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J ubileuszu 50 lat pracy i  służby 
w Winnicy Pańskiej doczekało 
się 13 księży i dzisiaj, dokładnie 50 

lat później, 19 czerwca 2010 roku, 
spotykają się w  opolskiej katedrze 
– mówił ks. Joachim Dembończyk, 
wymieniając wszystkich obecnych 
i tych, którzy  odeszli do Pana. Swój 
jubileusz obchodzili:  ks.Rudolf Beer, 
emerytowany proboszcz parafii 
Zawada Książęca, diec.gliwicka; ks. 
Reinhold Buczek, proboszcz para-
fii Kotulin, dek. Ujazd; ks. Joachim 
Dembończyk, proboszcz parafii 
Biedrzychowice, dek. Głogówek; ks. 
Bronisław Dołhan, proboszcz parafii 
Bielice, dek. Skoroszyce; ks. Reinhold 
Gallus, emerytowany proboszcz pa-
rafii Zagwiżdzie, dek. Zagwiździe; 
ks. Bolesław Grabowski, proboszcz 
parafii Pomorzowice, dek. Głubczy-
ce; ks. Stefan Jenek, proboszcz parafii 

Zakrzów, dek. Łany; ks. Franciszek 
Lerch, proboszcz parafii Węgry, dek. 
Zagwiździe; ks. Joachim Obronczka, 
emerytowany  katecheta gimnazjum 
w Rheine, diecezja Műnster, Niemcy; 
ks. Norbert Peikert, proboszcz parafii 
Komorniki, dek. Krapkowice – obec-
nie kapelan sanatorium w Kamieniu 
Śl.; ks. Jan Szywalski , proboszcz 
parafii Racibórz-Studzienna; ks. Lu-
dwig Ślęzak, emerytowany proboszcz 
parafii Dzierżysław, dek. Kietrz; ks. 
Willibald Wosnitza, emerytowany 
proboszcz parafii Langenmosen, diec. 
Augsburg, Niemcy.

Katedra Krzyża Świętego z  ks. 
infułatem Edmundem Podzielnym 
z radością witała dostojnych jubila-
tów, ich parafian, rodziny, służbę li-
turgiczną, która towarzyszyła swoim 
duszpasterzom.  Mszy św. sprawowa-
nej przez jubilatów przewodniczył 

i słowo Boże wygłosił biskup ordyna-
riusz Andrzej Czaja: – Podczas tej nie-
zwykłej liturgii Mszy św. dziękujemy 
za  50 lat waszej  zaszczytnej służby 
na niwie Pańskiej. Jest za co dzię-
kować. Także za tych,  których Pan 
zabrał z tego świata – mówił biskup 
opolski, doceniając trud duszpaster-
skiej posługi jubilatów, którzy mogą 
być już zmęczeni, obciążeni i  utru-
dzeni 50-letnią służbą, to przecież 
muszą pamiętać, że Bóg ich pokrzepi, 
bo ich wybrał i przeznaczył,  by szli 
i owoc przynosili. – Wybrał nas Jezus 
i przeznaczył, abyśmy ratowali czło-
wieka, abyśmy go wyrywali z głębin 
zła. Jakże to wzniosłe, odpowiedzial-
ne i zaszczytne  zadanie – podkreślał 
bp Andrzej Czaja.

Ks. Jan Szywalski podziękował 
za modlitwę, dobroć i serdeczność, 
którą ich otaczano przez wszystkie 
lata: – Dzisiaj czujemy wdzięczność, 
wielki spokój i satysfakcję, że jesteśmy 
przy Panu.

Teresa Sienkiewicz-Miś  
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Biskup Andrzej Czaja  
i dostojni jubilaci 

50 lat służby

Ratownicy ludzi
krótko

Rekolekcje 
wakacyjne
siostry sercanki 
zapraszają dziewczęta 
na rekolekcje 
do Dylak k. Ozimka
od 30 czerwca 
do 4 lipca z iV klas 
szkoły podstawowej 
i gimnazjum, 
od 2 do 6 sierpnia 
ze szkół ponad- 
gimnazjalnych. Temat 
spotkania: 
„Bóg ma serce”.
więcej informacji 
oraz zapisy 
u s. Doroty 
(tel.: 774651167; 
604275664; 
smdorota@interia.eu).

Dla rodziców 
kapłanów
Od 3 do 5 września 
w wyższym seminarium 
Duchownym bp andrzej 
czaja poprowadzi 
rekolekcje 
dla rodziców kapłanów. 
Planowane rozpoczęcie 
w piątek o godz. 
17.00, zakończenie 
niedzielnym obiadem. 
koszt udziału 60 zł 
od osoby, zgłoszenia 
do 20 sierpnia 
przyjmowane 
są na furcie 
seminaryjnej 
(Opole, ul. Drzymały 1, 
tel. 77 442 40 01).

Festyn rodzinny
zespół caritas parafii 
MB wspomożenia 
wiernych w kluczborku 
zaprasza 3 i 4 lipca 
na Xiii Parafialny 
Festyn rodzinny 
– charytatywny, który 
odbędzie się w ogrodzie 
przy plebanii. 
rozpocznie się 
o godz. 15.30 w sobotę, 
natomiast w niedzielę 
o godz. 15.00.

