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Tak to właśnie wygląda: 
jak wielkie, śpiewające 
pole.

H ala nr 5 Międzynarodowych 
Targów Poznańskich (216 # 66 
metrów), wypełniona po brze-

gi kilkunastoma tysiącami ludzi z pra-
wie wszystkich krajów europejskich, 
z Azji, Ameryki i Afryki. Sąsiednia 
hala nr 4 – podobnie. Wszyscy siedzą 
na podgrzewanej podłodze, bracia ze 
wspólnoty Taizé, w białych szatach, 
klęczą oparci o malutkie krzesełka. 
Przestrzeń organizują proste deko-
racje. Na pomarańczowych płótnach 
ściany głównej wiszą trzy wielkie 
płótna – obrazy. Narodzenie Pańskie, 
Jezus kroczący po wodzie i Chrystus 
Król o chińskich rysach w centrum 
ściany. Nieco z przodu kopie ikon – 
Matki Bożej Częstochowskiej i Jezusa 
z Przyjacielem. Kiedy w mroku 
rozświetlanym świętymi znakami 

zaczyna się pieśń, hala delikatnie 
za kantorem i orkiestrą podejmuje 
melodię, stopniowo wypełniając się 
potężnym głosem wielu narodów. 
See, I am near, says the Lord. Zobacz, 
jestem blisko, mówi Pan. Polacy, 
Ukraińcy, Niemcy, Chorwaci, Włosi, 
Hiszpanie, Portugalczycy, Słowacy, 
Słoweńcy, Estończycy, Amerykanie, 
Meksykanie, Filipińczycy, Chilijczycy, 
Turkmeni, Anglicy śpiewają krótkie 
wersety – po łacinie, polsku, niemiec-
ku, angielsku, francusku czy holen-
dersku. Nieważne, jak brzmią słowa 
– ich sens jest oczywisty. W Taizé nie 
używa się wielu słów. One i tak nie 
wyrażą całej Tajemnicy. Dlatego dzie-
sięć minut ciszy kilkunastotysięcz-
nego tłumu młodych ludzi nawet nie 
dziwi. Brat Alois, otoczony dziećmi, 
spokojnym głosem wypowiada krótką 
modlitwę: „Ty, Chryste, jesteś z nami, 
także wtedy, gdy o tym nie wiemy”. 
Dzieci roznoszą płomyki światła palą-
ce się na cieniutkich świeczkach, hala 
rozjaśnia się.

Wśród ponad 30 tysięcy uczestni-
ków poznańskiego spotkania Taizé (29 
grudnia–2 stycznia) kilkusetosobową 
grupę stanowili młodzi z diecezji opol-
skiej. Przygotowywali się do wyjazdu 
w siedmiu miejscach: Krapkowicach, 
Nysie, Oleśnie, Opolu, Ozimku, Racibo-
rzu i Zdzieszowicach. Niektórzy zna-
leźli się w gronie 1500 wolontariuszy 
pomagających w sprawnym przebiegu 
spotkania. – To jest coś zupełnie inne-
go niż zwykłe uczestnictwo. Nie przy-
jeżdżamy na gotowe, ale pracujemy 
i widzimy, ile niewidocznej pracy wy-
maga takie spotkanie. Ale dzięki temu 
poznaliśmy wielu ludzi z różnych kra-
jów, o różnych poglądach, zwyczajach. 
I mieliśmy bliski, codzienny kontakt 
z braćmi ze wspólnoty – mówi Nikola 
Wilczek z Reńskiej Wsi, która po raz 
trzeci była na Europejskim Spotkaniu 
Młodych. Razem z koleżankami Moni-
ką Kaduk i Beatą Majewską, które też 
były wolontariuszkami, chcą założyć 
grupę Taizé w Kędzierzynie-Koźlu.

Andrzej Kerner
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Brat Alois ogłasza, że miejscem następnego spotkania europejskiego będzie Rotterdam

Taizé–Poznań

Pola radości
krótko

Festiwal  
Kolęd 
i Pastorałek 
w Nysie
Zgłoszenia  
do 11 stycznia można 
zgłosić udział solisty  
bądź zespołu w XII 
Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek, który 
rozpocznie się  
w czwartek 14 stycznia 
o godz. 9.00. Pierwszego 
dnia będą prowadzone 
przesłuchania dla 
kategorii wiekowej  
od 7 do 14 lat, a dzień 
później dla kategorii 
15 lat i więcej. Kartę 
zgłoszeniową,  
którą można pobrać  
na stronie internetowej 
www.ndk.nysa.pl,  
należy przesłać pod 
adresem nyskiego  
domu Kultury  
(ul. Wałowa 7, 48-300 
nysa, fax.: 77 433 44 75, 
e-mail: kopec.kamila@
gmail.com).  
Laureaci festiwalu 
wystąpią 24 stycznia 
o godz. 11.30 w kościele  
św. jana Chrzciciela 
w nysie, podczas  
koncertu organizowanego 
na rzecz nyskiego 
hospicjum.

Kolędowanie 
przy ognisku
Zaproszenie 
Opolskie Towarzystwo 
Motocyklowe zaprasza 
całe rodziny  
w niedzielę 17 stycznia 
o godz. 15.00  
na zimowe kolędowanie 
przy ognisku, które 
odbędzie się przy 
Sanktuarium  
św. józefa w Prudniku- 
-Lesie. Organizatorzy 
gwarantują 
niepowtarzalną 
atmosferę oraz kawę, 
herbatę i gorącą zupę.



