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21 listopada 
wybierzemy członków 
rad parafialnych.

W  niedzielę 7 listopada w naszych 
kościołach zostaną ogłoszone 

wybory do Parafialnych Rad Dusz-
pasterskich (PRD). Tydzień później, 
14 listopada, będzie można zgłaszać 
kandydatów do rad. A  w  następną 
niedzielę, 21 listopada, odbędą się 
wybory. 

16 października ordynariusz opol-
ski bp Andrzej Czaja wydał dekret 
zarządzający wybory do rad parafial-
nych. Zgodnie z dokumentami I Syno-
du Diecezji Opolskiej, w wyborach 
wierni będą wybierać 2/3 składu rady, 
a 1/3 rady będą stanowić parafianie 
wybrani przez proboszcza. Prawo 
zgłaszania kandydatów do rady ma 
każdy parafianin – wystarczy przy-
nieść karteczkę z kandydaturą. Prawo 
zgłaszania kandydatów do wolnych 
wyborów ma również proboszcz. Nad 

prawidłowym przebiegiem procesu 
zgłaszania kandydatów i wyborów 
czuwa komisja wyborcza, wybrana 
z dotychczasowych członków PRD 
pod przewodnictwem proboszcza lub 
innego kapłana. Statut PRD w diecezji 
opolskiej stanowi, że kandydaci po-
winni być dobierani według trzech 
kryteriów: reprezentatywności, kom-
petencji oraz przydatności. – Jednak 
pierwszym zasadniczym, trudno wy-
rażalnym w kategoriach prawnych 
warunkiem, który powinien spełniać 
kandydat do rady, jest miłość do Ko-
ścioła, świadomość bycia Kościołem 
i rozumienie roli świeckich w Koście-
le – podkreśla ks. Waldemar Musioł, 
dyrektor wydziału duszpasterskie-
go opolskiej kurii, który koordynuje 
przebieg wyborów w naszej diecezji. 
Ks. W. Musioł zwraca uwagę na kilka 
nieporozumień związanych z dzia-
łalnością rad parafialnych. – Rada 
ma tylko głos doradczy. Proboszcz 
w ważnych sprawach powinien brać 
jej zdanie pod uwagę, ale nie rada de-
cyduje. Decyzję i tak zawsze podejmu-

je proboszcz. Do kompetencji rady nie 
należą także kwestie wiary i moralno-
ści czy jakikolwiek wpływ na obsadę 
urzędów kościelnych. Rada nie może 
podejmować uchwał w tych sprawach 
– podkreśla ks. Waldemar Musioł. 
Członkowie rady parafialnej powinni 
dbać o swoją formację duchową: przez 
życie modlitewne i sakramentalne, 
spotkania rady parafialnej oraz die-
cezjalne spotkania formacyjne. Prze-
wodniczącym rady z urzędu jest pro-
boszcz. Tylko on ma prawo zwoływać 
jej posiedzenia „przynajmniej kilka 
razy w roku” (statut PRD). – Oczywi-
ście jest piękne i godne docenienia, że 
troską rad parafialnych są w większo-
ści sprawy materialne parafii. Jednak 
ich podstawową troską powinno być 
dobro duchowe parafii – podkreśla 
dyrektor wydziału duszpasterskiego. 
Aby głos w wyborach do rad parafial-
nych był ważny, na opieczętowanej 
karcie do głosowania można postawić 
znak „X” przy maksymalnie trzech 
kandydaturach. 

Andrzej Kerner
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Eliminacje 
festiwalu
Muzyka. 
do 28 listopada 
muzycy amatorzy: 
soliści, duety, schole, 
zespoły wokalno- 
-instrumentalne 
oraz chóry mogą 
zgłaszać udział 
w XVII Ogólnopolskim 
Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie. 
Ten renomowany 
festiwal odbywa się 
w trzech kategoriach 
wiekowych: dziecięcej, 
młodzieżowej 
i dorosłych. Festiwal 
będzie miał dwa etapy: 
eliminacje do konkursu 
(10–20 grudnia) 
w 32 miejscach Polski 
oraz finał (6–8 stycznia) 
w Będzinie. Koncert 
galowy odbędzie 
się 9 stycznia 2010 r. 
w Sanktuarium Polskiej 
Golgoty Wschodu 
w Będzinie. eliminacje 
w naszej diecezji 
będą przeprowadzone 
w dwóch miejscach. 
W Łambinowicach 
12 grudnia i w raciborzu 
15 grudnia. 
Szczegółowe informacje 
(w tym regulamin 
i kartę zgłoszenia) 
można znaleźć 
na stronie internetowej 
festiwalu www.ofkip.pl. 

Wykłady 
o duchowości 
KIK. Od października 
w każdą I i III środę 
miesiąca o godz. 16.30  
w auli domu 
katechetycznego 
przy katedrze opolskiej 
odbywają się wykłady 
poświęcone duchowości 
chrześcijańskiej. 
zaprasza Klub 
Inteligencji Katolickiej. 

krótko

Wydział 
Duszpasterski 

przygotował 
plakaty 

i materiały na 
temat wyborów

Biskup opolski zarządził wybory

Vox populi
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Biskup 
Andrzej Czaja 
Niektóre środowiska 
katolickie uparcie 
powtarzają, że z Kościołem 
w Polsce wszystko jest 
w porządku i nie trzeba 
niczego naprawiać. Jeśli 
mowa o jakichś słabościach 
Kościoła, to winien jest 
temu tylko zewnętrzny 
świat, który atakuje 
Kościół. Czyli znajdujemy 
się w oblężonej twierdzy. 
Niestety, niektóre 
środowiska medialno- 
-kościelne – myślę, 
że trzeba wprost 
powiedzieć: głównie Radio 
Maryja i „Nasz Dziennik” 
– lansują tę tezę na tyle 
mocno, że i niejeden biskup 
w nią zaczyna wierzyć. 
W takiej sytuacji musimy 
się liczyć z gorzkimi 
konsekwencjami. Młode 
pokolenie, które nie zna 
minionych doświadczeń, 
które nie ma nawet 
doświadczenia stanu 
wojennego, będzie się 
czuło coraz bardziej obco 
w społeczności naszego 
Kościoła i będzie się mu 
coraz trudniej w naszym 
Kościele znaleźć. Trzeba 
więcej otwarcia na novum, 
które przyszło i przychodzi. 
A kryterium odnowy może 
być tylko jedno i jest pewne: 
Ewangelia.