19 czerwca 1960 roku z rąk bp. Franciszka Jopa 
w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie 
przyjęło 27 diakonów, absolwentów WSD w Nysie. 
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Województwo opolskie. Licz-
ba uprawnionych do głosowania 
– 829 920; liczba wydanych kart do 
głosowania – 386 632; liczba głosów 
oddanych – 386 536; liczba głosów 
ważnych – 383 456. W wyborach 
udział wzięło 46.59 proc. osób upra- 
wnionych do głosowania.  Najwięcej 
głosów uzyskał Bronisław Komorow-
ski 197 935 – 51, 62 procent,  na drugim 
miejscu jest Jarosław Kaczyński 102 
261 – 26.67 proc., Grzegorz Napie-

ralski 49 276 – 12.85 proc.; Janusz 
Korwin – Mikke 9798 – 2.56 proc., 
Andrzej Lepper 6255 
– 1.63, Marek Jurek 
5728 – 1.49 proc., 
Andrzej Olechow-
ski 5719 – 1.49 proc., 
Waldemar Pawlak 
5302 –1.38, Bogusław 
Ziętek 644 – 0.17, 
Kornel Morawiecki 
– 538 – 0.14.

Wybory prezydenta RP

1.465.000 zł ze zbiórki dla powodzian

Parafia Płużnica Wielka. W koś-
ciele św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika 7 czerwca spotkali 
się księża, którzy wraz z obchodzą-
cym srebrny jubileusz konsekracji 
biskupiej bp. Gerardem Kuszem 
48  lat temu przyjęli święcenia 
kapłańskie. Z grona trzydziestu dia-
konów, którzy 24 czerwca 1962 roku 
z rąk bp. Franciszka Jopa otrzymali 
dar kapłaństwa, dwunastu ode-
szło do wieczności. 48. rocznicę 
kapłaństwa z bp. Gerardem Kuszem  
i  ks.  proboszczem Stanisławem 
Boberem, gospodarzem miejsca, 
obchodzlili  o. prowincjał Zgroma-
dzenia Klaretynów Stanisław Piór-
kowski CMF, ks. dr Henryk Tukay, 
ks. dr radca duch. Alfons Schubert, 
ks. prałat Ernest Noziński, ks. pra-

łat Antoni Komor, ks. radca duch. 
Stanisław Wąsik, ks. radca duch. 
Jan Kęsek, ks. radca duch. Marian 
Pleśniak, ks. mgr Stanisław Ignar-
ski, ks. dz.h. Marian Lubas, ks. dz.h. 
Teofil Cyrys, oraz  ks. radca Józef 
Gacka. Był też obecny ich przyja-
ciel, Rudolf Stodko. Do grona jubi-
latów należą również: ks. infułat 

prof. dr hab. Helmut Sobeczko, ks. 
dr Henryk Wieczorek, i ks. dz.h. 
Antoni Grycan, którzy z różnych 
powodów nie mogli być obecni 
na uroczystości w Płużnicy Wiel-
kiej. Mszy św. celebrowanej przez 
obecnych kapłanów przewodniczył 
i homilię wygłosił bp Gerard Kusz. 
Uroczystość uświetniła orkiestra 

oraz chór, a uczestniczyli w niej licz-
nie parafianie. Po Mszy św. księży 
odprowadzono w procesji na pleba-
nię, gdzie ugoszczeni obiadem przez 
proboszcza  wspominali wspólnie 
spędzone czasy studiów. 

Joanna Gwóźdź

Diecezja Opolska. 11 czerwca br. 
w siedzibie Caritas Diecezji Opol-
skiej spotkali się duszpasterze para-
fii poszkodowanych przez powódź. 
W spotkaniu uczestniczył bp Paweł 
Stobrawa. Księża proboszczowie 
przedstawili dane dotyczące strat 

powodziowych. W diecezji opol-
skiej zalanych zostało 1700 miesz-
kań oraz 2365 piwnic i budynków 
gospodarczych. Łącznie ucierpiało 
4065 domostw. Dyrektor Caritas 
poinformował, że w czasie zbiórki 
pieniędzy przeprowadzonej na apel  

bp. Andrzeja Czai przed kościołami, 
30 maja 2010 r., zebrano kwotę 1 464 
834,68 zł. Jest to największa kwo-
ta zebrana dotychczas w diecezji 
opolskiej dla ofiar klęsk żywioło-
wych. Oprócz pieniędzy ze zbiórki, 
na konto dla powodzian wpłynęła 
kwota 72 811 zł. od osób indywidu-
alnych i instytucji a także 100 tys. zł. 
od Caritas Polskiej i 40 tys. zł. od 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 
Uczestnicy spotkania przyjęli zasa-
dy podziału środków finansowych 
dla powodzian, którym zajmą się 
kilkuosobowe komisje powołane 
przez proboszcza. Przy podziale 
pieniędzy komisje mogą kierować 
się okolicznościami, które różni-
cują sytuację powodzian (starość, 
samotność, choroba, ubezpieczenie 
itp.). Pieniądze dla poszkodowa-

nych wypłacane są od 16 czerwca 
br. Na zalaną część mieszkalną 
powodzianie otrzymają kwotę 500 
zł., na zalaną część niemieszkalną  
– 300 zł. Oprócz pomocy finansowej 
powodzianie otrzymali za pośred-
nictwem Caritas Diecezji Opolskiej 
ok. 100 ton darów rzeczowych oraz 
150 ton paszy dla zwierząt. 

25 lat posługi 
bp. Gerarda Kusza 

Bp Gerard Kusz z kolegami 
kursowymi
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W lokalu 
wyborczym 

nr 16 
w Opolu  

tłoczno było 
po każdej 
Mszy św., 

odprawianej 
w katedrze

Adres redakcji: 45-011 Opole,
ul. Koraszewskiego 7–9
telefon/faks (77) 454 64 72
Redagują: 
Andrzej Kerner – dyrektor oddziału, 
Anna Kwaśnicka, Teresa Sienkiewicz-Miś, 
ks. dr Tomasz Horak – asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.pl

Rolnicy stracili wiele upraw
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Smutek

S mutek jako 
przeciwieństwo radości? 

