gówku: Dawid Mickiewicz, Paweł 
Piotrowski, Krzysztof Samson, 
Dawid Adamus i Paweł Donath. 
Lektorzy z Opolszczyzny zajęli III 
miejsce w konkursie drużynowym, 
a Paweł Piotrowski zajął również 
III miejsce w konkursie indywidu-
alnym. W przyszłym roku tema-
tyka konkursu obejmować będzie 
księgi: Mądrości, Syracha i Pieśni 
nad Pieśniami.

Sympozjum naukowe. Wydział 
Teologiczny UO zorganizował 
dwudniową konferencję naukową 
z okazji 750-lecia opactwa cystersów 
w Rudach. 5 czerwca w Opolu sesję 
poprowadził bp Jan Kopiec, a prele-
gentami byli m.in.: prof. dr hab. Anna 
Pobóg-Lenartowicz, która wygło-
siła wykład o uposażeniu klasz-
toru i klasztornej gospodarce, 
ks. dr Rudolf Nieszwiec, mówiący 
o duchowości i liturgii cystersów, 
oraz ks. dr hab. prof. UO Franciszek 
Wolnik z wykładem „Skryptorium 

i biblioteka rudzkich cystersów”. 
Następnego dnia konferencja kon-
tynuowana była w Rudach, gdzie 
ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola 
mówił o życiu codziennym mni-
chów, a bp prof. dr hab. Jan Kopiec 
wygłosił referat o dziejach Rud 
po sekularyzacji. Część popołu-
dniowa konferencji odbyła się 
w rudzkim kościele. Tam dr Jerzy 
Gorzelik omówił jego architektu-
rę, a ks. dr hab. Franciszek Wolnik 
przybliżył zagadnienie kultu maryj-
nego u cystersów w Rudach.

Lektorzy z Głogówka na III miejscu

O rudzkich cystersach

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
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Lektorzy z Głogówka z opiekunem ks. Mariuszem Sobkiem 
oraz rektorem WSD w Paradyżu

Turniej 
Dzieci Maryi

Góra św. Anny. 8 czerwca na Górze 
św. Anny spotkali się nauczyciele 
i uczniowie ze szkół im. Jana Pawła II 
w diecezji opolskiej: z Baborowa, 
Boguszyc, Grabiny, Kietrza, Szy-
miszowa, Tułowic, Zdzieszowic 
i Żywocic. Eucharystii sprawowanej 
w bazylice św. Anny przewodniczył 
bp Jan Kopiec, który w wygłoszonej 
homilii wskazał na konieczność 
naśladowania Ojca Świętego i wcie-
lania w życie pozostawionych przez 
niego wzorców. Po Mszy św. uda-
no się do ołtarza, gdzie 26 lat temu 
Jan Paweł II sprawował uroczyste 
nieszpory. Ks. dr Krzysztof Maty-
sek, opiekun Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II w diecezji opolskiej, przy-
pomniał to historyczne wydarzenie 
i prośbę Ojca Świętego, by Góra św. 
Anny pozostała na zawsze miejscem 
zawierzenia oraz spotkania z Bogiem. 
Na zakończenie uczestnicy odmówili 
modlitwę „Anioł Pański” w intencji 
zmarłego sługi Bożego Jana Pawła II 
i diecezjalnego Kościoła. W czasie 

spotkania dokonano także wyboru 
logo Rodziny Szkół JPII i ustalo-
no terminarz spotkań w nowym 
roku szkolnym, natomiast w części 
artystycznej, po zaprezentowaniu 
pocztów sztandarowych z poszcze-
gólnych szkół, uczestnicy obejrzeli 
przedstawienie, wykonane przez 
uczniów PSP w Kietrzu, ukazujące 
sceny z drogi powołania do kapłań-
stwa i pracy duszpasterskiej Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Duży wkład 
w przygotowanie spotkania włożyli 
opiekunowie uczniów: s. Justyna 
Karaś, Jolanta Wojnarska i Krystian 
Strzondal.