II
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

10
 s

ty
cz

ni
a 

20
10

Gość opolski

opole@goscniedzielny.pl
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Redagują:  
Andrzej Kerner – dyrektor oddziału, 
Anna Kwaśnicka, Teresa Sienkiewicz-Miś, 
ks. dr Tomasz Horak – asystent kościelny 

Strzelce Opolskie. 21 grudnia 
podsumowano realizację projek-
tu edukacyjnego „Edmund Boja-
nowski – przykład ofiarnej pracy 
dla człowieka, Boga i Ojczyzny”, 
przeprowadzonego przez kate-
chetów Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 1 w Strzelcach Opolskich. 
W obecności bp. Pawła Stobrawy, 
siostry s. M. Bernadety Jędrysik 
– wikarii generalnej Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek NMP, 
s. M. Eweliny Szuby – przeło-
żonej prowincji opolskiej sióstr 
służebniczek oraz ks. Krzysztofa 
Matyska – dyrektora Wydziału 
Katechetycznego odczytano spra-
wozdanie, które przeplatane było 

wierszami przybliżającymi postać 
bł. Edmunda Bojanowskiego. Spo-
tkanie zakończył koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu dziecięco-
-młodzieżowego Promyki Maryi. 
Jak informuje Edyta Bem, realiza-
cja projektu rozpoczęła się w maju 
2009 r., a w jego w trakcie uczniowie 
zapoznali się z postacią bł. Edmun-
da, jego przesłaniem – aktualnym 
do dziś, a realizowanym przez sio-
stry służebniczki NMP. Młodzież 
wędrowała szlakiem błogosławio-
nego oraz wsłuchiwała się w pre-
lekcje mające na celu ukazanie 
ważności i autentyczności postaci 
świeckiego człowieka, który swe 
życie poświęcił najmniejszym.

Region Opole–Gliwice. VIII 
Kapituła Sprawozdawczo-Wy-
borcza Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich regionu obejmującego 
diecezję opolską i gliwicką, roz-
poczęła się Mszą św. w bazylice 
św. Anny, podczas której słowo 
Boże wygłosił o. Justyn Przybyła. 
Następnie w czasie obrad, w taj-
nie przeprowadzonym głosowa-
niu, przełożonym Rady Regionu 
wybrany został br. Hubert Haider 
ze wspólnoty FZŚ przy parafii 

św. Michała Archanioła w Kotu-
linie, a zastępcą przełożonego 
– s. Urszula Szramka z FZŚ przy 
parafii św. Antoniego w Zdzieszo-
wicach. Członkami rady zostali: 
s. Krystyna Skrocka i s. Dorota 
Stafa z okręgu opolskiego; s. Rita 
Ciupke i s. Maria Brzózka z okręgu 
kluczborskiego; s. Edyta Kaczor 
z okręgu raciborskiego; s. Cecylia 
Gillner i br. Adam Smoleń z okręgu 
gliwickiego oraz s. Gertruda Kuź-
mińska z okręgu zabrzańskiego.

Nysa. W Bastionie św. Jadwigi, a także 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
jest już dostępna ulotka, na której opisano 
otwarty 30 września 2009 r. szlak śladami 
bł. Marii Luizy Merkert. Szesnaście miejsc 
związanych z ziemskim życiem błogosławionej oznakowano tablicami 
z brązu, na których zamieszczono słowa i faksymilia Śląskiej Samary-
tanki. Na ulotce znajdziemy mapę z zaznaczonymi poszczególnymi 
miejscami oraz ich opis.

Opole. Po raz szesnasty pod batu-
tą ks. Zygmunta Lubienieckiego 
zorganizowana została wigilia 
dla samotnych i potrzebujących 
miasta Opola. W hali Okrąglak 
do stołu zasiadło ponad 1400 osób. 
W świątecznej atmosferze wśród 
ozdobionych choinek, przy muzy-
ce granej na żywo przez orkie-
strę z parafii św. Józefa w Opolu- 
-Szczepanowicach i przy nakry-
tych na biało stołach z 12 potrawa-
mi, osoby, dla których każdy dzień 
jest walką o przetrwanie, mogły 
doświadczyć akceptacji i ciepła. 
Dzielono się opłatkiem, rozma-
wiano, śpiewano kolędy. Dorośli 
otrzymali paczki żywnościowe, 
dzieciom rozdano paczki świątecz-
ne. – Ważne jest, by sobie nawza-
jem służyć, by dzięki temu żyło 
nam się lepiej – podkreślał obecny 
na wigilii bp Andrzej Czaja

Nysa. Od 1994 r. Wspólnota Apo-
stolska Świętej Elżbiety z Nysy 
organizuje wigilię dla osób ubo-
gich – starszych, samotnych, a tak-
że dla rodzin, które nie są w stanie 
przygotować świątecznej kolacji 
w swoich domach. Jak informuje 
Artur Pieczarka, rzecznik Urzędu 
Miejskiego w Nysie, w tym roku 24 
grudnia w wigilii, która odbyła się 
w sali udostępnionej przez liceum 
Carolinum, uczestniczyło ponad 
100 osób. Spotkanie rozpoczęło się 
o godz. 11.30 Mszą św. w kościele 
Zwiastowania NMP, po której 
wszyscy spotkali się na wieczerzy 
przy stołach zastawionych trady-
cyjnymi potrawami. Były piero-
gi z kapustą i grzybami, barszcz 

z uszkami, ryby oraz ciasto. Wigi-
lię przygotowały siostry elżbietan-
ki wraz z wolontariuszami – m.in. 
z liceum Carolinum.

O bł. Edmundzie Bojanowskim 

Kapituła FZŚ

Dla samotnych i potrzebujących 

Wigilia z serca 
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Projekt zrealizowano z okazji 10. rocznicy beatyfikacji bł. Edmunda

Bp Andrzej Czaja zapewniał, 
że Bóg jest z nami na dobre 
i na złe

Od wielu lat wigilię 
dla potrzebujących 
mieszkańców Nysy 
przygotowują elżbietanki

Szlakiem błogosławionej 
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Dzisiaj