Niekoniecznie. Zapytajmy 
o powody smutku w Biblii. 
W człowieku ścierają 
się dwa głosy: wołanie 
Jezusa i wołanie świata 
(Łk 18, 22nn). Smutkiem 
napełnia zbliżające się 
zło. Także zatwardziałość 
obserwowana w ludziach 
wywołuje smutek. 
Wreszcie popełniony 
grzech. Ale także śmierć, 
utrata kogoś bliskiego. 
Większość tych przyczyn 
ma walor ogólnoludzki. 
Także przejawy smutku 
są uniwersalne – płacz, 
krzyk bólu, lamentacje, 
zwykle zbiorowe, posty, 
posypywanie głowy 
popiołem. Ewangelia 
uczy, że nie każdy smutek 
jest dobry. Pochodzący 
od Boga smutek jest dobry, 
spełnia rolę napomnienia.  
Tak było z apostołem 
Piotrem – zasmucił się  
do łez w wielkoczwartkowy 
wieczór. Zasmucił się  
i nad jeziorem  
po zmartwychwstaniu,  
gdy Jezus pytał: Czy kochasz 
mnie (J 21, 15nn). 
Bywa jednak i smutek zły 
– rodzący się ze spraw 
świata. Paradoks 
chrześcijańskiego życia 
polega na tym, że ze smutku 
rodzi się radość. 
Jest to owoc Jezusowego 
tryumfu nad śmiercią. 
To właśnie jest szczególną 
cechą chrześcijan i w tym 
także tkwi siła świadectwa 
ich wiary (2 Kor 6, 9–10). 
Ten właśnie wątek bardzo 
często przewija się 
zwłaszcza w listach 
apostoła Pawła.

Otwórz 
J 16, 20-22; 2 Kor 7, 8-11.

■ R e k l A m A ■

Na zakończenie 
Roku Kapłańskiego 
księża i wierni 
dekanatu 
otmuchowskiego 
oddali szczególny 
hołd bł. księdzu 
Jerzemu. 

O braz nowego błogosławio-
nego czekał na  ten dzień 

od października ubiegłego roku 
w zakrystii. Obchodom 12 czerw-
ca przewodniczył bp Jan Kopiec, 
który podkreślił dziękczynny 
charakter uroczystości – zarów-
no za  dar nowego błogosławio-
nego, jak i  za  rok poświęcony 
kapłaństwu. Z kościoła św. Anny 
procesja z  obrazem wyruszyła 
do kościoła parafialnego, zatrzy-
mując się przy tablicy upamięt-
niającej męczeństwo ks. Jerzego. 
Pomnik ten został ustawiony jako 
pierwszy w Polsce wkrótce po jego 
śmierci. Czas procesji wypełniła 
modlitwa różańcowa w intencjach 
parafii, wiernych i kapłanów de-
kanatu. Obraz nieśli, zmieniając 
się, szafarze i  przedstawiciele 
„Solidarności”. W kościele para-
fialnym obraz został poświęco-
ny, a  po  Mszy św. umieszczony 
w kaplicy, która od ponad 25 lat 
jest miejscem pamięci o ks. Popie-
łuszce, czemu towarzyszy wątek 
patriotyczny. Uroczystość uświet-
nili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Nowakach, należącej do Sto-

warzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich, oraz miejscowy chór 
Talis Cantus. W  kazaniu ks.  bi-
skup zachęcał zarówno kapłanów, 
jak i wiernych do naśladowania 
cnót ks. Jerzego, a zwłaszcza prze-
słania „Zło dobrem zwyciężaj”. 
Członkowie „Solidarności” dzię-
kowali biskupowi, a także księżom 
Eugeniuszowi Magierowskiemu 
i Emilowi Ojczykowi (obecnemu 
i byłemu proboszczowi) za wspie-
ranie otmuchowskiej społeczności 
w działaniach upamiętniających 
ks. Jerzego.  th 

Koncert muzyki 
religijnej

Święty 
J.M. Vianney 
w Głogówku

Ks. Jerzy Kowolik napisał kantatę 
poświeconą Proboszczowi z Ars.

W   Głogówku kilka tygodni 
temu w kościele parafialnym 

św. Bartłomieja Apostoła odbył się 
koncert muzyki religijnej z okazji 
Roku Kapłańskiego, poświęcony 
patronowi tego roku i patronowi 
kapłanów – św. Janowi Marii Vian-
neyowi. Wykonana została Kanta-
ta ku czci Proboszcza z Ars, jednej 
z  najbardziej barwnych postaci 
wśród świętych. Kantatę napisał 
ks.  Jerzy Kowolik. Utwór oparty 
na scenach z  życia świętego skła-
da się z sześciu części: Introdukcja. 
Dom rodzinny – matka. Eucharystia 
– kapłaństwo. Droga do Ars. Szatan. 
Zakończenie – modlitwa do Świę-
tego. Wykonawcami koncertu byli 
soliści z Akademii Muzycznej i Ope-
ry Śląskiej: Joanna Wojnowska – so-
pran, Magda Spytek-Stankiewicz – 
alt, Michał Borkowski – tenor oraz 
Orkiestra Symphonia Rusticana 
i Chór z Naczęsławic pod dyrekcją 
ks. Jerzego Kowolika, proboszcza 
parafii św. Stanisława Biskupa w Na-
częsławicach.  •
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Otmuchów

Ksiądz na wzór

Procesja z obrazem 
ks. Popiełuszki
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T ak wspaniały patron zo-
bowiązuje – przyznają 
dyrektorzy i nauczycie-
le, pracujący w szkołach 

imienia Jana Pawła II. Również 
uczniowie są świadomi tego, jak 
wielki człowiek został im posta-
wiony za wzór. Święty naszych 
czasów, niezłomny świadek 
prawdy, przewodnik i ukochany 
ojciec. „My, Jana Pawła uczniowie, 
słowa ojca w czyn chcemy prze-
mieniać, pomagać ludziom i wciąż 
pamiętać” – brzmią słowa hymnu 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, 
który napisany został do melodii 
„Barki”.