Adres redakcji: 45-011 Opole, 
ul. Koraszewskiego 7–9
telefon/faks 077 454 64 72
Redagują: Anna Kwaśnicka, Teresa 
Sienkiewicz-Miś, Andrzej Kerner,  
ks. Tomasz Horak – asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.pl
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W turnieju zwyciężyła 
drużyna ze Zdzieszowic 

Szymiszów-Osiedle. W niedzielę 7 
czerwca obchodzono srebrny jubile-
usz poświęcenia kościoła filialnego 
pw. Ducha Świętego w Szymiszowie- 
-Osiedlu. Mszy św. dziękczynnej 
przewodniczył o. Henryk Kałuża, 
który w wygłoszonym kazaniu 
mówił o obowiązku wdzięczności 
za posiadanie kościoła – świętego 
miejsca, w którym cała wspólnota 
może spotykać się na modlitwie. 

Eucharystię koncelebrowali ks. Nor-
bert Nocoń, proboszcz parafii Sucha, 
do której należy kościół w Szymi-
szowie, ks. Józef Cichoń – emeryto-
wany proboszcz, za czasów którego 
powstała świątynia, oraz ks. Zyg-
munt Piontek, pracujący na misji 
w Togo. Po Mszy św. poświęcono 
ufundowaną przez mieszkańców 
Szymiszowa-Osiedla tablicę upa-
miętniającą 25-lecie kościoła.

25. rocznica poświęcenia kościoła
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Kapłan

S łowo „kapłan” 
kojarzy się nam inaczej 

niż ludziom epoki biblijnej. 
W religii mojżeszowej 
kapłaństwo było związane 
z przynależnością rodową. 
Kapłanami byli potomkowie 
Aarona, brata Mojżesza. 
I tylko oni. Byli to więc 
ludzie żonaci. Ich zadaniem 
była służba ołtarzowi. 
Zajmowali się składaniem 
na całopalnym ołtarzu 
ofiar ze zwierząt. 
Były jeszcze inne funkcje 
– ofiary z pokarmów, 
zmienianie w przybytku 
chlebów zwanych 
pokładnymi, ofiary 
kadzielne. Jednym 
z zaszczytnych zadań było 
błogosławienie ludowi 
zebranemu na świątynnym 
dziedzińcu. Formuła 
błogosławieństwa zawierała 
święte imię Jahwe. 
Mieli też inne funkcje. 
Niektóre związane 
ze świątynną liturgią, 
niektóre społecznej natury. 
Na przykład to oni orzekali 
i poświadczali ustąpienie 
choroby trądu. 
W rodzie kapłańskim 
– jak w każdym – byli ludzie 
zwykli, często biedni, 
byli też bogaci i możni. 
Spośród tych wpływowych 
jeden był arcykapłanem. 
Ta godność,  
niegdyś dożywotnia, 
w czasach Jezusa straciła 
swoje religijne znaczenie 
wskutek uzależnienia 
od Rzymu. Jezus 
nie pochodził z rodu 
Aarona. Zatem gdy autor 
Listu do Hebrajczyków 
nazywa go kapłanem, 
nadaje nowe, głębsze 
znaczenie temu tytułowi.

Otwórz: 
Łk 1,5nn; Hbr 5,1nn.

T rasa pielgrzymki prowadzi 
od Wrocławia nad Morze 

Czarne do Odessy i na Krym 
przez następujące miejscowości: 
Oleśnica, Kluczbork, Opole, Kraków, 
Medyka, Bóbrek za Lwowem, 
Złoczów, Tarnopol, Chmielnicki, 
Międzybórz, Bracław, Tulczyn, 
Odessa, Białogród, Dniestrowski 
(Akerman), Chersoń, Teodozja, 
Kercz, Koktebel, Kurortnoje, 
Sudak, Ałuszta, Gurzuf, Jałta 
(6 noclegów), Massandra, Liwadia, 
Ałupka, Bakczysaraj, Sewastopol. 
Powrót przez Symferopol, Chersoń, 
Mikołajów, Niemirów, Winnicę, 
Chmielnicki, Podwooczyska, 

Tarnopol. Termin pielgrzymki: 24 
sierpnia–8 września 2009 r. Noclegi 
z wyżywieniem w hotelach, sanato-
riach, domach pielgrzyma i jeden 

nocleg w kwaterach prywatnych. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod 
nr. tel. 077 4182151 (rano do godz. 
9.00 i po 20.00). t

W parafii 
Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Pokoju pod koniec 
maja bp Paweł 
Stobrawa udzielił 
27 gimnazjalistom 
sakramentu 
bierzmowania. 