Z rozmowy ze Zbigniewem Nosowskim 
(Więź, nr 10/2010)
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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

Opole. Konferencja zatytułowana 
„Magia – cała prawda” odbyła się 
w Opolu pod auspicjami Wyższe-
go Seminarium Duchownego, DA 
„Resurrexit” i wspólnot Odnowy 
w  Duchu Świętym. Głównym 
prelegentem był ks. dr hab. Alek-
sander Posacki SJ, wykładowca 
akademicki, konsultant egzorcy-
stów krajowych i zagranicznych. 
– Z punktu widzenia chrześcijań-
skiego okultyzm jest zagrożeniem 
pierwszego stopnia. Praktyki 
okultystyczne są niebezpieczne 
nawet dla zdrowia psychicznego, 
nie mówiąc o niebezpieczeństwie 
duchow ym – powiedział ks. 
Posacki. 

Rudy. W  Centrum Formacyjno-
-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej 
mieszczącym w  pocysterskim 
kompleksie klasztornym w Rudach 
odbyła się konferencja naukowa 
zorganizowana przez Wydział 
Teologiczny UO nt. „Sekularyza-
cja dóbr kościelnych na Górnym 
Śląsku w 1810 roku”. Wśród prele-
gentów znaleźli się m.in. prof. Anna 
Pobóg-Lenartowicz, bp Jan Kopiec, 
ks. prof. Kazimierz Dola, ks. prof. 

Franciszek Wolnik. Dekret o seku-
laryzacji został wydany przez króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma III 
30 października 1810 r. Na jego mocy 
wszystkie dobra zakonne stały się 
własnością państwa. Na Śląsku 
zamknięto prawie 60 klasztorów 
męskich i  14 żeńskich. 
Osoby zakonne musiały 
przestać nosić habity, księ-
ża zakonni mogli przejść 
w szeregi duchowieństwa 

diecezjalnego. Niektóre z zakonów 
(cystersi, norbertanie) nigdy już nie 
powróciły na Śląsk. Władze pru-
skie liczyły na zasilenie obciążone-
go kontrybucjami budżetu państwa 
majątkiem zakonów. Motywem 
sekularyzacji klasztorów było także 

dążenie do ich likwidacji 
jako przeżytków przeszło-
ści zbędnych w nowocze-
snym, oświeceniowym 
państwie. 

Opole. Podczas remontu wieży kościoła 
śś. Piotra i Pawła w Opolu zdemontowano 
wieńczące je kulę, krzyż i koguta, które 
będą poddane renowacji. Podczas komi-
syjnego otwarcia kuli wyjęto z niej słoik, 
w którym znajdował się dokument opisu-
jący budowę kościoła w latach 1923–1924. 
W słoiku znalazło się również 6 używa-
nych wówczas banknotów o nominałach: 
10 miliardów marek, 20 miliardów marek,  
50 miliardów marek, 100 miliardów 
marek i 200 miliardów marek oraz 
monety: 3 marki, 1 marka, 50 pfe-
nigów, 20 pfenigów, 10 pfenigów, 
2 pfenigi, 1 pfenig. Mimo tak szale-
jącej inflacji ks. prałat Józef Kubis 
zdołał wybudować duży kościół 
w ciągu półtora roku. 

O okultyzmie 
i magii

Świadectwo 
szalejącej inflacji
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Kula, krzyż 
i kogut 

 z wieży 
kościoła 
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200 lat po sekularyzacji klasztorów

Uczestnicy 
konferencji 

w Rudach

Parafia bł. Czesława w Opo-
lu obchodziła dziesiątą rocznicę 
konsekracji kościoła rozpoczę-
tą duchowym przygotowaniem 
podczas misji świętych. Delegacja 
parafian udała się do Wrocławia, do 
kościoła św. Wojciecha, gdzie odbył 
się obrzęd przekazania relikwii bł. 

Czesława. Uroczystego ich wpro-
wadzenia do opolskiego kościoła 
bł. Czesława dokonał bp ordyna-
riusz Andrzej Czaja, który także 
poświęcił tablicę upamiętniającą 
to wydarzenie. Podczas Mszy św. 
sprawowanej przez księdza bisku-
pa  wierni oddawali cześć wysta-

wionym relikwiom. Niedzielna 
Eucharystia była wielkim dzięk-
czynieniem Bogu za dar świątyni, 
także czasem wspomnień z okre-
su budowy, urządzania świątyni 
i posługi duszpasterskiej. Uroczy-
stościom religijnym towarzyszyły 
wystawy i pokazy multimedialne.