Tam, gdzie zawitał Ojciec 
Święty

Mieszkają w różnych częściach 
naszej diecezji, zarówno w mia-
stach, jak i na wioskach, uczą się 
na różnych szczeblach edukacji: 
podstawowym, gimnazjalnym, jak 
i ponadgimnazjalnym, ale jest coś, 
a raczej ktoś, kto ich połączył – słu-
ga Boży Jan Paweł II, który został 
obrany patronem ich szkół. Stąd 
w  drugi poniedziałek czerwca 
przyjechali na  Górę św. Anny, 
która w naszej diecezji dla uczniów 
Jana Pawła II jest miejscem szcze-

gólnym, gdyż to właśnie tu Ojciec 
Święty gościł jako pielgrzym 21 
czerwca 1983 r. Mimo że nie było 
ich  wtedy na  świecie i  nie  byli 
świadkami tego wydarzenia, do-
brze znają je z opowieści swoich 
rodziców i nauczycieli. Na czwar-
te diecezjalne spotkanie Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II przyjechali, 
by wspólnie modlić się w intencji 
beatyfikacji swego patrona, dzię-
kować Bogu za kończący się rok 
szkolny i prosić, by czas wakacji 
był czasem pokrzepienia sił. Eu-
charystii w annogórskiej bazylice, 
koncelebrowanej przez księży ka-
techetów ze szkół im. Jana Pawła II, 
proboszczów z ich parafii, a także 
przez organizatora pielgrzymki 
ks. dr. Krzysztofa Matyska, dyrek-
tora Wydziału Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej, przewodni-
czył biskup opolski Andrzej Cza-
ja. – Pamiętajcie, że odpoczynek 
to nie wolność od tego, co robiło się 
w  ciągu roku szkolnego – pod-
kreślał w  homilii, podpowiada-
jąc, że pokrzepić można się tylko 
przychodząc do Jezusa. – A jak się 
otwierać na Jezusa? Macie patro-
na, który wszystko w tym wzglę-
dzie mówi, zatem podpatrujcie 
go również w czasie wakacji. Pa-
miętajcie jednak, że trzeba nam 
żyć nie  na  miarę Jana Pawła II, 
ale na miarę Jezusa – wyjaśniał 
biskup.

Współpraca i formacja

Pielgrzymka na Górę św. Anny, 
nad której przebiegiem czuwała 
s.  Mirosława ISSM, to  również 
okazja, by wymieniać się doświad-
czeniami, zarówno w  gronie pe-
dagogicznym, jak i uczniowskim, 
oraz by budować wzajemne relacje. 
Stąd tradycyjne spotkanie w Domu 
Pielgrzyma oraz modlitwa Anioł 
Pański u  stóp ołtarza papieskie-
go. W  Sali św. Maksymiliana 
dokonano prezentacji pocztów 
sztandarowych, na  których wid-
nieją m.in. wyszyte pouczenia Ojca 
Świętego, które młodzież i jej nau- 
czyciele chcą wprowadzać w życie. 
Podczas prezentacji na scenę pierw-
szy został wniesiony sztandar Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ro-
szowickim Lesie, która imię Jana 
Pawła II otrzymała 16 października 
2009  r. i  jest  obecnie najmłodszą 
szkołą w rodzinie, z kolei najdłu-
żej – gdyż już od 6 czerwca 1998 r. 
– tym imieniem poszczycić się może 
społeczność szkoły podstawowej 
w Grabinie. – Od naszego patrona 
uczę się przede wszystkim bycia 
dobrym człowiekiem – podkreśla 
Wiktoria Dudek, z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Naroku, od 2008 r. 
noszącej imię Jana Pawła II. – Poma-
gają nam w tym nasi nauczyciele, 
nie tylko na lekcjach religii – uzu-
pełnia. Z jednych szkół przyjechali 

tekst i zdjęcia
Anna Kwaśnicka

akwasnicka@goscniedzielny.pl

Pod zaszczytnym i mieniem
Oświata. 
W diecezji 
opolskiej  
19 szkół nosi  
imię Jana  
Pawła II. 
Wszystkie 
razem tworzą 
jedną rodzinę, 
która po raz 
4. spotkała się 
na Górze św. 
Anny, by wspólnie 
prosić Boga  
o dar beatyfikacji 
dla swego  
patrona,  
a także by 
budować 
międzyszkolne 
więzi.

Uczniowie szkół im. Jana Pawła II modlili się u stóp ołtarza papieskiego
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wszyscy uczniowie, z innych chętni, 
jak np. z Baborowa, a z gimnazjum 
w Szymiszowie – wszyscy pierw-
szoklasiści, wprowadzani w życie 
swej szkoły. Przybyli również dy-
rektorzy, nauczyciele i katecheci, 
którzy spotkali się z bp. Andrzejem 
Czają i ks. Krzysztofem Matyskiem, 
by porozmawiać o podejmowanych 
inicjatywach. – Chcielibyśmy zapo-
czątkować organizowanie warsz-
tatów i rekolekcji dla nauczycieli 
pracujących w  szkołach im. Jana 
Pawła II – mówi ks. Krzysztof Ma-
tysek, co  zostanie podjęte w  od-
powiedzi na  prośbę nauczycieli 
o prowadzenie formacji duchowej 
dla zainteresowanych osób z grona 
pedagogicznego. Dotychczasowe 
spotkania na tym szczeblu miały 
charakter organizacyjny, a ważne 
jest, żeby nauczyciele mieli możli-
wość kształtowania siebie, by móc 
prowadzić swych uczniów.