P odczas Mszy św. koncele-
browanej przez ks. pro-
boszcza Kazimierza Balaka, 

ks. Józefa Bałabucha, emerytowa-
nego proboszcza w Fałkowicach 
pod przewodnictwem bp. Pawła 
Stobrawy, w darze ołtarza młodzi 
ludzie przynieśli monstrancję 
ufundowaną przez ks. wikariu-
sza Szymona Sudę. Ks. Suda przez 
cały rok prowadził katechezę dla 
kandydatów do bierzmowania, 
spotykał się z nimi raz w tygo-
dniu, zapraszał do uczestnictwa 
w życiu religijnym parafii, a także 
przeprowadził wspólne nauki dla 

rodziców i młodzieży. Monstrancję 
dla kościoła Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Pokoju, tak samo jak 
komplet ornatów, ufundował w po-
dzięce za dar kapłaństwa, bo cie-
szy się nim, ceni ten dar i pragnie 
spełniać duszpasterskie obowiązki 
jak najlepiej. Swoją wdzięczność 
Bogu za kapłaństwo ks. Szymon 
wyraża modlitwą i ofiarami, które, 
jak mówi żartobliwie, może pomo-
gą mu w przejściu z czyśćca do nie-
ba. Bo może ktoś odprawi za jego 
duszę Mszę św., gdy znajdzie 

pozostawiony przez niego jakiś 
przedmiot. 

W poprzedniej parafii pw. 
św. Tomasza Apostoła w Kietrzu 
ks. Szymon Suda ufundował taber-
nakulum (dla filialnego kościoła), 
kustodię, patenę, kryształowe am-
pułki, patki na kielich, kropidło. 
Przedmioty ufundowane przez 
ks. Szymona opatrzone są me-
tryczką „Wdzięczny Bogu za dar 
kapłaństwa”. s

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka na Kresy

Śladami przeszłości Polski

W Pokoju

Monstrancja w darze

Organizatorem pielgrzymki jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, Oddział w Kluczborku.
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W darze ołtarza młodzież 
przyniosła monstrancję

OD      ZKODOWANIE
POMOC PRAWNA

Bezpłatne porady specjalistów i adwokata.
Zgłaszanie szkód do wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Reprezentowanie przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika
Wypadki komunikacyjne: śmierć osoby bliskiej, obrażenia ciała,
koszty leczenia, utracone dochody i inne straty materialne.
Błędy w sztuce lekarskiej: błędy lekarza, zakażenia szpitalne, zła diagnoza 
lekarska, odmowa pomocy medycznej.

ZADZWOŃ - SPRAWDZIMY KAŻDY PRZYPADEK    077 444 20 10

BIURO: 
9.00-17.00

 
Likwidacja Szkód 
Ubezpieczeniowych
OPOLE 
ul. Ozimska 67/4A
www.lsu.pl

LSU

■ R e K L A m A ■
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W Starych Budkowicach mieszkańcy reak-
tywowali przedwojenną tradycję organizo-
wania targu.

P rzed południem 6 czerwca na placu w cen-
trum Starych Budkowic kilkunastu han-

dlarzy rozstawiło swoje stoiska, oferując starą 
porcelanę, książki, monety, pocztówki, kasety 
z muzyką, zegary czy lornetki. – W przeszłości 
przez Stare Budkowice biegł trakt handlowy 
ze wschodu na zachód, a targi były u nas organi-
zowane od czasów późnego średniowiecza do lat 
20. ubiegłego stulecia – podkreśla Michał Golenia 
ze Stowarzyszenia Budkowice. – Postanowiliśmy 
przywrócić tę starą tradycję, organizując floh-
markt – kontynuuje. Na pchli targ do Budkowic, 
bo tak w języku polskim określa się znany, 
zwłaszcza w Niemczech, flohmarkt, przyjechali 
m.in. państwo Niewadowie z Gorzowa Śląskiego. 