Opole otrzymało relikwie bł. Czesława
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Galacja

J eśliby użyć określeń 
z naszej epoki, to Galacja 

to północne regiony Turcji 
centralnej. Głównym 
miastem była Ancyra 
(dziś Ankara). Rzymianie 
nazwali tę prowincję 
od przybyłych tu 
w III w. przed Chrystusem 
celtyckich Galatów. Ich 
język przetrwał aż do 
V wieku. Historyczna 
nazwa Galacji była 
w użyciu do najazdów 
arabskich w VII wieku. 
Apostoł Paweł dotarł tam 
dwukrotnie – w czasie 
drugiej i trzeciej wyprawy 
misyjnej. Z Efezu napisał 
list do chrześcijan Galacji 
(w 54–56 r.). Przestrzega 
w nim przed błędami 
głoszonymi przez 
tzw. żydujących – czyli 
chrześcijan, którzy wbrew 
postanowieniu apostołów, 
podjętemu w Jerozolimie 
(rok 50), usiłowali 
nakładać na nawróconych 
pogan rytualne prawo 
żydowskie. Gwałtownie 
atakowali Pawła, który 
jako fundament zbawienia 
ukazywał wiarę, 
nie zaś Prawo Mojżeszowe. 
Temu zamętowi sprzyjała 
w Galacji mieszanina 
etniczna, a co za tym idzie 
obyczajowa i religijna. 
Apostoł ukazuje wiarę 
w Chrystusa jako 
wyzwolenie, a życie 
wedle Ewangelii jako 
prawdziwą wolność. 
W tym samym liście kreśli 
pełne treści i ciepła zdania 
o Wcieleniu. Z tego źródła 
wypływają dary Ducha, 
które stanowią o pięknie 
wolnego życia uczniów 
Jezusa.

Otwórz: 
 Ga 1; 4,4-7; 5,22n.

W ostatnich dniach 
w Opolu dwukrotnie 
podjęto publicznie 
gorący temat in vitro. 

N ajpierw (23 i 24 paździer-
nika) na Wydziale Teo-
logicznym UO odbyła się 

międzynarodowa konferencja nt. 
„Kto posiada moc decyzyjną nad 
życiem?”, zorganizowana przez 
Katedrę Bioetyki i Etyki Społecz-
nej WTUO oraz Stowarzyszenie 
Bioetyków w Środkowej Europie. 
Jednym z ważnych wniosków tej 
konferencji było stwierdzenie, że 
w  prawodawstwie europejskim 
embrion ma status podmiotu pra-
wa, niezależnie od stopnia rozwo-
ju. Nigdy nie jest traktowany jak 
przedmiot, czyli podobnie jak np. 
narządy do przeszczepu – co ma 
miejsce w dwóch projektach ustaw 
złożonych w Sejmie. – Wiedza na-
szego społeczeństwa na ten temat 
jest zbyt mała. Ludzie mają prawo 
znać prawdę o in vitro, jego mecha-
nizmach, skutkach, a także o stoją-
cym za nim lobby– mówił w cza-
sie konferencji prasowej w kurii 
diecezjalnej (27 października) ks. 
prof. Piotr Morciniec, kierownik 

katedry Bioetyki i Etyki Społecznej 
WTUO i członek zespołu eksper-
tów Konferencji Episkopatu Polski 
ds. bioetycznych. – Najgorszym 
rozwiązaniem jest brak jakiejkol-
wiek regulacji prawnej kwestii 
in vitro. Funkcjonujemy w kraju 
pluralistycznym, a to oznacza po-
trzebę poszukiwania kompromisu. 
Trzeba jednak odróżnić kompromis 
prawny, który jest koniecznością, 
od kompromisu moralnego, który 
jest w tej sprawie nie do przyjęcia, 
ponieważ chodzi o obronę życia 
– podkreślał ks. Morciniec. Zde-
cydowanie zaprzeczył możliwości 
ekskomunikowania posłów kato-
lików za głosowanie za projektem 
ustawy innym niż całkowity zakaz. 
– Prawo kanoniczne takiej sankcji 
nie przewiduje – powiedział ks. 
Morciniec, przypominając jedno-
cześnie, że jeśli całkowity zakaz 
in vitro nie znajdzie poparcia, to 
parlamentarzyści powinni kiero-
wać się wskazaniami zawartymi 
w  encyklice „Evangelium vitae” 
odnośnie prac nad ustawą o prze-
rywaniu ciąży. 

„Parlamentarzysta, którego 
osobisty, absolutny sprzeciw 
wobec przerywania ciąży byłby 
jasny, postąpiłby słusznie, udzie-
lając swego poparcia propozycjom, 

których celem jest ograniczenie 
szkodliwości takiej ustawy” – pi-
sał tam Jan Paweł II. Ks. Morciniec 
wypowiedział się przeciw karaniu 
więzieniem za in vitro, zaznacza-
jąc jednak, że norma prawna bez 
sankcji, i to stosowanej, jest mar-
twa. Przytoczył przykład Austrii, 
w której zakazane jest niszczenie 
nadliczbowych zarodków, ale 
w praktyce ten proceder ma miej-
sce bez konsekwencji dla uczest-
niczących w  nim. Przypomniał 
również podstawowe etyczne racje 
przemawiające przeciwko stoso-
waniu procedury in vitro: two-
rzenie nadliczbowych zarodków, 
ich niszczenie i zamrażanie oraz 
wstępną selekcję przed wszczepie-
niem w łono kobiety. Opolski etyk 
dodał, że in vitro stawia pod zna-
kiem zapytania kwestie rodziciel-
stwa, macierzyństwa i ojcostwa, 
a w dzieciach urodzonych w wy-
niku zastosowania tej technologii 
rodzi problemy psychiczne zwią-
zane z poszukiwaniem prawdzi-
wych rodziców czy podświadomie 
przeżytą traumą w wyniku śmierci 
embrionalnego rodzeństwa. 