C hwila – to trzeci 
odcień znaczeniowy 

pojęcia czasu. W Biblii 
wiąże się z widzeniem 
świata i dokonujących się 
wydarzeń jako 
wynikających 
z odwiecznego Bożego 
planu. Chwila w tym 
znaczeniu to nie moment 
przypadkowy, 
a przewidziany 
i wyznaczony przez 
Stwórcę. Dotyczy to planów 
ogarniających wszystko, 
co istnieje. Ale może też 
dotyczyć Bożych planów 
wobec jednego człowieka. 
To bywa nazywane „pełnią 
czasu”, „czasem pomyślnym” 
lub „sposobnym”. Inne 
określenie tego samego 
to „czas nawiedzenia”. 
Nie wolno takiej sposobności 
przegapić, przespać. 
Tym bardziej że drugi 
raz nie będzie dana. 
Dlatego trzeba umieć 
rozpoznawać „znaki czasu”, 
by ustrzec się zagrożeń 
i przygotować na spotkanie 
z powracającym 
Chrystusem. Pierwsze 
zjawienie się Bożego 
Syna na świecie 
już jest osiągnięciem 
przez ludzkość pełni 
czasów. Dlatego wszystko, 
co dzieje się po Jego 
przyjściu – to „koniec tych 
dni”. W tym kontekście 
szczególnej wymowy 
nabiera słowo „dzisiaj”. 
Nie jest to bynajmniej 
kalendarzowe „dziś”. 
Chodzi raczej o spełnienie, 
doprowadzenie do kresu 
dotychczasowych wydarzeń. 
To nie koniec – to początek 
niekończącego się 
odpoczynku i świętowania.

Otwórz: 
Łk 19,41–44; Ga 4,1–5; Hbr 4,1–7.

Wybudowaną 
w 1880 roku przez 
barona Johanna von 
Reiswitza kaplicę 
odnowili w roku 
2009 parafianie 
i sponsorzy.

N ie tylko parafianie z niepo-
kojem patrzyli na opuszczo-

ną i zaniedbaną kaplicę stojącą 
na cmentarzu przy pielgrzymko-
wo-odpustowej świątyni św. Anny. 
Na zły stan kaplicy zwracali uwa-
gę pielgrzymi, dawni mieszkańcy 
Olesna odwiedzający groby swoich 
bliskich, turyści. Najbardziej zanie-
pokojony był Piotr Stanik, członek 

rady parafialnej i opiekun kościel-
nych obiektów, który każdego dnia 
obserwował pogarszający się stan 
kaplicy, wybudowanej w 1880 
roku przez barona Johanna von 
Reiswitza z pobliskiej Wędryni 
jako wotum za uzdrowienie z pa-
raliżu. Uszkodzony dach i powybi-
jane szyby były przyczyną zawil-
gocenia ścian i pęknięcia stropu. 
– To był ostatni moment, żeby zacząć 
remont.

– W lutym 2009 roku kilku 
przedsiębiorców naszych i spoza 
parafii zadeklarowało pomoc – 
opowiada Piotr Stanik. Najpierw 
wykonano dokumentację wyma-
ganą przez konserwatora zabytków 
i po jej zatwierdzeniu rozpoczęto 
prace. Sponsorzy, czyli budowlani 
przedsiębiorcy, zgodnie ze swoimi 
specjalizacjami wykonali nieod-
płatnie kolejne prace: remont dachu 

i wieżyczki, renowację zabytkowych 
drzwi, witraży, dzwonu. Naprawili 
strop i odnowili całą kaplicę z oł-
tarzem, wymienili instalację elek-
tryczną i położyli nową granitową 
posadzkę. – Dzięki bezinteresow-
nym budowlanym i rzemieślniczym 
usługom kaplicę udało się uratować 
– stwierdza Piotr Stanik, główny 
organizator prac remontowych. Na-
prawę kaplicy datkami wspomogli 
też parafianie. Remont prowadzony 
był pod nadzorem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

14 grudnia 2009 roku odnowio-
ną kaplicę poświęcił ks. Bernard 
Joszko, dziekan dekanatu Gorzów 
Śląski przy współudziale ks. Lucja-
na Gembczyka, proboszcza parafii 
Bożego Ciała w Oleśnie. tsm

Kończy się liturgiczny okres 
Bożego Narodzenia, więc sko-
rzystajmy z ostatnich zaproszeń 
do wspólnej kolędy.

VI Gminny Koncert Kolęd 
odbędzie w niedzielę 10 

stycznia w Pawłowie. Jak za-
pewniają organizatorzy z pa-
rafii św. Michała Archanioła 
i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pawłowie, na koncercie wystąpi 
około 150 osób, gdyż zaprezentu-
ją się zespoły śpiewacze i chóry 
z placówek oświatowych z całej 
gminy Pietrowice Wielkie oraz ze-
spół Proskauer Echo, który zagra 
swoje największe przeboje.

Pierwsza część koncertu roz-
pocznie się o godz. 14.00 w koście-
le parafialnym w Pawłowie, gdzie 
młodzi artyści wyśpiewają radość 
i miłość dla nowo narodzonego 

Pana. O godz. 16.00 w sali sportowej 
przy szkole rozpocznie się druga 
część wieczoru, ale już w rytmach 
karnawałowych.

Przy żłóbku Bożej Dzieciny 
kolędnicy spotkają się również 
w kościele pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Borkach Wielkich. 10 
stycznia o godz. 14.00 zaplanowano 
nabożeństwo dla dzieci połączone 

z jasełkami. Następnie 17 stycznia 
o godz. 14.00 – nabożeństwo dla 
młodzieży, któremu przewod-
niczyć będzie bp Andrzej Czaja 
i podczas którego do wspólnego 
kolędowania zaprosi zespół Gra-
nifer. Natomiast 24 stycznia o godz. 
15.00 odbędzie się nabożeństwo dla 
mniejszości niemieckiej z kolędami 
w języku niemieckim.  •

Pawłów i Borki Wielkie

Kolędujmy razem
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Ks. Bernard Joszko 
i ks. proboszcz Lucjan 
Gembczyk święcą kaplicę

W Oleśnie

Kaplica 
von 

Reiswitza 
odnowiona

■ R e k l A m A ■
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P rowadzone liczne akcje cha-
rytatywne docierają z pomocą 

do dzieci, osób ubogich, chorych. 
W okresie przedświątecznym 
w mediach, również na łamach 
„Gościa”, zamieszczane były infor-
macje z prośbą o udział w wielu 
takich inicjatywach. Jednak jesz-
cze więcej z nich odbyło się w para-
fiach czy szkołach bez rozgłosu me-
dialnego – tak jak i akcja „Podaruj 
mi święta”, którą po raz trzeci 
przeprowadzono w Opolu m.in. 
w Zespole Szkół Elektrycznych, 
Publicznej Szkole Podstawowej  
nr 5, kilku zakładach pracy 
oraz w parafiach Przemienienia 
Pańskiego i św. Karola Boromeusza. 
A dzięki temu, że opolanie 

odczuli potrzebę dzielenia się, 
prezenty świąteczne trafiły do 
dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Raciborzu.