– Od wielu lat kolekcjonujemy porcelanę, jednak 
wiele z zakupionych wcześniej rzeczy jest nam 
niepotrzebnych, dlatego postanowiliśmy je od-
sprzedać – opowiada Ania Niewada. – Nie spo-
dziewaliśmy się, że będzie tak duże zainteresowa-
nie. Wprawdzie sprzedajemy po niższych cenach 
niż na większych giełdach staroci, ale mimo 
wszystko jesteśmy zadowoleni – dopowiada 
Barbara Niewada, mama Ani. – Rzeczy, które 
sprzedaję, są zdobyte od rodziny. Po każdym 
pokoleniu coś przecież pozostało. Ponadto od-
wiedzając córkę w Anglii, zaglądam na tamtej-
sze giełdy staroci i kupuję ciekawe przedmioty, 
które potem wystawiam na sprzedaż – wyjaśnia 
Edward Maliszewski. W Starych Budkowicach 
pchli targ zorganizowano po raz pierwszy, jednak 
organizatorzy zapewniają, że nie po raz ostatni, 
gdyż zainteresowanie imprezą pokazało, że warto 
wracać do dawnych tradycji. ana

W czasie festynu Fundacji Dom 
wręczono Ordery Uśmiechu 
i medale Serce Dziecku.

W  niedzielne popołudnie 7 czerwca 
na opolskim placu Wolności odbył się 

festyn „Uśmiechnij się z nami”, zorganizowany 
przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. 
Sprzedawano rękodzieła wykonane przez nie-
pełnosprawnych, licytowano obrazy, malowano 
twarze, układano fryzury, serwowano ciasta 
i kiełbaski z grilla, zarażano uśmiechem oraz 
integrowano przez wspólną zabawę osoby zdro-
we z niepełnosprawnymi. Na scenie wystąpili 
m.in. tancerze z Akademickiego Teatru Tańca, 
u których boku zatańczyli podopieczni Fundacji 
Dom, muzycy ze szkoły Ragtime, zespół Poliż 
Jazz oraz dzieci z porażeniem mózgowym 

z piosenką Majki Jeżowskiej „Uśmiechnięty or-
der”. Piosenka zadedykowana została Teresie 
i Kazimierzowi Jednorogom, założycielom 
fundacji, którzy za wieloletnią pomoc niesioną 
dzieciom niepełnosprawnym uhonorowani 
zostali Orderami Uśmiechu.

Ceremonia nadania odznaczenia skła-
dała się z trzech części: wręczenia orderu, 
pasowania różą oraz wypicia pucharu soku 
ze świeżo wyciśniętej cytryny. Kawalerowie 
przyrzekli być zawsze pogodnymi i przynosić 
dzieciom radość. Po wypiciu soku z cytryny 
szeroko się uśmiechnęli, a dzieci i rodzice 
zgromadzeni na widowni zaśpiewali im „Sto 
lat”. Odznaczenie jest szczególne, gdyż zosta-
ło przyznane przez dzieci. – Jestem bardzo 
wdzięczna państwu Teresie i Kazimierzowi 
Jednorogom za to, że są dla nas wszystkich 
tacy rodzinni i wyrozumiali – napisała w liście 
do Kapituły Orderu Sylwia Miłos, uczestniczka 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przyznawany 
od 1968 r. Order Uśmiechu jest najważniejszym 
odznaczeniem nadawanym dorosłym przez 
dzieci i od 1979 r. ma rangę międzynarodo-
wą. Nie mają znaczenia narodowość, miejsce 
zamieszkania i kolor skóry. Jego kawalerami 
są m.in. Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II, 
Ewa Błaszczyk, Nelson Mandela czy królowa 
Szwecji Sylwia.

Na scenie rozstawionej na placu Wolności 
przyznano również medale Serce Dziecku, 
nadawane od 1978 r. przez dzieci i młodzież 
z Opolszczyzny. W tym roku wyróżnieni 
zostali: Tadeusz Wilk, pedagog i wieloletni 

dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Nysie, oraz Jacek Tyczka, obecny dyrektor 
tegoż ośrodka. – Jesteśmy bardzo wzruszeni 
i zaskoczeni. Pracujemy z dziećmi i dla dzieci. 
I nadal będziemy to robić z myślą o nich i ich ro-
dzicach – mówił Tadeusz Tyczka, dziękując 
za odznaczenie. Anna Kwaśnicka
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XV Festyn Fundacji Dom

Niedziela odznaczeń

Flohmarkt w Starych Budkowicach

Na pchlim targu

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
sprzedawana porcelana

Wyróżnieni medalami Serce Dziecku 
Jacek Tyczka (z prawej) i Tadeusz Wilk

Teresa i Kazimierz Jednorogowie 
odznaczeni Orderami Uśmiechu 
Poniżej: Podopieczni fundacji wystąpili 
u boku tancerzy z Akademickiego Teatru 
Tańca
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Dziękowali za dar 
błogosławionych.

