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W   dniu, w  którym czcimy 
ustanowienie sakramentu 

Eucharystii i kapłaństwa, w opolskiej 
katedrze odprawiono Mszę Krzyżma, 
która zgromadziła księży, diakonów, 
kleryków, przedstawicieli Służby 
Liturgicznej Ołtarza z całej diecezji, 
a także wiernych, otaczających modli-
twą swoich pasterzy. W koncelebrze, 
której po raz pierwszy przewodni-
czył bp Andrzej Czaja, uczestniczyli 
również biskupi pomocniczy Jan 
Kopiec i Paweł Stobrawa oraz biskup 
emeryt Jan Bagiński.

W homilii biskup Andrzej Czaja, 
zwracając się do kapłanów, przypo-
mniał znaczenie trzech namaszczeń 
krzyżmem świętym, olejem złączo-
nym z balsamami, które miały miejsce 
w ich życiu podczas chrztu św., bierz-
mowania oraz w dniu przyjmowania 
święceń kapłańskich. – Są w nas trzy 
znamiona: znamię dziecka Bożego, 
świadka Chrystusa oraz towarzysza 
Chrystusa – podkreślał biskup, do-
dając: – Niwa Pańska na tym świecie 
nie  jest  łatwa, zadanie przed nami 
ogromne, ale nie wolno nam się zała-
mywać, bo jest z nami Pan. Jeśli ktoś 
zawodzi to my, a nie Jezus.

W katedrze w obecności swego 
biskupa ordynariusza księża odno-
wili przyrzeczenia złożone w dniu 
święceń, a w środę 14 kwietnia wezmą 
udział w  diecezjalnej pielgrzymce 
kapłanów na Górę św. Anny, która 
będzie miała charakter pokutny, 
dziękczynny i błagalny. – Dziękuję 
wam, kapłanom, za przyjęcie mnie 
w diecezji po prawie 20 latach banicji, 
za otoczenie mnie modlitwą i życzli-
wością, której od was doświadczam 
na spotkaniach dekanalnych i w kurii 
– podkreślał na zakończenie Mszy św. 
bp Andrzej Czaja.

Anna Kwaśnicka

W bliskości ołtarza Pańskiego

W opolskiej katedrze bp Andrzej
Czaja, w  czasie spotkania 

z przedstawicielami Liturgicznej 
Służby Ołtarza z całej diecezji opol-
skiej, podziękował im w imieniu swoim 
i wszystkich kapłanów za wierną służ-
bę i świadectwo wiary. – Pamiętajcie, 
że wasza służba to otwieranie serca 
na Pana Jezusa. Na ziemi nie ma wspa-
nialszego miejsca jak świątynia i bli-
skość ołtarza – podkreślał bp Czaja. 
– A  jeśli Pan Jezus do  was zawoła 
„Pójdź za mną”, to się nie bójcie. Idźcie 
do klasztoru czy seminarium, a będzie-
cie szczęśliwi. Jako ksiądz i jako biskup 
jestem szczęśliwy, bo kroczę przez ży-

cie z Jezusem – za-
pewnił, a następnie 
85 wyróżnionym 
ministrantom i mi- 
nistrantkom wrę- 
czył dyplomy za 
wierną służbę. •
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Nie zapominajmy o modlitwie za naszych kapłanów

Msza Krzyżma 
w opolskiej katedrze

Na niwie 
Pańskiej

W wielkoczwartkowe 
przedpołudnie 
do katedry przybyli 
kapłani ze wszystkich 
dekanatów.

Zaproszenie
Racibórz. centralna 
Biblioteka caritas zaprasza 
15 kwietnia o godz. 16.00 
na prelekcję nt. „O. Leppich 
– jezuita z Raciborza, 
porywający kaznodzieja”, 
którą wygłosi dr Josef 
Gonschior. Spotkanie 
odbędzie się w Domu 
Parafialnym przy kościele 
nSPJ w Raciborzu.