– Kościół nie jest przeciw. Ko-
ściół jest radykalnie „za”. Za ochro-
ną każdego życia. Zabijanie zarod-
ków nadliczbowych sprzeciwia się 
najbardziej podstawowemu prawu 
człowieka, prawu do życia – pod-
kreślał zasadnicze moralne racje 
sprzeciwu wobec in vitro ks. prof. 
Piotr Morciniec, zaznaczając rów-
nocześnie, że człowiek poczęty tą 
metodą jest godny takiego samego 
szacunku jak każdy inny człowiek. 

Andrzej Kerner

Ważne debaty etyczne

Za życiem, 
nie przeciw

Konferencja prasowa 
na temat in vitro 
 w opolskiej kurii. 
Z prawej: ks. Piotr Morciniec
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N a co dzień chcą żyć ide-
ałami św. Franciszka, 
chcą jak on kochać Boga, 
ludzi i każde stworzenie. 

I wiernie wypełniać obietnicę skła-
daną podczas obrzędu pasowania 
na rycerza, której treścią zasadni-
czą jest realizowanie i zachowanie 
wiary, posłuszeństwa i  miłości 
ofiarnej względem Boga, człowieka 
i stworzeń. Opolską grupę Rycerzy 
św. Franciszka tworzą dzieci i mło-
dzież szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych. Działają i spotyka-
ją się w katedralnej parafii Krzy-

ża Świętego w Opolu, a formalnie 
przynależą do Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich istniejącego przy 
klasztorze franciszkanów w Opolu. 
Obie grupy tworzą jedną francisz-
kańską wspólnotę osób świeckich.

Śladami św. Franciszka
Spotykają się w  soboty, żeby 

wspólnie modlić się, poznawać Pi-
smo Święte, interesująco spędzać 
czas na wdrażaniu ideałów fran-
ciszkańskich, na  przygotowywaniu 
inscenizacji teatralnych, pisaniu 
informacji do pisemka „Rycerskie 

Hasło”, czy czytaniu „Kwiatków św. 
Franciszka”. Śpiewają, bawią się i  
planują dalsze działania. Wszyst-
ko to odbywa się pod opieką s. Kry-
styny Skrockiej i opieką duchową 
asystentów kościelnych, ojców 
franciszkanów: Mirona Góreckie-
go i Justyna Przybyły. Więcej czasu 
na integrację, wspólne poznawa-
nie charyzmatu franciszkańskiego 
oraz zabawy na świeżym powietrzu 
mają rycerze w czasie zimowych 
i letnich wakacji, bo w tych termi-
nach  mogą skorzystać z tygodnio-
wego pobytu w Koszarawie Bystrej 
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Opolscy rycerze
u św. Franciszka

Kilka dni 
spędzonych 
w ojczyźnie 
patrona umocniły 
ich w rycerskich 
postanowieniach.

tekst
Teresa Sienkiewicz-Miś

tsienkiewicz@goscniedzielny.pl
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w  Beskidzie Żywieckim, w  Zbą-
szyniu i być może, w przyszłości, 
w innych miejscach. Żeby wesprzeć 
finansowo takie formy integracji, 
Rycerze św. Franciszka uczestni-
czą w jarmarku franciszkańskim, 
wystawiają spektakle, jak podczas 
tegorocznego odpustu Porcjunkuli 
w Prudniku, gdzie po przedstawie-
niu „Cudu św. Franciszka” widzowie 
nagrodzili ich drobnymi datkami. 

 –  Szczególnym i niezapomnia-
nym przeżyciem – twierdzą młodzi 
rycerze – była październikowa piel-
grzymka „Śladami św. Franciszka”. 
Bo dosłownie razem z animatorami 
i tercjarzami  z Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich, z o. Justynem 
Przybyłą i s. Krystyną Skrocką – 
moderatorem Rycerzy św. Fran-
ciszka, organizującą pielgrzymkę 
– spacerowali śladami św. Fran-
ciszka po Asyżu, modlili się w ba-
zylikach św. Franciszka i  Matki 

Bożej Anielskiej (Porcjunkuli), 
w  nowym kościele wybudowa-
nym na ruinach domu rodzinnego 
św. Franciszka, zwiedzili  rynek 
z ratuszem i katedrę św. Rufina. 
Odwiedzili też kościółek San Da-
miano, gdzie za sprawą Chrystu-
sa przemawiającego z krzyża do 
św. Franciszka zapoczątkowany 
został ruch franciszkański. Poje-
chali także do sławnego Greccio 
i tam oczami wyobraźni oglądali 
pierwszą żywą szopkę bożonaro-
dzeniową urządzoną z inspiracji 
św. Franciszka. W tym pięknym 
miejscu przeżyli Mszę św. – Pa-
sterkę ze śpiewem kolęd.  Byli też 
w Padwie u św. Antoniego i jeden 
dzień przeznaczyli na zwiedzanie 
Rzymu. Podczas każdej Mszy św. 
i nabożeństw młodzi pielgrzymi 
pełnili obowiązki liturgicznej służ-
by ołtarza, a w Asyżu podzieleni 
na małe grupy prowadzili uliczną 
ewangelizację, zachęcając napoty-
kanych ludzi do wspólnej modlitwy 
o pokój i dobro na świecie. 