D ziesiąta rocznica wyniesie-
nia na ołtarze przez Jana 
Pawła II 108 męczenników  

II wojny światowej w opolskiej die-
cezji nie przeszła bez echa. W wie-
lu miejscowościach modlitewnie 
wspominano beatyfikowanych mę-
czenników, a w katedralnej parafii 
w Opolu, w sobotę 6 czerwca 2009 r., 
zorganizowano dzień wspomnień, 
dziękczynnej modlitwy i świątecz-
nego festynu. Organizatorzy, parafia 
katedralna i misjonarze zgromadze-
nia Słowa Bożego z o. Henrykiem 
Kałużą, z Domu Świętego Krzyża 

w Nysie, do współpracy poprosili 
ojców oblatów z Kędzierzyna-Koźla, 
siostry służebniczki NMP z domu 
zakonnego w Leśnicy i siostry szkol-
ne de Notre Dame z domu zakonnego 
w Opolu.

Gdy moderator sobotniego spo-
tkania o. Henryk Kałuża zaprosił 
wszystkich na nabożeństwo i pre-
zentację błogosławionych, w kate-
drze modliły się już siostry zakon-
ne wielu zgromadzeń. Z siostrami 
służebniczkami NMP i siostrami 
szkolnymi de Notre Dame w uro-
czystości uczestniczyły przełożone 
prowincjalne. Z parafianami z Mal-
ni, rodzinnej miejscowości bł. Józe-
fa Cebuli, przyjechał ks. proboszcz 
Marian Obruśnik. Z liczną grupą 
pielgrzymów z Tworkowa, gdzie 
urodził się bł. Emil Szramek, przy-

jechał ks. proboszcz Piotr Tkocz. 
Obecna była parafia Ducha Świę-
tego z Winowa z ks. proboszczem 
Waldemarem Klingerem, gdzie 
kult bł. o. Alojzego Ligudy jest bar-
dzo żywy. Przyjechali też ze swoimi 
duszpasterzami ojcami oblatami 
wierni z parafii św. Eugeniusza de 
Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu, 
w której bł. Józef Cebula, zakonnik 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej, jest otoczony 
szczególną pamięcią modlitewną.

Delegacje parafialne i zakonne 
wniosły obrazy błogosławionych, 
a o. Henryk Kałuża poprowadził na-
bożeństwo przy relikwiarzu z pro-
chami bł. Edmunda Bojanowskiego. 
Prezentację wyniesionych na ołta-
rze przez Jana Pawła II rozpoczęły 

siostry służebniczki, przedstawiając 
założyciela swojego zakonu – o. Ed-
munda Bojanowskiego, którego be-
atyfikacja odbyła się w tym samym 
czasie co męczenników II wojny 
światowej. Siostry szkolne de Notre 
Dame przedstawiły bł. męczenni-
cę s. Marię Antoninę Kratochwil. 
O życiu heroicznym o. Józefa Cebu-
li opowiedział prowincjał o. Józef 
Niesłowny. Czterech męczenników 
werbistów: bł. o. Alojzego Ligudę, 
bł. Stanisława Kubistę, bł. Ludwika 
Mzyka i bł. Grzegorza Frąckowia-
ka przedstawił o. Henryk Kałuża. 
Bł. Emila Szramka prezentował 
ks. Piotr Tkocz. Wypowiedziom 
narratorów towarzyszyła prezen-
tacja wizualna, pokazano zdjęcia 
błogosławionych, ich rodzin, miejsc 
pobytu, dokumentów związanych 
z ich życiem i męczeńską śmiercią.

Mszy św. dziękczynnej za dar 
błogosławionych przewodniczył 
i słowo Boże wygłosił bp Jan Kopiec. 
W koncelebrze 

uczestniczyli kapłani diecezjalni 
i zakonni, z o. Józefem Niesłonym, 
prowincjałem misjonarzy oblatów 
Maryi Niepokalanej, i o. Janem 
Wróblewskim, wiceprowincja-
łem zgromadzenia Słowa Bożego 
i rektorem Domu Ducha Świętego 
w Warszawie.