Podziel się sobą
Akcja. Regionalne 
centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 
organizuje kwietniową 
akcję poboru krwi, 
której towarzyszy motto 
zaczerpnięte z nauczania 
sługi Bożego Jana 
Pawła ii: „Prawdziwe 
życie wyraża się darem 
z siebie”. Przekazanie 
krwi jest możliwe 
w stacjonarnych punktach 
poboru krwi w Opolu, 
Kędzierzynie-Koźlu, 
Kluczborku i nysie.

krótko

Opole.  
Bp Andrzej 
Czaja spotkał się 
z ministrantami 
i lektorami 
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Strzelce Opolskie. Przed święta-
mi Zmartwychwstania Pańskiego 
Dzieci Maryi z parafii św. Waw-
rzyńca w  Strzelcach Opolskich 
wraz z s. Gizelą upiekły zajączki 
wielkanocne. Słodkie, lukrowane 

wypieki zostały pięknie opakowane 
i wraz z ręcznie wykonanymi kart-
kami z życzeniami świątecznymi 
trafiły do chorych parafian, których 
odwiedziły dziewczęta ze wspólno-
ty wraz z duszpasterzami.

Młodzież. Przed Wielkanocą 
uczniowie Zespołu Szkół Ekono-
micznych  w Opolu wraz z nauczy-
cielką Lidią Stotko po  raz drugi 
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy 
na rzecz Domowego Hospicjum dla 
Dzieci w Opolu. Tym razem w akcję 
zaangażowali 15 szkół z całego woje-
wództwa, parafie diecezji opolskiej 
(m.in. św. Jakuba w Skorogoszczy, 
Wniebowzięcia NMP w  Zębowi-
cach oraz Przemieniania Pańskiego 
w Opolu), świetlice środowiskowe, 
studentów z Państwowej Medycz-
nej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Opolu, a także sołtysów Dańca 
i Sławic. Młodzież przygotowała 
z kolorowego papieru kilka tysięcy 
żonkili, które rozdawała na ulicach 
Opola oraz w pozostałych miejsco-
wościach osobom wrzucającym 
datki do puszki. Fundusze zebrane 
w  ramach akcji, noszącej nazwę 
„Kwiaty nadziei”, zostaną przezna-
czone na zakup koncentratora tlenu, 

pomagającego oddychać śmiertelnie 
chorym dzieciom. – W ubiegłym 
roku uzbieraliśmy ponad 8000 zł 
– wspomina Agnieszka, uczennica 
„Ekonomika”, która w Niedzielę Pal-
mową kwestowała przed opolskim 
kościołem Przemienienia Pańskiego 
wraz z koleżankami Alą i Agnieszką 
oraz z dziećmi ze świetlicy Cegiełka, 
które w tym roku po raz pierwszy 
włączyły się do akcji.

Diecezja. W  sobotę 27 marca 
w kościele seminaryjno-akademic-
kim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opo-
lu nadzwyczajni szafarze Komunii 
Świętej uczestniczyli w diecezjal-
nym dniu skupienia, który rozpo-
czął się modlitwą różańcową oraz 

Mszą świętą pod przewodnictwem 
ks.  infułata Helmuta Sobeczki. 
Po przerwie nadzwyczajni szafarze 
wysłuchali wykładu formacyjnego 
oraz uczestniczyli w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej, które poprowa-
dził ks. prałat Rudolf Pierskała.

Słodkie upominki dla chorych Kwiaty nadziei 

Niosący Pana Jezusa 
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Lukrowane zajączki zostały podarowane chorym parafianom 

Wolontariusze, kwestując 
na rzecz hospicjum, 
rozdawali żonkile

Spotkanie modlitewne nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

Materiały dla duszpasterzy 

Popiełuszko. Wolność jest w nas

Złote Maski 2010

Diecezja. Wydział Duszpasterski 
Kurii Diecezjalnej w Opolu opra-
cował dla księży drugi zeszyt 
„Materiałów duszpasterskich 
na  Rok Kapłański 2009–2010”, 
mający pomóc w  liturgicznym 
i pozaliturgicznym przeżywaniu 
Roku Kapłańskiego we wspólno-
tach parafialnych. Wśród pozycji 
pastoralnych w zbiorze materia-
łów znalazły się: homilie, scena-
riusze nabożeństw: majowych,  

dla młodzieży oraz w intencji neo-
prezbiterów, propozycje modlitw, 
medytacji i rozważań, konspekt 
katechezy parafialnej oraz komen-
tarze do czterech ołtarzy podczas 
procesji Bożego Ciała, opracowane 
m.in. przez: ks. Rudolfa Pierska-
łę, ks. Daniela Leśniaka, ks. Pio-
tra Kuca, ks.  Sławomira Pawiń-
skiego, ks.  Wojciecha Wąchałę, 
ks.  Mariusza Sobka oraz Piotra 
Dobrowolskiego.