W codzienności szkolnej
– W naszej szkole wisi portret 

Jana Pawła II – z dumą podkreśla 
Kasia z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Szczedrzyku. – W każ-
dy piątek na  trzeciej przerwie 
modlimy się wspólnie Różańcem 
– dopowiada ks.  Marcin Ogiol-
da, proboszcz i katecheta. – Cała 
społeczność szkolna uczestniczy 
w 1 piątek miesiąca we Mszy św. – 
zaznacza dyrektor pietrowickiej 

szkoły, dodając, że jest niezwykle 
zadowolony ze zorganizowanego 
spotkania z Wandą Półtawską. – 2 
czerwca z okazji rocznicy nadania 
imienia naszej szkole, również za-
prosiliśmy panią Wandę Półtaw-
ską. Wszystkim polecam książki 
jej autorstwa, a jeśli tylko będzie 
taka możliwość, to zachęcam, by 
także ją  zaprosić – dopowiada 
Edyta Marczińska, dyrektorka Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 6 
w Raciborzu-Sudole, najmniejszej 
placówce im. Jana Pawła II, liczącej 
28 uczniów. – Naszej szkole grozi 
zamknięcie – przyznaje, dodając, 
że wciąż stara się o jej utrzymanie. 
Z kolei w Szymiszowie, na zapro-
szenie dyrekcji, z rodzicami gim-
nazjalistów spotkał  się ks.  Jerzy 
Dzierżanowski, który udzielił im 
wielu cennych wskazówek dotyczą-
cych wychowywania nastolatków. 
– Ks. Dzierżanowski otworzył oczy 
wielu rodzicom. Takie wsparcie 
jest im potrzebne, stąd chcemy czę-
ściej podejmować tego typu inicjaty-
wy – podkreśla Marek Szproch, dy-
rektor PG w Szymiszowie. Wspólna 
modlitwa, poznawanie testamentu 
Jana Pawła II, przygotowywanie 
akademii czy  angażowanie  się 
w zbieranie funduszy na Fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” to tylko 
niektóre z realizowanych działań. 
W  tej pięknej mozaice dobrych 
inicjatyw, podejmowanych w po-

szczególnych szkołach, jest również 
organizowany w Szymiszowie Fe-
stiwal Piosenki Wartościowej oraz 
Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II 
w Pietrowicach Głubczyckich, któ-
ry w tym roku po raz drugi miał 
zasięg wojewódzki.

Wielka rodzina
Uczniowie i nauczyciele biorą 

udział również w ogólnopolskich 
zlotach i  pielgrzymkach, gdyż 
od  1998 r., w  którym przypadła 
20. rocznica pontyfikatu papieża 
z Polski, z każdym rokiem środo-
wisko szkół imienia Jana Pawła II 
jest coraz bardziej zintegrowane. 
Stąd opolscy uczniowie 16 czerwca 
byli w Wadowicach, a w paździer-
niku pojadą na Jasną Górę, gdzie 
w ubiegłym roku z całej Polski przy-

jechało blisko 22 tys. pielgrzymów 
z 482 szkół, noszących imię Jana 
Pawła II, w  tym dwóch z  Litwy. 
Wtedy na  uroczystej Mszy św., 
koncelebrowanej przez ponad 200 
księży, obecnych było 451 pocztów 
sztandarowych. – Ten widok był 
imponujący – wspomina ks. Maty-
sek, podkreślając: – Gdyby poten-
cjał tkwiący w tym ruchu udało się 
dobrze wykorzystać, byłby wspa-
niałym zaczynem w procesie wy-
chowawczym. Pedagogika chrześci-
jańska, również ta realizowana pod 
hasłem „Jan Paweł II”, nie przyciąga 
osób o innym światopoglądzie. Tym-
czasem można podjąć wiele inicja-
tyw, które w treści będą wypełnio-
ne wartościami chrześcijańskimi, 
mimo że nie będą realizowane pod 
szyldem „katolicki”. •

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II  
w diecezji opolskiej:
Publiczna szkoła Podstawowa w grabinie
Publiczna szkoła Podstawowa w kietrzu
Publiczna szkoła Podstawowa w naroku
Publiczna szkoła Podstawowa w Paczkowie
Publiczna szkoła Podstawowa nr 6 w raciborzu-sudole
Publiczna szkoła Podstawowa w roszowickim lesie
Publiczna szkoła Podstawowa w szczedrzyku
Publiczna szkoła Podstawowa w Żywocicach
Publiczne gimnazjum w Dobrodzieniu
Publiczne gimnazjum nr 3 w kluczborku
Publiczne gimnazjum w Polskiej cerekwi
Publiczne gimnazjum nr 2 w Prudniku
Publiczne gimnazjum w szymiszowie
gminny zespół szkół: szkoła Podstawowa w Tułowicach
zespół szkolno-Przedszkolny w Boguszycach
zespół szkół: Publiczna szkoła Podstawowa w Baborowie
zespół szkół Budowlanych w Opolu
zespół szkół w Pietrowicach głubczyckich
zespół szkół w zdzieszowicach

Pod zaszczytnym i mieniem
Koncelebrowanej Mszy św. w bazylice św. Anny przewodniczył  
bp Andrzej Czaja