Kolejnym punktem sobotniego 
świętowania był festyn z bardzo 
smacznym bigosem przyrządzonym 
przez siostry szkolne, z kiermasza-
mi wydawnictw oficyn zakonnych, 
z wyrobami artystycznymi sióstr 
zakonnych i z okazjonalnymi 
pocztówkami. Na estradzie każdy 
uczestnik mógł zaśpiewać solo albo 
wspólnie z siostrami służebniczka-
mi, pięknie śpiewającymi podczas 
Mszy św. i na festynie.

Teresa Sienkiewicz-Miś
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Reportaż parafialny – Opole, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Błogosławieni zawitali do katedry

Dzieci z ochronki 
w Komprachcicach złożyły 
dar ołtarza. Po lewej: 
Ks. Piotr Tkocz prezentował 
bł. ks. Emila Szramka

Bigos dla wszystkich 
uczestników festynu 
Po prawej: Parafianki 
z Tworkowa przyjechały 
w regionalnych strojach
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N a niezwykły pomysł 
wpadł Stanisław Konar-
ski, szef Stowarzyszenia 
Kolejarzy i Sympaty- 

ków Węzła Kluczbork z siedzibą 
w Kuniowie. – Kiedyś oglądałem 
na satelicie procesję Bożego Ciała, 
która płynęła łódkami po jeziorze. 
Pomyślałem, że też moglibyśmy 
coś podobnego, nietypowego 
zrobić – tłumaczy Konarski. 
Linia kolejowa między Kuniowem 

a Lasowicami Małymi od kilkuna-
stu lat nie jest używana do ruchu 
osobowego, dlatego pomysł procesji 
eucharystycznej, która pojechała-
by torami z jednej miejscowości 
do drugiej mógł się udać. Cztery lata 
temu Kuniów i Lasowice Małe zo-
stały połączone w jedną wspólnotę 

Procesja 
kolejowa

tekst i zdjęcia 
Andrzej Kerner

akerner@goscniedzielny.pl

Procesji przewodniczył 
ks. Krzysztof Trembecki 
Poniżej po lewej: 
Kolejarze perfekcyjnie 
przygotowali logistykę 
procesji 
Poniżej: 
Dziewczynki 
sypały płatki kwiatów 
na tory

Kuniów. 
Niekonwencjo-
nalna procesja 
w uroczystość 
Bożego Ciała
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duszpasterską, której przewodzi 
proboszcz z Kuniowa. – Przepisy 
liturgiczne Kościoła zachęcają, by 
w takich wypadkach, gdy w jednej 
parafii są dwa kościoły, procesja 
w Boże Ciało wyruszała z jedne-
go i kończyła się w drugim – wy-
jaśnia ks. Krzysztof Trembecki, 

proboszcz parafii Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela w Kuniowie. 
Pomysł miłośników kolei spodo-
bał mu się także z innego powodu. 
– Taka procesja eucharystyczna 
jest znakiem, że z Chrystusem wy-
ruszamy w nowe drogi, że chcemy 
otwierać przed Nim i z Nim nowe 
przestrzenie wiary – wyjaśnia 
ks. Trembecki. 

Po Mszy św. w kościele para-
fialnym procesja uformowana jak 
najbardziej tradycyjnie udała się 
na miejsce „załadunku”. Wierni oraz 
organista Jarosław Jasiura zasiedli 
na ławeczkach ustawionych na plat-
formach transportowych, które cią-
gnął elektrowóz PKP Cargo. Cztery 
dziewczynki sypiące kwiatki usado-
wiły się na małej drezynie jadącej 
sąsiednim torem. Poprzedzały plat-
formę pchaną przez dużą drezynę 
elektryczną. Na niej ustawiona była 

łódź z podestem na monstrancję. 
Przy niej przez cały czas procesji 
klęczał ksiądz proboszcz. Nad nim 
rozpościerał się baldachim, za nim 
służba liturgiczna. Na wszystkich 
pojazdach szynowych i między 
nimi kolejarze, pod wodzą naczelni-
ka stacji Kluczbork Jerzego Ciupke, 
czuwali nad bezpieczeństwem 800 
uczestników procesji. Ustawiono 
cztery ołtarze: przy nieczynnej 
już nastawni w Kuniowie, w lesie 
pomiędzy Kuniowem a Lasowica-
mi Małymi, na nieczynnej stacyjce 
Lasowice Małe Oleskie oraz przed 
kościołem w Lasowicach Małych. 