– Gdy pewnej wrześniowej 
soboty ks. dr Rudolf Nieszwiec 
zaproponował zbiórkę słodyczy, 
maskotek i wielu innych rzeczy, 
z radością odpowiedziałam, że 
tak – wspomina s. Jolanta Rado-
myska, katechetka z raciborskiej 
szkoły, od prawie 12 lat pracująca 
z dziećmi niepełnosprawnymi. – 
Uczniowie naszej szkoły często 
pochodzą z rodzin patologicznych, 
stąd pomoc materialna jest im bar-
dzo potrzebna – zaznacza.

Przez pierwsze trzy tygodnie 
Adwentu trwało zbieranie darów. 
Większość osób pozostała anoni-
mowymi darczyńcami, składając 
zabawki, pomoce szkolne czy 
słodkości m.in. w kościele przed 
obrazem Jezusa Miłosiernego. 
Następnie organizatorzy akcji 

zawieźli wszystko do Raciborza, 
gdzie prezentami zostali obdaro-
wani uczniowie biorący udział 
w jasełkach, koncercie kolęd czy 
konkursie szopek betlejemskich. 
– Radość i szczęście zagościło na 

twarzach naszych uczniów – opo-
wiada s. Jolanta ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebnic Ducha Świętego. 
Cóż dodać? Niech nasze serca będą 
otwarte dla bliźnich przez cały rok.
 ana

Ewangeliczne Rozliczenie na 
Górze św. Anny to rekolekcje po-
łączone z dobrą zabawą.

N a Górkę przyjechali w po-
niedziałkowy wieczór na 

kilka dni przed sylwestrem. 
Uczestniczyli w konferencjach, 
spotykali się na Eucharystii, a tak-
że podzielili się na kilkanaście 
grup warsztatowych, w których 
realizowali swoje talenty. Grupa 
dyskusyjna na tapetę wzięła temat: 
„Dziewczyna – szansą dla chłopa-
ka, chłopak – szansą dla dziewczy-
ny”. Poszukiwacze baśni przygo-
towywali krótkie historyjki na 
dobranoc, a WOT (czyli Wydział 
Odrzuconych bądź Odnalezionych 
Talentów) pracował nad Szopką 
Noworoczną. – Chcemy w zabaw-
ny sposób podsumować mijający 
rok, ale przyznam, że głównie sku-
piamy się na osobach ojców fran-
ciszkanów – po próbie generalnej 
wyjaśniał Marcin Kożuszek, szef 
grupy, który wcielił się w postać 
o. Alana.

Na rekolekcje kończące rok 
przyjechały również siostry 
zakonne i grupa osób niepełno-
sprawnych z wrocławskich Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, która 
w środowe popołudnie wystawi-
ła jasełka. – Dzięki ich obecności 
tutaj uczymy się żyć obok osób 

niepełnosprawnych – przyznaje 
Przemysław Porzybut z grupy ka-
baretowej, dodając: – Atmosfera 
w Domu Pielgrzyma przeniknięta 
jest modlitwą. Po takich rekolek-
cjach człowiek czuje się oczysz-
czony. – A jak ktoś raz przyjedzie 
i posmakuje tutejszej atmosfery, 

to na Górkę wraca bardzo szybko 
– zapewnia Ania Brzóska.

Ostatnie dni starego roku na 
Górze św. Anny spędziło ok. 450 
osób. Kolejne 100 dojechało na zaba-
wę sylwestrową, która rozpoczęła 
się polonezem przygotowanym 
przez grupę tańca towarzyskiego. 
Na parkiecie królowały wieczoro-
we kreacje. – Organizatorom zale-
żało przede wszystkim na tym, by 
pokazać inny sposób na spędzenie 
sylwestra – wyjaśnia Justyna Ko-
nefał z Krapkowic. Stąd zabawa 
jest przerywana przed północą. – 
Wtedy idziemy do bazyliki na Mszę 
św., w czasie której chcemy przywi-
tać nowy rok, dziękując za stary. 
Później wracamy na toast mlekiem 
i do rana bawimy się na parkiecie – 
relacjonuje o. Augustyn Feliszek. 
Ewangeliczne Rozliczenie kończy 
się błogosławieństwem i rozesła-
niem, a jak przyznaje młodzież: – 
Ważne jest to, że pamiętamy sylwe-
stra. Nie wszyscy nasi rówieśnicy 
tak mogą powiedzieć.

Anna Kwaśnicka

Sylwester na Górce

Toast mlekiem

Z Opola do Raciborza

Podzielili się świętami

Dzieci i młodzież ze szkoły specjalnej otrzymały świąteczne 
podarunki

Kabareciarze z WOT-u świetnie bawią się na scenie
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Czas świąt Bożego 
Narodzenia zbliża 
ludzi i otwiera serca 
na potrzeby bliźnich.
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T egoroczna, jedenasta już 
żywa szopka wybudowana 
na placu plebanijnym miała 

widoczne akcenty jubileuszowe. 
Do biblijnych wątków i scen dołączy-
ła jeszcze jedna zabudowana prze-
strzeń obrazująca życie szczepano-
wickiej wspólnoty – z parafialnym 
kościołem św. Józefa, zagrodami 
gospodarskimi, pasieką, studniami, 
gołębnikami, domowym i gospodar-
skim sprzętem wykorzystywanym 
w codziennej pracy parafian, którzy 
– jak czytamy w jubileuszowym wy-
dawnictwie „Tu jest nasz rodzinny 
dom. Jubileusz 80-lecia, 1929–2009” 
– wybudowali swój kościół w cią-
gu dwudziestu miesięcy; prace 
rozpoczęli wiosną 1928 roku, a już 
6 października 1929 roku kościół 
konsekrował biskup wrocławski 
ks. kardynał Adolf Bertram.