Ks. dr Krzysztof Matysek, organizator pielgrzymki, poprowadził 
prezentację pocztów sztandarowych
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T a zabawa to nie tylko przyjem-
ność, ale i ciężka praca dziecka 

i terapeuty. Dobrze dobrane ćwicze-
nia pomagają małym uczestnikom 
terapii wyrównać pewne deficyty, 
zarówno w rozwoju ruchowym, 
jak i w zakresie percepcji. Bo dzię-
ki projektowi – sfinansowanemu 
przez Urząd Miasta Opole – Katolic-
ki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
mógł powołać Interdyscyplinarny 
Zespół Diagnostyczno-Konsulta-
cyjny i  urządzić profesjonalnie 
wyposażoną salę do terapii. W tej 
sali prowadzona jest diagnostyka 
dzieci wykazujących trudności 
w rozwoju, sprawiających kłopo-
ty wychowawcze, trudno adaptu-
jących się w nowym środowisku, 
w rodzinie adopcyjnej, zastępczej, 
w przedszkolu czy w szkole. Także 
dzieci mające trudności z nauką 
i dzieci nadpobudliwe mogą sko-
rzystać z diagnozy i pomocy spe-
cjalistów: lekarza pediatry, psy-
chologa, pedagoga, neurologopedy, 

fizjoterapeuty, terapeuty integracji 
sensorycznej. 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuń-
czy od  lat planował utworzenie 
zespołu diagnostycznego i terapeu-
tycznego, głównie z myślą o dzie-
ciach z rodzin adopcyjnych i zastęp-
czych, a stało się to możliwe dopiero 
w tym roku, po otrzymaniu nowej 
siedziby przy placu Katedralnym 4. 
Dyrektor Barbara Słomian mówi: – 
Dopiero teraz mamy odpowiednie 
warunki do pracy z dzieckiem i na-
reszcie rodzice zastępczy nie muszą 
szukać pomocy dla umieszczone-
go w ich rodzinie dziecka u wielu 
specjalistów, w wielu placówkach. 
Dzięki zespołowi diagnostyczno- 
-terapeutycznemu mogą skorzystać 
ze specjalistycznej kompleksowej 
diagnozy w jednym miejscu, także 
z terapii. Z naszej pomocy korzysta-
ją dzieci z Opola i województwa.  
  tsm

W Starym Opactwie Cysterskim 
– Rudy, w diecezji gliwickiej, od-
było się spotkanie kapłanów.

J ubileuszowej Eucharystii 14 
czerwca 2010  r. w  bazylice 

Wniebowzięcia NMP przewod-
niczył biskup gliwicki Jan Wie-
czorek, który srebrnym jubilatom 
udzielił sakramentu święceń 22 
czerwca 1985 r. w katedrze opol-
skiej, wtedy jako biskup pomoc-
niczy diecezji opolskiej. Druga 
część jubileuszowego spotkania 
miała miejsce w  Ośrodku For-
macyjno-Edukacyjnym Diecezji 
Gliwickiej, znajdującym się w Sta-
rym Opactwie, gdzie doświad-
czyliśmy serdecznej gościnności 

dyrektora ks. Jana Rośka i jego 
współpracowników. 

Jubilaci wstępowali do Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Ny-
sie w 1979 roku – w którym sługa 
Boży Jan Paweł II po raz pierwszy 
jako papież pielgrzymował do oj-
czyzny. Studia zaczęło 66 kleryków, 
wyświęconych z tej grupy zostało 
34 kapłanów. Aktualnie pracują 
w duszpasterstwie, na wyższych 
uczelniach oraz na innych stanowi-
skach kościelnych diecezji gliwic-
kiej i opolskiej, a także we Francji, 
Holandii i Niemczech. Z tej grupy 
kapłanów zmarł, w 2007 roku, śp. 
ks. Karol Gąsior jako proboszcz pa-
rafii Obrowiec w diecezji opolskiej. 
 Ks. Rudolf Pierskała

25-lecie święceń kapłańskich

Jubileuszowe spotkanie
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Terapia i zabawa

W 1985 roku przyjęli święcenia

W nowej sali do terapii jest kolorowo  
i wesoło, liny, koła i rozhuśtane trapezy 
zapraszają do rozrywki.

Stefania i Fabian testują terapeutyczną huśtawkę

Składamy serdeczne podziękowanie 

wszystkim osobom i delegacjom: 
ks. bp. Pawłowi stobrawie, ks. dziek. lesławowi kasprzyszakowi, 
ks. wicedziekanowi karolowi Hoince, księżom dekanatu Branice, 

księżom diecezji opolskiej i gliwickiej, 
klerykom wyższego seminarium Duchownego w Opolu, 

zespołowi szkolno-Przedszkolnemu w Pilszczu, członkom OsP w Pilszczu, 
radom parafialnym z Pilszcza i z ludmierzyc, 

wszystkim parafianom i delegacjom,  
którzy uczestniczyli w Mszach św. i uroczystościach pogrzebowych, 
wszystkim, którzy w ciężkich chwilach otoczyli nas troską, opieką 

i wsparciem duchowym, pomagali w załatwianiu trudnych spraw

ś†p. 
ks. mgr. dziekana honorowego

Pawła Łazora
proboszcza parafii wniebowzięcia nMP w Pilszczu.

Bracia Józef i Michał, siostra Zofia wraz z rodzinami 
i Zygmunt
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W   niedzielę 13 czerwca 
w  parafii św. Piusa 
X i  św. Marii Goretti 

w Kędzierzynie-Koźlu (Blachow-
nia) odbyły się obchody 30-lecia 
parafii. Uroczystość jubileuszu 
wypadła dokładnie w dzień jej ery-
gowania. Parafia ta  została wy-
dzielona z parafii św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Sławięcicach.

Od baraku do kościoła
Obecnie w  skład parafii pw. 