Nawet ulewa, która zerwała się 
w momencie dotarcia procesji 
do kościoła w Lasowicach Ma-
łych, nie zniechęciła wiernych. 
Choć zmęczeni ponadtrzygodzin-
ną procesją (nie licząc Mszy św.) 
naprawdę byli poruszeni i zado-
woleni z tego wyjątkowego prze-
życia. Miałem przywilej jechać tuż 
obok Najświętszego Sakramentu, 
widziałem twarze ludzi, radość 
dzieci, słyszałem śpiew niosący się 
w piękny zielony krajobraz. Bóg 
jechał między Kuniowem a Laso-
wicami Małymi 11 czerwca 2009 
roku. •

Wierni usadowili się 
na platformach 
transportowych 
Poniżej: Ołtarz trzeci – stara 
stacyjka „Lasowice Małe 
Oleskie” 
Poniżej po prawej: 
Na zakończenie ksiądz 
proboszcz zrewanżował się 
dzieciom, rozrzucając 
cukierki
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zaproszenia

Klub Inteligencji 
Katolickiej
Opole
21.06, godz. 18.30, Msza św. w kate-
drze opolskiej pod przewodnictwem 
ks. prałata dr. Zygmunta Nabzdyka 
na zakończenie roku pracy KIK; 
po niej spotkanie klubowe; 27.06, 
pielgrzymka do Horni Udoli (Cze-
chy) na odpust św. Jana Chrzciciela 
(dojazd indywidualny).
Kędzierzyn-Koźle
30.06, godz. 18.30, Msza św. z udzia-
łem ks. prałata dr. Zygmunta Nabz-
dyka na zakończenie roku pracy 
formacyjnej KIK, po niej spotkanie 
klubowe.

Wystawa zdjęć
Od 21 do 28 czerwca w kościele 
św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie 
pokazana zostanie wystawa „Adop-
cja serca. Dzieci Afryki”, doku-
mentująca na 800 zdjęciach pracę 
misjonarek i misjonarzy (głównie 
polskich) w trzech krajach: Ruan-
dzie, Burundi i Demokratycznej 
Republice Konga.

Nocne czuwanie
Czuwanie Franciszkańskiego Zako-
nu Świeckich odbędzie się w nocy 
z 26 na 27 czerwca w Prudniku 
Lesie. W programie m.in. o godz. 
20.00 wyjazd do sanktuarium 
maryjnego w Zlatych Horach, gdzie 
o 21.00 rozpocznie się Eucharystia, 
a o 22.00 nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Po powro-
cie do Prudnika Droga Krzyżowa 
o godz. 23.30, Msza św. o godz. 1.00, 
a po niej czuwanie modlitewne, 
którego zakończenie planowane 
jest około godz. 5.00.

Festyn rodzinny
Zespół Caritas przy parafii Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Kluczborku zaprasza 27 i 28 
czerwca od godz. 15.30 na XI Festyn 
Rodzinny. W sobotę w programie 
m.in. miniplayback show, konkuren-
cje sportowe, występ zespołu Czar-
ne Chmury oraz zabawa taneczna. 
Natomiast w niedzielę zaplanowa-
no wręczenie nagród „Przyjaciel 
Caritas”, koncert Eleni (o godz. 
17.00), zabawę dla młodzieży i pokaz 
sztucznych ogni. Dochód z festynu 

zostanie przeznaczony na kolonie 
dla najuboższych dzieci oraz stypen-
dium im. Jana Pawła II.