Dynamizm i chęć wspólnego 
działania w ulepszaniu życia co-
dziennego i duchowego jest wy-
znacznikiem tej parafii od dawna. 
Jej mieszkańcy nie poprzestają 
jednak tylko na realizacji zadań 
ich dotyczących, ale swoją pracą 
i modlitwą obejmują innych, bliż-
szych i dalszych sąsiadów, ludzi 
biednych i opuszczonych, potrze-
bujących wsparcia, a ich dzieła, 

co podkreślają wszyscy, rozrasta-
ją się i obejmują coraz więcej ludzi. 
W szczepanowickiej parafii kiero-
wanej przez ks. prałata Zygmunta 
Lubienieckiego zrodził się pomysł 
organizowania wigilii dla osób sa-
motnych i potrzebujących wsparcia 
z terenu Opola i okolic. Pierwsza 
odbyła się w pomieszczeniach pa-
rafialnych, a następne, z powodu 
wzrastającej liczby uczestników, 
w stołówce Urzędu Wojewódzkie-
go, potem w salach „Gastropolu” 
i od kilku lat w największej w Opo-
lu hali widowiskowo-sportowej 
„Okrąglak”, mieszczącej ponad 1400 
uczestników wigilijnej wieczerzy.

Przez cały rok parafianie gro-
madzą pieniądze, organizując cha-
rytatywne imprezy, żeby wysłać 

dzieci na kolonie i obdarować 

je paczkami na św. Mikołaja, za-
równo w parafii, opolskich szpita-

lach, jak i domach 
opieki. Łącznie 
kilkaset paczek 
rozwożą św. Mi-
kołaj i jego pomoc-
nicy – diabełki, 
aniołki i muzycy 
– wielkim wozem 
zaprzęgniętym 

w dwa konie, wzbudzając radość 
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

A w ciągu roku ks. proboszcz 
Zygmunt Lubieniecki i jego para-
fianie zapraszają opolan na festyny, 
kiermasze, zwłaszcza adwentowy, 
z wielką ilością pierników upieczo-
nych przez miejscowe gospodynie, 
imprezy okolicznościowe i bardzo 
piękną imprezę obrzędową, nazy-
waną żniwniokiem lub dożynkami, 
z korowodem i Mszą św. dziękczyn-
ną, po której każda parafialna rodzi-
na obdarowana jest chlebem upie-
czonym przez piekarnię państwa 
Cebulów. A potem zarówno parafia-
nie, jak i zawsze licznie obecni goście 
z innych parafii doskonale bawią się 
na wielkim, pełnym atrakcji festy-
nie z loteriami, dobrym jedzeniem 
i z udziałem artystów zawodowych 
oraz zespołów parafialnych. Żniw-
niok 2009 roku połączony został 
z obchodami jubileuszu 80-lecia 
kościoła i parafii, dlatego też obec-
ni byli dawni mieszkańcy, żyjący 
dzisiaj w Niemczech i w innych 
rejonach Polski. Przyjechały oso-
by, które przystępowały tutaj 50 
i 25 lat temu do I Komunii Świętej. 
Głównym artystą festynu był Paweł 
Kukiz, którego koncertu wysłuchało 
blisko dwa tysiące osób.

Od jedenastu lat w każde Boże 
Narodzenie do „Szczepanowickiego 
Betlejem” na wspólne śpiewanie ko-
lęd przychodzą bardzo licznie opo-
lanie i mieszkańcy okolicznych miej-
scowości. W tym roku razem z nimi 
kolędy śpiewał bp Andrzej Czaja, 

ordynariusz diecezji 
opolskiej.

Jednak nie tylko z pracy chary-
tatywnej i chęci niesienia radości 
opolanom słynie wspólnota parafii 
św. Józefa. Wiemy, że bez ich silnej 
wiary nie byłoby dobroci serca 
i otwarcia na drugiego człowie-
ka. W parafii prowadzonej przez 
ks. prałata dr. Zygmunta Lubieniec-
kiego, któremu pomagają w pracy 
księża wikariusze: Piotr Kierpal 
i Leszek Machulak oraz rezydent 
ks. Paweł Brudek, student psycho-
logii na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, jest aktualnie jedena-
stu szafarzy, kilkudziesięciu mini-
strantów, lektorów i komentatorek; 
są schola, Dzieci Maryi, Rodziny 
Szensztackie, Caritas, rada parafial-
na, odbywają się liczne pielgrzymki 
do sanktuariów polskich i zagra-
nicznych, a parafialna świątynia 
podczas każdego zgromadzenia 
wiernych żyje modlitwą, święty-
mi sakramentami i jednością ludzi 
połączonych wiarą i wzajemnym 
szacunkiem.

Teresa Sienkiewicz-Miś
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Reportaż z parafii św. Józefa 
w Opolu-Szczepanowicach

Rok 
z jubileuszem

Wszystko, co działo się w szczepanowickiej 
parafii w roku 2009, w jakiś sposób nawiązywało 
do obchodzonego jubileuszu 80. rocznicy 
wybudowania kościoła i powstania parafii.

XI żywa szopka 
upamiętniona została 
monetą kolekcjonerską 
poniżej: Korowód 
dożynkowy 2009

W szopce 
największym 
zaintereso-
waniem 
cieszyły się 
zwierzęta
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N ajsławniejsze w świe-
cie misje to być może 
nie jest najszczęśliwsze 
teologicznie określenie. 