Wspólnota FZŚ w Opolu
Opolska wspólnota założona zo-

stała w 1945 r., zaraz po przejęciu 
od ewangelików kościoła i klasz-
toru przez Zakon Braci Mniejszych 
Prowincji Wniebowzięcia NMP 
w Katowicach-Panewnikach. Ak-
tualnie wspólnotę tworzy ponad 
60 sióstr i braci. Kiedyś ta liczba 
była dużo większa, ale, jak mówi 
s. Krystyna, nadal przychodzą 
nowi kandydaci, także osoby 
w młodym wieku. Wspólnota jest 
żywa, pracująca nad swoją du-
chowością, jej członkowie chętnie 
uczestniczą w rekolekcjach, piel-
grzymkach, odpustach. Ostatnio 
opolscy tercjarze nawiązali współ-
pracę z mieszkańcami i pracow-
nikami Schroniska im. św. Brata 
Alberta w Bielicach i z Wojewódz-
kim Szpitalem w Opolu, gdzie raz 
w miesiącu w kaplicy będą modlić 
się w intencji chorych i służby zdro-
wia. I chociaż s. Maria martwi się, 

że starzy tercjarze szybko odcho-
dzą do Pana, to może mieć nadzieję, 
że opolska wspólnota nadal będzie 
głosić Ewangelię. 

Spotkania świeckich francisz-
kanów odbywają się w każdą drugą 
niedzielę miesiąca o godzinie 15.00. 
W kościele odmawiana jest Koron-
ka do Miłosierdzia Bożego, a następ-
nie spotkanie formacyjne z konfe-
rencją odbywa się w  refektarzu 
klasztornym. – To niedzielne spo-
tkanie, na które czekamy z utęsk-
nieniem – mówi s. Maria – wieńczy 
Msza św. z kazaniem (o godz. 17.00). 
Opolska wspólnota FZŚ należy do 
regionu Opole–Gliwice. Jej obecną 
przełożoną  jest s. Krystyna Skroc-
ka, asystentami  duchowymi są ojco-
wie franciszkanie: Miron Górecki 
i Justyn Przybyła.

Pokój i dobro      
Franciszkański Zakon Świec-

kich w Polsce dzieli się na kilka-
naście regionów, terytorialnie 
pokrywających się w  zasadzie 
z metropoliami lub diecezjami Ko-
ścioła katolickiego i liczy blisko 17 
tys. członków, skupionych w około  
600 wspólnotach, działających przy 
klasztorach franciszkańskich i pa-
rafiach diecezjalnych. 

„Reguła i życie franciszkanów 
świeckich jest następujące: zacho-
wywać Ewangelię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, naśladując św. 
Franciszka z  Asyżu …” (Reguła 
FZŚ ). Oprócz pielęgnowania ducha 
modlitwy i życia sakramentalnego 
siostry i bracia uczestniczą w re-
kolekcjach, dniach skupienia, piel-
grzymkach i innych formach do-
skonalenia duchowego. Szczególny 
nacisk Reguła FZŚ kładzie na apo-
stolat: przykładu, słowa, pełnienia 
dzieł miłosierdzia oraz budowanie 
świata bardziej braterskiego i ewan-
gelicznego. Tak jak św. Franciszek, 
jego świeccy naśladowcy żyją zgod-
nie w łączności z Kościołem, w po-
słuszeństwie Ojcu Świętemu i całej 
hierarchii kościelnej. 

Początki Franciszkańskiego Za-
konu Świeckich sięgają 1221 roku, 
w którym św. Franciszek stworzył 
możliwość osobom świeckim bycia 
franciszkańskimi zakonnikami. 
Nazwał ich braćmi i siostrami od 
pokuty i kazał im nieść pokój i do-
bro do ludzi całego świata. Pierwsze 
wspólnoty III Zakonu św. Francisz-
ka na ziemiach polskich powstały 
po przybyciu franciszkanów do 
Wrocławia w roku 1236 i do Kra-
kowa w roku 1237. W średniowieczu 
i wiekach późniejszych III Zakon św. 
Franciszka był bardzo liczny, sku-
piał osoby różnych stanów i zawo-
dów, w tym duchownych diecezjal-
nych, biskupów, kardynałów oraz 
papieży. Dla dzisiejszych świeckich 
franciszkanów zaszczytem i rado-
ścią jest fakt, że w ich gronie był 
sługa Boży kard. Stefan Wyszyń-
ski. Zachowały się jego wspomnie-
nia, dokumenty, w których pisze 
o swojej przynależności do III za-
konu i łączności modlitewnej ze św. 
Franciszkiem. 

Po II wojnie światowej, w okre-
sie stalinizmu III zakon nie mógł ofi-
cjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie 
tych, którzy ocaleli oraz wsparciu 
życzliwości kapłanów przetrwał 
ten trudny okres. Odrodzenie III 
zakonu, już jako Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich,  nastąpiło 
po II Soborze Watykańskim, na 
podstawie zatwierdzonej przez 
Ojca Świętego Pawła VI Reguły 
FZŚ. Członkami Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich mogą zostać 
praktykujący katolicy, ochrzczeni, 
którzy przyjęli sakrament bierzmo-
wania, żyją w łączności z Kościołem, 
mają dobrą opinię moralną  oraz wy-
kazują wyraźne oznaki powołania 
i ukończyli 18. rok życia. Informa-
cje na temat FZŚ można otrzymać 
w klasztorach franciszkańskich lub 
pod adresem: Franciszkański Zakon 
Świeckich w Polsce, Rada Narodo-
wa, ul. Modzelewskiego 98 A, 02-629 
Warszawa, tel.022/844.14.73, e-mail: 
jberlowska@wp.pl. •

Przed bazyliką św. Franciszka 
w Asyżu 
po prawej: Pamiątkowe 
zdjęcie przed kościołem San 
Damiano wklejone zostanie 
do kroniki opolskich rycerzy 
poniżej po lewej: Młodzież 
zapraszała do wspólnej 
modlitwy o pokój i dobro 
na świecie 
poniżej: W Rivotorto Bartek 
wkomponował się w pomnik 
św. Franciszka i trędowatego
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Wielkimi krokami zbliża się
spotkanie młodzieży całego 
świata z Ojcem Świętym. 
Tymczasem na razie 
zarejestrowały się tylko cztery 
grupy z diecezji opolskiej.