Dla marianek
Wakacyjne rekolekcje dla Dzieci 
Maryi odbędą się w następujących 
terminach: 1–9 lipca w Kudowie- 
-Zdroju dla dziewcząt ze szkół gim-
nazjalnych i starszych; 20–25 lipca 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich dla 
marianek od IV klasy szkoły pod-
stawowej do III klasy gimnazjum; 
26 lipca–3 sierpnia w Wambie-
rzycach – kurs dla animatorek; oraz 
4–11 sierpnia w Leśnicy Opolskiej 
dla dziewczynek ze szkoły podsta-
wowej. Zgłoszenia do 25 czerwca 
przyjmuje ks. Mariusz Sobek (077 
446 97 28, e-mail: msobek@poczta.
fm), a na rekolekcje w Leśnicy – 
s. Dalmacja (077 404 83 30,  e-mail: 
betania@sluzebniczki.pl).

Święto Młodzieży 2009
Pod hasłem „Zacznij od nowa” 
od 20 do 25 lipca na Górze św. 
Anny odbędzie się XIII Święto 
Młodzieży, organizowane przez 
Franciszkańskie Duszpasterstwo 
Młodzieży i Powołań. W programie: 
codzienna Eucharystia i konferen-
cje; koncerty: Anti Babilon (20 lipca), 
Katolika Front (21 lipca) i Granifer 
(24 lipca); przedstawienie o św. Fran-
ciszku w wykonaniu Teatru A (22 
lipca) oraz występ Claret Gospel 
z Wybrzeża Kości Słoniowej (23 lip-
ca). Zgłoszenia przyjmowane są tele-
fonicznie (077 46 25 337) od ponie-
działku do soboty w godzinach 
od 9.00 do 20.30. Opłata wynosi 70 
zł (w tym noclegi, zupa raz dziennie, 
śpiewnik i wstęp na koncerty). •

Z Radiem PLUS Opole do Turcji 
śladami św. Pawła

16-27 sierpnia 2009 r. Pielgrzymka Diecezjalna

www.plus.opole.pl

■ R e K L A m A ■

Obraz religijności 
pogranicza śląsko- 
-morawskiego na tle 
bujnych dziejów 
sanktuarium 
w Zlatych Horach.

K siądz Ginter Żmuda, sięgając 
do licznych źródeł historycz-

nych, przedstawia losy łaskami 
słynącego obrazu Panny Maryi 
Pomocnej oraz opisuje dzieje kul-
tu maryjnego w Zlatych Horach, 
którego początki sięgają XVIII 
w. Wtedy na drzewie w miejscu 
urodzenia Marcina Tannheisera 
zawieszono wizerunek Matki 
Bożej z czule obejmującym 
ją Dzieciątkiem, wzorowany na ob-
razie Maria Hilf.

Autor wyjaśnia okoliczności po-
wstania pierwszej kaplicy i później-
szego wybudowania kościoła oraz 
charakteryzuje ruch pielgrzymko-
wy, który rozwijał się do czasów ko-
munistycznych prześladowań Ko-
ścioła katolickiego na pograniczu 
morawskim, kiedy sanktuarium 

w Zlatych Horach zdewastowano, 
a w 1973 r. wysadzono w powietrze. 
Po upadku komunizmu, dzięki za-
angażowaniu osób świeckich, od-
budowano kościół Panny Maryi 
Pomocnej, gdzie od połowy lat. 90. 
powoli odradza się przedwojenna 
tradycja pielgrzymowania. Na pod-
stawie licznych dokumentów autor 
charakteryzuje formy kultu ma-
ryjnego oraz analizuje działalność 
sanktuarium w latach 1996–2006, 
ukazując oddziaływanie ośrodka 
religijnego na przebieg procesów 
społecznych w regionie. W pracy 
ujęte zostały również świadectwa 
osób doświadczających łaski Bożej 
za wstawiennictwem Panny Maryi 
Pomocnej, a na końcu książki załą-
czono fotografie cudownego obrazu 
i świątyni oraz ważniejsze doku-
menty dotyczące sanktuarium.
 ana

Ks. Ginter Żmuda, likwidacja 
i odbudowa sanktuarium Panny 
maryi Pomocnej (maria hilf) 
w zlatych horach. z życia religijnego 
pogranicza śląsko-morawskiego, 
Redakcja wydawnictw wydziału 
Teologicznego uo, opole 2009.

Dziewczęta ze wspólnoty 
Dzieci Maryi niosące 
sztandary maryjne i proporce

Wśród książek

Sanktuarium 
Panny Maryi 

Pomocnej
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