A jednak kiedy słyszymy: „misja” 
– komu z nas nie przypominają się 
sceny ze słynnego filmu Rolanda 
Joffé? Ojciec Gabriel grą na oboju 
nawiązujący dialog z celujący-
mi w niego z łuków Indianami 
Guarani. Rodrigo wspinający się 
w górę wodospadu, wlekący 
za sobą zbroję – znak swojego 
grzechu i nawrócenia. Kardynał 
Altamirano oniemiały z zachwytu 
muzyką i śpiewem Indian, a prze-
cież przybywający, by – z powodu 
wielkiej polityki – zlikwidować 
misje. Czy wreszcie mali Indianie 
– jedyni ocaleni z rzezi misyj-
nych osad – zabierający ze sobą 
ze zgliszcz w dalsze życie instru-
menty muzyczne, a pozostawiają-
cy monstrancję. Sugestywny obraz 

filmowy o najtragiczniejszym 
epizodzie z historii tzw. redukcji 
jezuickich na terenie dzisiejszych 
Paragwaju, Argentyny, Brazylii 
i Boliwii siłą rzeczy nie opowiadał 
ciągu dalszego. A ten ciąg dalszy 
w Boliwii piszą nasi, pochodzący 
ze Śląska, misjonarze.

Ňuflo de Chávez

Po likwidacji redukcji jezuic-
kich (1767) i kasacie całego zakonu 
sześć lat później misjami wśród In-
dian boliwijskich Chiquitos i Moxos 
zajmowali się księża diecezjalni. 
W 1930 r. to zadanie przejęli od nich 

Misja Conceptión
Boliwia. 
Na terenie 
najsławniejszych 
w świecie misji 
biskupem 
jest pochodzący 
z Kadłuba 
Turawskiego 
franciszkanin  
o. Antoni Bonifacy 
Reimann. 
Jego misja 
i stolica biskupia 
– Conceptión 
– obchodziła 
właśnie 
trzechsetlecie.

tekst
Andrzej Kerner

akerner@goscniedzielny.pl

O. Zygmunt Skrzydło wśród współbraci na kilka dni przed 
śmiercią. Od lewej: o. Wacław Chomik, minister prowincjalny, o. 
Stanisław Skrzydło, o. Bonawentura Smolka, 
o. Kacper Nowakowski, o. Zygmunt, o. Andrzej Walko i o. Manfred 
Gruber. powyżej: Indianie Chiquitos wraz z kapelą
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franciszkanie z Niemiec, Austrii 
i Włoch. W 1979 roku do boliwij-
skiego wikariatu apostolskiego 
(jednostka administracyjna na te-
renie misyjnym, odpowiadająca 
diecezji) Ňuflo de Chávez wyjechali 
pierwsi franciszkanie Prowincji św. 
Jadwigi Śląskiej – o. Grzegorz Rudol  
i o. Zygmunt Skrzydło. Stolicą bisku-
pa Ňuflo de Chávez jest Conceptión, 
a od 2001 r. tamtejszym biskupem, 
trzecim w historii wikariatu, jest o. 
Bonifacy Antoni Reimann, pocho-
dzący z Kadłuba Turawskiego, który 
na misje boliwijskie przybył w roku 
1983. Obydwaj pierwsi misjonarze 
franciszkańscy już zmarli, drugi 
z nich w okolicznościach wręcz 
symbolicznych. – W 1986 r. zginął, 
pochodzący z Góry Świętej Anny, 
o. Rudol. Podczas remontu starej 
kaplicy został zaatakowany przez 
osy ze znajdującego się na jej podda-
szu gniazda. Był uczulony na ich jad, 
a pomoc nie nadeszła w odpowied-
nim czasie – wspomina o. Krystian 
Pieczka, odpowiedzialny za spra-
wy misyjne w śląskiej prowincji 
franciszkanów. 8 grudnia 2009 
roku, podczas głównych uroczy-
stości 300-lecia Conceptión na 8 dni 
przed 30-leciem swojego przyjazdu 
do Boliwii, zmarł o. Zygmunt Skrzy-
dło. Lubiany przez współbraci pro-
boszcz z Cochabamba, poczuł się źle 
przed Mszą św., nie dołączył do kon-
celebry i poszedł do hotelu Las 
Misiones (Misje), w którym kwa-
terował, i tam oddał ducha Bogu. 
– Dane mu było przeżyć te ostatnie 
dni ziemskiej pielgrzymki w towa-
rzystwie najbliższych przyjaciół:  
o. Wacława Chomika, prowincjała, 
o. Andrzeja Walko, o. Bonawentury 
Smolki, o. Manfreda Grubera i nas, 
którzy pracujemy na południu Bo-
liwii. Tego samego dnia, 8 lat temu, 
odeszła do wieczności jego matka 
Elfryda Skrzydło – informuje bp 
Reimann. W wikariacie Ňuflo de 
Chávez (rozciągającym się na te-
renie liczącym 520 km z południa 

na północ i 250 km ze wschodu 
na zachód) pracuje obecnie sześciu 
„naszych” franciszkanów: bp An-
toni Reimann, o. Marcin Norbert 
Brylka, o. Feliks Stanisław Skrzydło 
(brat śp. o. Zygmunta), o. Kacper No-
wakowski, br. Feliks Skrzypacz i br. 
Marek Baranowicz.