P rzygotowuje się grupa w Gamowie w para-
fii św. Anny pod kierunkiem ks. Edmunda 
Pośpiecha, diecezjalnego koordynatora 

ŚDM, w Raciborzu w parafii NSPJ organizowana 
przez ks. Wojciecha Czekałę, w Kędzierzynie- 
-Koźlu prowadzona przez ks. Adriana Bombelka 
oraz najmniejsza w Prudniku w parafii św. Mi-
chała Archanioła zebrana przez ks. Bogusława 
Króla. W grupach tych jest łącznie 180 miejsc, 
a zapisy trwają do 30 listopada br. – 180 osób to 
bardzo mało. Z Francji, kraju uważanego za laicki, 
zarejestrowanych jest już 40 tys. osób – porównu-
je ks. Edmund Pośpiech, podkreślając, że za zbie-
ranie osób chętnych do udziału w Światowych 
Dniach Młodzieży i łączenie ich w grupy odpo-
wiedzialni są dekanalni duszpasterze młodzieży. 
Zatem jeśli ktoś chciałby pojechać, niech zgłosi się 
do duszpasterza młodzieży, który pokieruje go 
dalej – Wiem, że jeszcze w kilku miejscach orga-
nizują się grupy, ale dopiero jak przejdą proces 
rejestracji, będę mógł do nich kierować – wyja-
śnia diecezjalny koordynator, wielokrotnie pod-
kreślając: – Zachęcam księży do mobilizowania 
się i organizowania grup w swoich dekanatach 
i parafiach. Światowe Dni Młodzieży to spotkanie 
wielkiej nadziei, ale nie zapominajmy, że jest to 
przede wszystkim program formacyjny Kościoła 
na czasy współczesne. Opracowane materiały 
duszpasterskie „El Camino”, które otrzymały 
wszystkie parafie, mogą doskonale posłużyć 
w ciągu roku również wspólnotom młodzieżo-
wym nieprzygotowującym się do wyjazdu do 
Madrytu.

Święto młodych – święto wiary
Od 1985 r. w Niedzielę Palmową w Kościołach 

lokalnych na całym świecie obchodzimy Świato-

we Dni Młodzieży, a raz na 2–3 lata Ojciec Święty 
zaprasza młodych ludzi na światowe spotkanie 
z Chrystusem w wybranym kraju. Tym razem go-
spodarzem będzie Hiszpania. Do Madrytu zapro-
szeni są młodzi w wieku od 16 do 35 lat, zarówno 
wierzący, jak i poszukujący wiary, wątpiący czy 
niezdecydowani. Miasto szykuje się na przyjęcie 
2 milionów osób, które swą wiarą dadzą świadec-
two o Bogu. Temat zbliżającego się spotkania, 
podyktowany przez papieża Benedykta XVI, 
brzmi „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, 
mocni w wierze”. – Jezus chce uczynić Was silny-
mi w wierze poprzez Kościół – napisał w orędziu 
Ojciec Święty, zapraszając młodzież do Madrytu 
i podkreślając, że Kościół potrzebuje żywej wiary 
młodych ludzi, ich twórczej miłości i dynamizmu 
nadziei: – Wasza obecność odnawia Kościół, od-
mładza go i daje mu nową siłę.

Miasto młodych
Przyszłoroczne spotkanie dzieli się na 

dwie części: pobyt w hiszpańskich diecezjach 
od 11 sierpnia i spotkanie w Madrycie od wtorku 
16 sierpnia do niedzieli 21 sierpnia. Goszcząc 
w parafiach, mieszkając u hiszpańskich rodzin, 
uczestnicząc w przygotowanych przez gospo-
darzy wydarzeniach, można poznać odwiedza-
ny kraj od podszewki. Dni w diecezji kończy 
wspólna Msza św. i posłanie do Madrytu, do-
kąd uczestnicy dotrą 15 lub 16 sierpnia. Wtorek 
będzie dniem zakwaterowania i wieczornej 
Mszy św. otwarcia. Od środy do piątku potrwa 
triduum katechetyczne, jako przygotowanie do 
pojednania z Bogiem, Kościołem i bliźnim. Przed 
południem odbywać się będą katechezy w gru-
pach językowych prowadzone przez biskupów, 
a po sjeście Festiwal Młodych, czyli różnorodne 
wydarzenia kulturalne – na wszystkie wstęp 
wolny. W Madrycie będzie wydzielona także 
strefa ciszy, w której kapłani będą spowiadali, 
i gdzie będzie możliwość całodobowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu i krzyża ŚDM. Sobo-
ta to dzień pielgrzymki na miejsce modlitewnego 
czuwania z Ojcem Świętym na lotnisku Cuatro 
Vientos, czyli „Czterech wiatrów”. Młodzież noc 

spędzi w hotelu wielogwiazdkowym pod gołym 
niebem, a w niedzielę Światowe Dni Młodzieży 
zakończy Msza św. posłania. Uczestnicy zostaną 
rozesłani do domów, wspólnot, parafii, krajów, 
by mocni wiarą stali się świadkami Chrystusa 
na wszystkich kontynentach.