Piusa X i św. Marii Goretti wcho-
dzą następujące osiedla i  przy-
siółki: Stara Blachownia, Mieda-
ry, Huta Miedarska, Biały Ług, 
Nowa Wieś, Lenartowice i Osiedle. 
Pierwsza wzmianka o Blachowni 
Śląskiej, Lenartowicach i Nowej 
Wsi pochodzi z połowy XVI w., 
były wówczas wymieniane jako 
posiadłości właścicieli Sławię-
cic – książąt Hohenlohe-Hoym. 
Wierni do końca lat 50. XX wieku 
uczęszczali do kościoła w Sławięci-
cach. Pierwsza próba postawienia 
kościoła w Blachowni (a ściślej – 
przeniesienia tu  drewnianego 
kościoła z  Polskiej Nowej Wsi), 
podjęta przez ówczesnego pro-
boszcza Sławięcic ks. Maksymi-
liana Cichonia i wiernych w roku 
1952, zakończyła  się odmowną 
decyzją Rady Państwa. Na  fali 
popaździernikowej odwilży roku 
1956 ks. Cichoń zaczął odprawiać 
Msze św. niedzielne w dawnym 

baraku w Blachowni. W 1958 roku 
wikariusz ze Sławięcic ks. Jerzy 
Koptoń przystąpił do  prac nad 
adaptacją baraku na  kościół. 
W  następnym roku w  „barako-
wym” kościele już codziennie od-
prawiana była Msza św. W 1960 r. 
po raz pierwszy dzieci przystąpi-
ły w Blachowni do I Komunii św., 
odbyła się procesja Bożego Ciała 
i Pasterka. W październiku tego 
roku bp Wacław Wycisk poświę-
cił tymczasowy kościół. W 1980 r. 
biskup opolski erygował parafię 
w  Blachowni, mianując jej  pro-
boszczem ks.  Jerzego Koptonia, 
który od 1959 był tam duszpaste-
rzem. W roku 1981 proboszczem 
parafii zostaje mianowany ks. Jó-
zef Stryczek, którego głównym 
zadaniem stało się wybudowanie 
nowej świątyni. Budowę rozpo-
czął w roku 1982, a w 1993 roku 
aktu poświęcenia nowego kościoła 
w Blachowni dokonał abp Alfons 

Nossol. W następnych latach trwa-
ło wyposażanie wnętrza świątyni. 
Ks. Stryczek zmarł przedwcześnie 
w roku 2006, a jego następcą został 
ks. Jerzy Pawlik.

Z  parafii do  tej pory wyszły 
dwa powołania zakonne: francisz-
kanin br. Piotr Reinhold Nogiesser 
(†1995) oraz s. Agnieszka Teresa 
Nongiser, elżbietanka, która wstą-
piła do zgromadzenia w 1997 r. 

zagrały pięknie
Wielkim utrapieniem dla 

ks. J. Stryczka stała się budowa no-
wych organów, którą zlecono cze-
skiemu organmistrzowi Grygaro-
wi. Okazał się wykonawcą bardzo 
nierzetelnym (podobnie zresztą jak 
w parafii Przemienienia Pańskiego 
w Opolu). 

– Dziękuję ks. Jerzemu Pawli-
kowi, który wziął na siebie trudne 
zadanie dokończenia budowy tego 
instrumentu. Dziękuję Wam, para-

fianom, że podjęliście tyle wysiłku, 
by te organy zagrały – powiedział 
w czasie uroczystości jubileuszo-
wych bp Paweł Stobrawa, który 
przewodniczył Mszy św. i poświę-
cił instrument. Członkowie rady 
parafialnej podkreślali, że zawsze 
chcieli dokończyć ich  budowę. 
Ks. J. Pawlik dziękował wiernym, 
ofiarodawcom, przyjaciołom 
z kraju i z zagranicy oraz ks. dr. 
Grzegorzowi Poźniakowi za mery-
toryczną pomoc w pracach nad bu-
dową blachowniańskich organów. 
Ks. Poźniak wyraził uznanie dla 
firmy organmistrzowskiej Wiesła-
wa Jelenia „Kamerton” z Olszynki, 
która podjęła się trudnego zadania 
kontynuowania budowy po  po-
przedniku. Szafę organową wyko-
nał Jacek Merkel. Na 36-głosowym 
instrumencie w dniu jubileuszu 
koncertował Jarosław Jasiura, 
organista bazyliki jasnogórskiej. 

Andrzej Kerner
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Biskup P. Stobrawa 
poświęcił nowy instrument

Msza św. podczas uroczystości 30-lecia parafii 
powyżej: Wspólnota parafii z bp. Pawłem Stobrawą

Parafia pw. św. Piusa X i św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu

Organy na trzydziestolecie
Na jubileuszu 
zabrzmiała muzyka 
z nowych organów 
kościoła w Blachowni. 
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zaproszenia

Rekolekcje dla rodzin 
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi zaprasza rodziny 
do Winowa na rekolekcje letnie z możliwością nocle-
gu lub w formie dojazdowej w terminach: 9–11lipca, 
16–18 lipca, 23–25 lipca. Rozpoczęcie rekolekcji 
o godz. 17.00 pierwszego dnia, zakończenie godz.17.00 
ostatniego dnia. Zgłoszenia przyjmuje s. M. Eleonora 
Dzimiera, tel. 77/4748381 lub na adres mejlowy: s.ele-
onora@szensztat.pl 

W Miedoni i w Winowie
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi organizuje letnie 
rekolekcje w Miedoni k. Raciborza dla dziewcząt 
ze szkół podstawowych od 10 do 15 lipca. Nato-
miast w Winowie odbędą się rekolekcje letnie dla 
dziewcząt z gimnazjów i szkół średnich od 26 do 30 
lipca 2010 r. Zgłoszenia przyjmuje do 30 czerwca 
s. M. Michalina 077/ 474 83 81, s.michalina@szensztat. 
Ojcowie szensztaccy zapraszają chłopców od klas 
IV szkoły podstawowej do I i II klasy gimnazjum 
na obóz wypoczynkowo-formacyjny do Raciborza- 
-Miedoni w terminie: 16–22 lipca. Zgłoszenia należy 
kierować na adres e-mail: ogrochw@wa.onet.pl lub 
piotrmusiol@o2.pl. 