300 lat muzyki i wiary
Conceptión swój początek 

datuje na rok 1709, kiedy jezuita  
o. Lucas Caballero założył tu misję, 
która dziś jest stolicą prowincji 
i wikariatu apostolskiego Ňuflo de 
Chávez. O. Caballero poniósł wkrót-
ce śmierć męczeńską wraz z 31 nowo 
ochrzczonymi Indianami Chiquitos. 
Jezuickie redukcje w Boliwii były 
jednak stosunkowo spokojnym te-
renem. Zginęło tu tylko 4 misjona-
rzy jezuitów. A podczas likwidacji 
redukcji właśnie tu zachowane zo-
stały niezwykłe kościoły budowane 
przez indiańskich rzemieślników. 
W 1990 roku 6 z nich – z wyko-
naną w całości z drewna katedrą 
w Conceptión na czele – zostało 
wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO i pieczołowi-
cie odrestaurowanych. Projektanci 
katedry dwaj jezuici Martin Szmid 
i Juan Messner byli także kompo-
zytorami. Bo filmowa opowieść Ro-
landa Joffé o muzyce, która stała się 
językiem przekazującym Dobrą 

Nowinę, nie jest wcale przesadzona. 
Właśnie w boliwijskich redukcjach 
odnalazły się nuty kompozycji, któ-
re wykonywały indiańskie chóry 
i orkiestry w XVII i XVIII wieku. 
Chiquitos, Moxos i Guarani byli nie-
zwykle zdolni muzycznie – wśród 
odnalezionych zapisów nutowych 
są także kompozycje ich autorstwa. 
To zupełnie wyjątkowe na skalę 
światową zjawisko, noszące na-
zwę baroku boliwijskiego, opra-
cował naukowo i spopularyzował 
w ostatnich latach polski werbista, 
muzykolog o. Piotr Nawrot, dawny 
chórzysta „Poznańskich Słowików”. 
Nawet specjalistów zadziwia po-
ziom tych kompozycji, porówny-
walny z dziełami wielkich twórców 
europejskiego baroku. Jeszcze jeden 
przyczynek do tego, by ostrożniej 
szafować pojęciami „dżungla” i „dzi-
ki”. Boliwijczycy z Ňuflo de Chávez 
do dziś zachowali nie tylko swą 
muzyczną wrażliwość.

– Zdumiewające, że pomimo 
iż nie było tu przez blisko 200 lat 
regularnych misji, wiara u tutej-
szych Indian przetrwała. Zachowa-
ły się różne nabożeństwa z czasów 
redukcji, zwłaszcza nabożeństwo 
do Matki Bożej i świętych, zacho-
wał się zwyczaj procesji, nowenn 
– zauważa bp Antoni Reimann.

Jubileusz w Conceptión
Rok 2009 był uroczyście obcho-

dzony w wikariacie Ňuflo de Cha-
vez jako 300-lecie ewangelizacji. 
Centralne uroczystości odbyły się 
w słynnej katedrze Conceptión 

8 grudnia, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Mszy św. przewodniczył 
kard. Julio Terrazas Sandoval, ar-
cybiskup Santa Cruz de la Sierra 
i przewodniczący Episkopatu Boli-
wii, największy moralny autorytet 
Boliwijczyków w czasach obecnego 
politycznego zamętu. Obok bisku-
pów z Boliwii obecny był także 
biskup tarnowski Wiktor Skworc 
(pracują tam księża z jego diecezji 
) oraz delegacja franciszkanów 
z prowincjałem o. Wacławem Cho-
mikiem na czele. Jubileusz święto-
wano na wiele sposobów: odbyły się 
nabożeństwa, spotkanie młodzieży 
wikariatu, prelekcje na temat histo-
rii misji. Odbudowano zabytkową, 
drewnianą wieżę przed katedrą, 
oddano do użytku nowe pomiesz-
czenia parafialne w Conceptión, 
odnowiono i poświęcono jeden z ko-
ściołów parafialnych. Bp Reimann 
obecnie stara się o powstanie biblio-
teki teologicznej i duszpasterskiej, 
przygotowane są pomieszczenia dla 
dokumentacji misyjnej. Dokończo-
no także budowę klasztoru sióstr 
służebniczek w miejscowości Villa 
Paraiso, który został poświęcony 12 
grudnia ub. roku. Ta ostatnia inwe-
stycja była możliwa dzięki ofiarom 
wiernych diecezji opolskiej. Bp An-
toni Reimann – mimo wszystkich 
kłopotów związanych z ubóstwem 
– zauważa wśród swoich diecezjan 
wiele dobra. – W Boliwii widzi się 
wiele prostoty, dobroci, dzielenia 
się. Przez dobroć, serdeczność 
i otwarcie na drugiego człowieka 
wielu z nich jest „anonimowymi 
chrześcijanami”. Tego możemy się 
od nich nauczyć – mówił dla „Radia 
Watykańskiego”.  •

PS. dziękuję o. Wacławowi 
Chomikowi, prowincjałowi, 
i o. Krystianowi Pieczce za pomoc 
w przygotowaniu artykułu.

Katedra w Conceptión 
po lewej: Procesja z figurą 
Maryi Niepokalanej, z lewej 
bp Antoni Reimann 
na dole: Kard. Julio 
Terrazas Sandoval z Santa 
Cruz przemawia podczas 
jubileuszu
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zaproszenia

Wielojęzyczne 
kolędowanie
14 stycznia o godz. 16.00 od- 
będzie się tradycyjne wieloję-
zyczne kolędowanie organizo-
wane w Centralnej Bibliotece Pol-
sko-Niemieckiej Caritas (Opole, 
ul. Szpitalna 7a).

Sesja 
formacyjna
16 stycznia w parafii pw. Ducha 
Świętego i NMP Matki Koś- 
cioła w Kędzierzynie-Koźlu (os. 
Piastów) odbędzie się sesja for- 
macyjna dla nauczycieli, wychowaw-
ców i rodziców nt. „W co i z kim się 
bawić? Zabawa i zabawki”. Pro- 
wadzenie: brat Tadeusz Ruciński 
FSC. Rozpoczęcie o 9.30, zakoń- 
czenie o 15.30, koszt udziału 20 zł. 
Zgłoszenia przyjmowane są te- 
lefonicznie: 077 483 72 44 (wie- 
czorem).

Wykład otwarty
20 stycznia o godz. 19.00 w auli 
Muzeum Diecezjalnego zaplano-
wano kolejne spotkanie organizo-
wane przez Wydział Teologiczny 
UO z okazji Roku Kapłańskiego. 
Wykład nt. problemu kapłaństwa 
kobiet wygłosi dr Monika Waluś.