Przygotuj się na Madryt
Młodzież będzie zakwaterowana u rodzin, 

w szkołach czy na parafiach, dlatego koniecznie 
trzeba zabrać ze sobą śpiwór i karimatę. W tzw. 
plecaku pielgrzyma każdy uczestnik otrzyma 
paszport umożliwiający wejście na wszystkie 
punkty programu oraz darmowy przejazd ko-
munikacją miejską, wademekum pielgrzyma 
z opisem wszystkich wydarzeń, mapami miasta 
i tekstami liturgicznymi, oraz gadżety takie jak 
kapelusz czy koszulka. Udział w Światowych 
Dniach Młodzieży, liczony z zakwaterowaniem, 
wyżywieniem, przejazdami komunikacją miej-
ską i wejściówkami na Festiwal Młodych kosz-
tuje 210 euro. Do tego dochodzą koszty przelotu, 
ubezpieczenia i ewentualnej opcji turystycznej 
przed 11 lub po 21 sierpnia, a także 10 euro prze-
kazywane na fundusz solidarnościowy, pozwala-
jący opłacić udział młodzieży z krajów ubogich. 
Zapisanie się i zapłacenie kosztów to nie wszyst-
ko. Do udziału w Światowych Dniach Młodzieży 
trzeba się przygotować duchowo, uczestnicząc 
w spotkaniach formacyjnych i pamiętając, że 
16. dzień każdego miesiąca to szczególny dzień 
modlitwy za dzieło Światowych Dni Młodzieży. 
– Trzeba w parafiach modlić się w tej intencji 
i nie jest ważne, czy przyjdzie 10 osób, czy 50, 
bo modlitwa nawet małej grupy młodzieży ma 
wartość – mówi ks. Edmund Pośpiech, dodając: – 
W dekanacie pietrowickim najbliższe spotkanie 
16 listopada rozpocznie się o godz. 19.00 w koście-
le parafialnym w Pawłowie. 
 Anna Kwaśnicka

Więcej informacji: www.sdm.diecezja.opole.pl 
i www.madrid11.com/pl.

Chcesz być na Światowych 
Dniach Młodzieży?

Madryt 
czeka 

na Ciebie
Grupa z diecezji opolskiej na ŚDM 
w Sydney w 2008 roku
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tel.: 32 608 80 42, 32 608 80 82
e-mail: reklama@goscniedzielny.pl

d z i a ł 
r e k l a m y : 

Pomożemy 
Ci w Twoim 
biznesie
•  Zaufanie Czytelników do GN

to zaufanie do reklamowanych 
produktów i usług

•  Większość z nich czyta
dokładnie cały numer

•  Prawie 70 proc.
naszych Czytelników 
czyta wyłącznie GN

* dotyczy cennika powierzchni reklamowej „Gościa Niedzielnego”

Zapytaj 
o nowe ceny*

■ R e K l A M A ■

P odczas uroczystej koncelebro-
wanej Mszy św. członkowie tej 

wspólnoty wraz z proboszczem ks. 
Henrykiem Wyciskiem i animator-
ką parafialną Małgorzatą Grzesi-
czek otrzymali z rąk prowincjała 
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi 
Chrystusa ks. Franciszka Grzywy 
CPPS relikwie św. Kaspra del Buf-
falo – patrona i  założyciela tego 
zgromadzenia. To pierwsze reli-
kwie św. Kaspra wprowadzone do 
kościoła w diecezji opolskiej. W tym 

wspólnotowym święcie uczestni-
czyli również, oprócz parafian 
z  Bolesławia, zaproszeni goście. 
Byli nimi: ks. Damian Siwicki CPPS, 
moderator podregionu częstochow-
skiego Wspólnoty Krwi Chrystusa 
ks. Krzysztof Soczyński wraz z ani-
matorką diecezjalną WKC i człon-
kami wspólnoty z parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Opolu 

oraz młodzież 
z  parafii Matki 
Bożej Wspomo-
żenia Wiernych 
w  Kluczborku 
z  animatorką 
Agatą Szpak. Po 

Eucharystii w domu wiejskim od-
było się spotkanie, podczas którego 
młodzież z Kluczborka zaprezento-
wała misterium pt. „Wdzięczność”, 
przygotowane na podstawie prze-
żyć Marianny Ratajczak z tamtej-
szej Wspólnoty Krwi Chrystusa. 
Parafianie z Bolesławia bardzo ak-
tywnie uczestniczyli w przygoto-
waniu święta – w kościele i w domu 
wiejskim.

Genowefa Wojnar
animatorka diecezjalna WKc

Pierwsze w diecezji relikwie św. Kaspra

Wprowadzenie
Najstarsza w Polsce, istniejąca już 51 lat, Wspólnota 
Krwi Chrystusa w parafii św. Jadwigi w Bolesławiu 
przeżywała wielkie święto. 

Przed Europejskim Spotkaniem Młodych

Do Rotterdamu
Na spotkanie organizowane na 
przełomie roku przez wspólnotę 
ekumeniczną w Taizé można się 
zapisać tylko za pośrednictwem 
jednego z punktów przygotowań. 

P rzygotowania rozpoczęły się 
w  październiku, a  ostatecz- 

ny termin zapisywania się na 
spotkanie w  Rotterdamie upły- 
wa w niedzielę 21 listopada. W die-
cezji opolskiej działają w tej chwili 
następujące punkty przygotowań: 
Opole, DA „Resurrexit”, ul. 
Drzymały 1a; spotkania w środę 
o 18.15, salka DA; Olesno, para-
fia Bożego Ciała, spotkanie – 
piątek 19.30, kościół św. Michała; 
Krapkowice, parafia Wnie-
bowzięcia NMP, piątek 19.30, 
kościół WNMP; Nysa, parafia 
śś. Jakuba Ap. i   Agnieszki, 
piątek 19.30, kościół Nawiedzenia 
NMP. ak 
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Ks. prowincjał  
Franciszek 
Grzywa 
przewodniczył 
uroczystości