Koncert 
w Dziewiętlicach
11 lipca o  godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. 
św. Marii Magdaleny w Dziewiętlicach odbędzie się 
koncert w  ramach VII Paczkowskiego Festiwalu 
im. Moritza Brosiga, którego wykonawcami będą: 
Elżbieta Woleńska – flet, absolwentka Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu, obecnie wykładowca tej 
uczelni; Marek Fronc – organy, absolwent Akademii 
Muzycznej w Warszawie, wykładowca w legnickim 
Diecezjalnym Studium Organistowskim i we wro-

cławskiej AM, Wira Hryhorenko-Lewków – mezzo-
sopran, absolwentka Akademii Muzycznej w Kijowie, 
specjalistka od emisji głosu, solistka chóru Politech-
niki Wrocławskiej „Axion”.

Śladami przeszłości 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich Oddział w Kluczborku organizuje 
XXI ogólnopolską pielgrzymkę i wycieczkę do Lwo-
wa, nad Morze Czarne i Azowskie, do Berdianska, 
Odessy i na Krym. Trasa prowadzi od Wrocławia 
przez Oleśnicę, Kluczbork, Opole, Kraków, Medykę 
(granica) do Lwowa, i m.in. do Tarnopola, Winni-
cy, Pierwomańska, Primorska, Bedriańska, Jałty, 
Bakczyseraju, Sewastopola, Symferopola, Odessy, 
Białogrodu Dniestrowskiego. Termin: 24 sierpnia–8 
września. Zapewnione są noclegi w sanatoriach 
i  domach pielgrzyma. Zgłoszenia przyjmowane 
są pod tel. 77 418-21-51 (od wczesnego rana do 9.00 
i po 20.00).

Pielgrzymki 
na Górze św. Anny
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców w sobotę i nie-
dzielę 26 i 27 czerwca, rozpoczęcie w sobotę Mszą 
św. o godz. 18.00 z kazaniem stanowym, w niedzielę 
Suma pontyfikalna w grocie lurdzkiej o godz. 10.00. 
Pielgrzymka dzieci w sobotę i niedzielę 3 i 4 lipca: 
sobota, godz.18.00 – intronizacja figury Dzieciątka 
Jezus i Msza św. z kazaniem, niedziela, godz. 10.00 – 
Msza św. w grocie lurdzkiej pod przewodnictwem 
bp. Gerarda Kusza, godz. 13.00 – nabożeństwo dla 
dzieci i rodziców z występami chórów dziecięcych 
i scholi. Po nabożeństwie błogosławieństwo dla dzieci 
i rodziców na rajskim placu. Pielgrzymka niewido-
mych w niedzielę 11 lipca, Msza św. w bazylice o godz. 
10.00.  •

W każdym wakacyjnym nu-
merze zamieszczać będzie-

my na  stronach „Gościa Opol-
skiego” jedno zdjęcie z pytaniem, 
gdzie zrobiono tę fotografię. Na od-
powiedź czekać będziemy cztery 
dni, od poniedziałku do czwartku 
włącznie. Odpowiedzi nadsyłać 
można pocztą majlową: opole@go-
scniedzielny.pl, faksem 77/4546472 
lub pocztą tradycyjną. Na uczest-
ników konkursu czekać będą in-
teresujące nagrody. Zapewniamy, 
że fotografie dotyczyć będą miejsc 
opolskiej diecezji.

Zespół redakcyjny opolskiego 
„Gościa Niedzielnego”

Wydawnictwo o  świętowaniu 
ośmiu wieków Olesna. 

W lipcu 2008 r. uroczystą sesją 
rady miejskiej zainauguro-

wano obchody 800-lecia Olesna, a 25 
lipca 2009 r. tak samo uroczyście 
zamykano jubileuszowy rok. Ca-
łoroczny program obfitował w wy-
darzenia kulturalne, 
religijne, oświatowe. 
Odbyło  się wiele 
imprez z udziałem 
artystów polskich 
estrad, jak i  wła-
snych wykonaw-
ców, dzieci i młodzieży. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się wystawy 
plenerowe, eksponowane na rynku, 
m.in. „Olesno sprzed II wojny świa-
towej”, „Ruiny Olesna w  1945 r.”, 
„Zabytki sakralne, uroczystości reli-
gijne”. Oleskie Muzeum udostępniło 
całość wystawy „Dzieje miasta Ole-
sna”, przygotowywanej od 2005 r. 
Wystawiono na niej po raz pierw-
szy namalowane przez miejscowych 
artystów Stanisława Pokorskiego 
i Beatę Binik płótno przedstawiają-
ce Henryka Brodatego, polującego 
w okolicznych lasach, oraz zamek 
myśliwski, który miał dać początek 
osadzie i następnie miastu Olesno. 
Dla upamiętnienia jubileuszu Pocz-
ta Polska wydała okolicznościowy 
datownik, a Mennica Polska wybiła 
oleskie dukaty lokalne o nominałach 
4 i 40 michałów, posiadających war-
tość kolekcjonerską.

Kulminacyjnym wydarzeniem 
roku jubileuszowego – 3 maja 
2009 roku – była Msza św., podczas 
której abp Alfons Nossol koronował 
obraz Matki Boskiej Oleskiej i reko-
ronował odrestaurowaną kolumnę 
maryjną na rynku, a burmistrz Ole-
sna Sylwester Lewicki, odczytując 
akt zawierzenia, przekazał miasto 
i jego mieszkańców w opiekę Matki 
Boskiej. Treść aktu, podobnie jak 
opisy wydarzeń tego roku, prezen-
tacje osób zasłużonych dla ziemi ole-
skiej znajdziemy w wydanej przez 
Urząd Miejski w  Oleśnie książce 
„Jubileusz VIII wieków Olesna”, 
świetnie zilustrowanej fotografiami 
Mateusza Antkowiaka, Mirosława 
Dedyka, Wojciecha Szczepańskiego. 

Teresa Sienkiewicz-Miś

Wakacyjny konkurs

Gdzie zrobiono tę fotografię?

Warto przeczytać

Zawierzyli  
MB Oleskiej
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