Dni skupienia
Od 22 do 24 stycznia zaprasza-
my do leśnickiej Betanii dziewczy-
ny od III kl. gimnazjum na skupie-
nie „Miłość nie jest bezwstydna”. 
Informacji udziela s. Dalmacja 
(e-mail: betania@sluzebniczki.pl, 
tel.: 077 404 83 30 lub 514 347 268).

Rekolekcje 
dla dziewcząt
Od 7 do 11 lutego w Miedoni k. 
Raciborza Szensztacki Instytut Sióstr 
Maryi organizuje zimowe rekolekcje 

dla dziewcząt ze szkoły podstawowej, 
gimnazjum i szkoły średniej. Spo-
tkania będą odbywały się w grupach 
wiekowych. Rozpoczęcie rekolekcji 
w niedzielę o godz. 16.00, a zakoń- 
czenie w czwartek o godz. 12.00. 
Zgłoszenia do 1 lutego przyjmuje s. 
M. Michalina (tel. 077 474 83 81).

Ferie 
w leśnickiej Betanii
Pod hasłem „Jesteśmy Kościołem” 
zorganizowane zostaną ferie zimo-
we w leśnickiej Betanii: od 3 do 6 
lutego lectio divina dla dziewcząt 
od III kl. gimnazjum; od 9 do 13 
lutego rekolekcje dla gimnazjali-
stek i starszych dziewcząt (z woje-
wództwa opolskiego); od 24 do 27 
lutego – rekolekcje dla dziewcząt 
(z województwa śląskiego). Rozpo-
częcie rekolekcji o godz. 16 00. Bliż-
szych informacji udziela s. Dalmacja 
(e-mail: betania@sluzebniczki.pl, tel.: 
077 404 83 30 lub 514 347 268).  •

Zajrzyjmy do czasopisma dla 
opolskich środowisk twórczych 
i naukowych.

T ak jak zapowiadał redaktor 
naczelny Jan Feusette po uka-

zaniu się pierwszego, podwójnego 
numeru wznowionego kwartal-
nika, kolejne „Strony”* ujrzały 
światło dzienne przed końcem 
2009 roku. Na ponad 300 stronach 
czytelnik odnajdzie teksty z zakre-
su literatury, muzyki, teatru, filmu 
i historii.

Nowy numer został poświę-
cony twórczości Tomasza Ró-
życkiego, poety mieszkającego 
w Opolu, laureata kilku ważnych 
konkursów literackich. Wiersze 
Różyckiego zostały wzbogacone 
rozmową z poetą, a także analizą 
jego twórczości, dokonaną przez 
Karola Maliszewskiego, Dobra-
wę Lisak-Gębalę oraz Adriana 
Glenia.

Maciej Borkowski, historyk 
z Instytutu Śląskiego wykładający 
na Uniwersytecie Opolskim, w tek-
ście „Ostatni rozdział” przedstawił 
losy Żydów w Opolu w latach 1938–
1944, a Joanna Rostropowicz, rów-
nież historyk, kierownik Katedry 
Cywilizacji Śródziemnomorskiej 
w Instytucie Historii UO, sięgnęła 
do dorobku naukowego ks. Josepha 
Wilperta z Dzielowa – śląskiego 
uczonego, który w znaczący spo-
sób przyczynił się do rozkwitu 
archeologii chrześcijańskiej.

Ponadto w piśmie znajdziemy   
recenzje, grafiki i opowiadania, 
a wśród nich początkowy frag-
ment nowej powieści Olgi Tokar-
czuk, która ukaże się już wkrótce. 
Na koniec dodajmy, że redakcja 
„Stron” ogłosiła konkurs na esej 
o tematyce śląskiej. ana

* Strony. 
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Zespół Attonare z Komprachcic 
zachwycił niejedną kolędą.

P o misterium o Męce Pańskiej, 
prze d s taw ien iu o ś w. 

Franciszku z Asyżu przyszedł czas 
na tematykę związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia. Młodzież i tym 
razem scenariusz widowiska napi-
sała sama.

– Powiązali Boże Narodzenie 
ze scenami ze swojego życia – wy-
jaśniła przed występem w kom-
prachcickim SOK-u Renata Gliniorz, 
kierownik zespołu.

Przedstawienie zatytułowane 
„Wyjątkowy…” rozpoczęła piosenka 
„Gdybyś Panie”, po której w kilku 
scenach zobaczyliśmy m.in. dzie-
ci spieszące do domów na kolację 
wigilijną czy bezdomnego, dla 
którego Boże Narodzenie jest naj-
piękniejszym dniem w roku. A skąd 
tytuł? Jeden z bohaterów wyjawia, 
że chce stać się człowiekiem wy-
jątkowym, wierząc, że wiedza, 
pieniądze i kontakty są wyznacz-
nikami człowieka wyjątkowego. 
Tymczasem poszczególne sceny 
prowadzące widzów do lichej 

stajenki w Betlejem, udowadniają, 
że wyjątkowy jest bezbronny Jezus, 
który rodząc się w ubóstwie, swą 
miłością ogarnął cały świat.

Mocną stroną przedstawienia 
były wykonane piosenki, dlatego 
niezwykle cieszy minikoncert 
kolęd, który zakończył występ. 
Zabrzmiały rewelacyjne wyko-
nania „Teraz śpij, Dziecino mała” 
czy „Maleńkiej miłości”. A recital 
uwieńczyła skomponowana przez 

Zbigniewa Preisnera „Kolęda dla 
nieobecnych” w przejmującym wy-
konaniu Lindy Wencel, niezwykle 
utalentowanej młodej wokalistki. 
Rozglądając się wokół, można było 
zobaczyć wzruszenie malujące się 
na twarzach widzów, a gdy prze-
brzmiały ostatnie dźwięki utworu, 
aż chciało się krzyknąć: „chcemy 
jeszcze”. Anna Kwaśnicka
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Attonare tym razem 
w repertuarze kolędowym