Ubiegłoroczne spotkanie 
Taizé w Poznaniu 
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opowieści
S. Dolores Dorota Zok SSpS

dorkazok@gmail.com

W tym samym rytmie

W  Afryce rodzina liczy wiele osób: 
dziadkowie, kuzyni, bracia, siostry, 

rodzice, ciocie, wujkowie… I każdy liczy 
się z każdym. Choroba jednej osoby 
sprawia, że cała rodzina jest RAZEM – 
martwią się wzajemnie, pomagają sobie, 
starają się wesprzeć finansowo… A na 
pogrzeb przychodzą tłumy. Wszyscy 
krewni zjeżdżają się z całego kraju, bo 
nie może nikogo brakować przy ostatnim 
pożegnaniu. Taki silny związek rodziny 
i odpowiedzialność za każdego to coś 
pięknego, czego możemy się właśnie tutaj 
uczyć.
W ciągu 18 lat życia w Afryce widziałam 
chyba tylko jeden dom starców. Bo 
dziadkowie to skarb rodziny – zostają 
z nią do końca! Nikomu nawet do 
głowy nie przychodzi, że praca może 
być ważniejsza od dziadków. To oni są 
symbolem życiowej mądrości. Zasiadają 
na ważnych miejscach, kiedy w rodzinie 
podejmowane są ważne decyzje. Każdy 
liczy się z ich opinią, mają decydujące 
zdanie. Dziadkowie zawsze mają czas 
i służą dobrą radą… 
Wczoraj przyszedł do nas oficer wojskowy, 
którego siostrzeniec zmarł w wieku 
20 lat. Oficer przyjechał z Johannesburga 
i zostanie około trzech tygodni, by dobrze 
przygotować pogrzeb i być z rodziną 
w trudnej sytuacji. Widząc moje lekkie 
zdziwienie, sam zaczął mówić: „Rodzina 
jest zawsze dla mnie na pierwszym 
miejscu. Bo wiem, że tylko na nich mogę 
liczyć. Człowiek, który opuszcza swoje 
miejsce rodzinne, swój szczep i nigdy 
do niego nie wraca, ma swoje imię – 
Likholwa. Ale nawet kiedy wróci po latach, 
szczep zaakceptuje go i znowu stanie się 
członkiem wielkiej rodziny... Dla nas bez 
rodziny świat nie istnieje...”.
„Nikt nie jest samotną wyspą” – słowa 
Mertona w Afryce są w szczególny sposób 
rzeczywistością. To rodzina jest źródłem 
siły, miejscem powrotów i świętowania. 
Dla niej żyjemy i umieramy, a po śmierci 
obecność jest nadal respektowana... 
Wszystko dla rodziny: czas, pieniądze, 
praca, życie. Nie ma większej wartości 
od szacunku dla rodziny! Starsi często 
powtarzają: „Świat jest tylko wtedy 
dobry, kiedy ludzie potrafią żyć jeden 
dla drugiego: bezinteresownie, tak po 
prostu...”. Afryka tym żyje, tańcząc razem 
w tym samym rytmie...

jesień literacka
W programie VIII Opolskiej Jesieni Literackiej:

9 listopada, 18.00 – Prezentacje autorów i projektów wokół 
pisma literackiego „red.”; prowadzenie: radosław Wiśniewski;

15 listopada, 17.00 – józef mackiewicz i krytycy.
Goście: prof. marek zybura, Kazimierz Orłoś, 
dr zbigniew Bitka; prowadzenie: dorota dwornicka;

16 listopada, 17.00 – Spotkanie z Kazimierzem Orłosiem; 
prowadzenie: maria Kubicka;

24 listopada, 17.00 – Księga obrotów – spotkanie z Tomaszem 
różyckim; prowadzenie: leonardo masi;

29 listopada, 17.00 – Geometria wody – spotkanie
ze Sławomirem Kuźnickim; prowadzenie: Bartosz Suwiński;

Wszystkie spotkania odbywają się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, pl. Piłsudskiego 5–6), 
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zaproszenia

Rekolekcje kapłańskie
Księża werbiści zapraszają księży na rekolekcje 
pn. „Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli” 
(1 J1,3) – Słowo Boże w życiu i posłudze kapłana”. 
Rekolekcje, które odbędą się w Domu Misyjnym 
Dobrego Pasterza w Nysie, od 22 do 25 listopa-
da,  poprowadzi o. Jan Stefanów SVD, biblista. 
Więcej informacji i zgłoszenia: www. werbiści.
nysa.pl, tel. 77 544 33 12.

Dzień skupienia muzyków
Adwentowy Dzień Skupienia muzyków kościel-
nych diecezji opolskiej odbędzie się 27 listopa-
da. Poprowadzi go ks. dr Mariusz Białkowski 
z Poznania, specjalista semiologii chorału gre-
goriańskiego, wykładowca Akademii Muzycz-

nej w Poznaniu, redaktor czasopisma „Studia 
Gregoriańskie”. Program dnia: 9.00 – wykład 
(SMK), 10.00 – konferencja, okazja do spowiedzi, 
Msza św. (kościół św. Sebastiana), 12.00 – kawa 
(SMK), 12.45 – wręczenie indeksów i dyplomów 
(aula Muzeum Diecezjalnego).

Duszpasterstwo Nauczycieli 
Akademickich
19 listopada o  19.00 w  auli Uniwersytetu 
Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 odbędzie się 
koleje spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli 
Akademickich. Prof. Krystyna Czaja, rektor UO, 
w cyklu „Życie religijne na innych kontynen-
tach” zaprezentuje Azję. Spotkanie rozpocznie 
się otwarciem wystawy fotograficznej, poświę-
conej dziesięcioleciu duszpasterstwa. •
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Modlitwa w meczecie w Stambule 