Zaproszenie. Wydział Teolo-
giczny UO z  okazji trwającego 
Roku Kapłańskiego i  zbliżają-
cej  się beatyfikacji sługi Bożego 
ks.  Jerzego Popiełuszki zaprasza 
w środę 21 kwietnia na spotkanie 
z  twórcami filmu „Popiełuszko. 

Wolność jest w nas” – Julitą Świercz- 
-Wieczyńską (kierownictwo pro-
dukcji) oraz Rafałem Wieczyńskim 
(reżyseria). Rozpoczęcie spotkania 
o godz. 19.00 w auli Muzeum Diece-
zjalnego w Opolu (ul. Kard. Komin-
ka 1a).

Teatr. 29 marca w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego w  Opolu mar-
szałek województwa opolskiego 
Józef Sebesta wręczył Złote Maski, 
nagrody corocznie przyznawa-
ne z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru za  szczególne osią-
gnięcia artystyczne w  zakresie 
sztuki teatralnej. W  tym roku 
Złotą Maską za  spektakl uho-
norowano „Iwonę, księżniczkę 
Burgunda” w reżyserii Mariána 
Pecko z  repertuaru Teatru Lal-
ki i Aktora im. Alojzego Smolki. 
Natomiast nagrodę za scenografię 
otrzymali Eva Farkašowa i Pavolo 
Andraško za scenografię do tego 
spektaklu oraz Eva Farkašowa 
za scenografię do sztuki „Tygrys 
Pietrek” w  reżyserii Krystiana 
Kobyłki, również z  opolskiego 
teatru lalek. Złotą Maskę za kre-
ację aktorską otrzymała Grażyna 

Misiorowska z  Teatru im. Jana 
Kochanowskiego za rolę Penelopy 
w „Odysei” w reżyserii Krzysztofa 
Garbaczewskiego. Wśród nomino-
wanych znalazły się także Arleta 
Los-Pławszewska za rolę Nastazji 
Baraszkowej w „Idiocie” w reżyse-
rii Tomasza Koniny oraz Mariola 
Ordak-Świątkiewicz za  rolę 
Królowej w „Iwonie, księżniczce 
Burgunda”.
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Miłosierdzie

T o biblijne pojęcie 
przewija się w wielu 

terminach: dobroć, 
współczucie, łaska, 
miłosierdzie, litość. 
Wspólnym obszarem 
znaczeniowym jest postawa 
życzliwości wobec kogoś 
znajdującego się w potrzebie. 
W tamtych czasach człowiek 
bardziej odczuwał potrzebę 
miłosierdzia. Nie było 
przecież wszystkich 
prawnych i socjalnych 
zabezpieczeń ani osób, 
ani ich materialnego 
bytu. Dlatego na co dzień 
konieczna była potrzeba 
wzajemnej wrażliwości 
i wewnętrznej dyspozycji 
przychodzenia z pomocą 
każdemu, kto w potrzebie się 
znalazł. Nie tylko 
w materialnej potrzebie. 
Ta ludzka potrzeba 
i ludzka gotowość pomocy 
jest w Biblii przypisywana 
Bogu w stopniu 
najwyższym. I tu dochodzi 
szczególny motyw – Bóg 
jest wierny przymierzu, 
które zawarł z ludźmi. 
Dlatego mimo 
ich niewierności, 
grzechów, solidaryzuje się 
ze wszystkimi 
sponiewieranymi nie tylko 
przez innych, ale też przez 
samych siebie, przez grzech. 
Te motywy odnajdujemy 
już w Starym Testamencie. 
Szczytem Bożej solidarności 
z pogrążonym w nędzy 
człowiekiem jest przyjście 
na świat Bożego Syna 
jako człowieka. 
Jego miłosierdzie sięgnęło 
samego dna ludzkiej nędzy 
– pozwolił się ukrzyżować. 
Wtedy miłosierdzie 
zwyciężyło.

Otwórz: 
Łk 1,46-55.68-79; 10,33-37

Do 6 czerwca 
w Muzeum Śląska 
Opolskiego 
prezentowana będzie 
wystawa „Ikona. 
Słowo – Droga – 
Modlitwa”.

J edyne muzeum ikon w Polsce 
mieści się w Supraślu, w czę-
ści XVII-wiecznego Pałacu 

Archimandrytów, wchodzące-
go w skład zabudowań monastyru 
supraskiego. By znaleźć się w tym 
niezwykłym muzeum, mieszkań-
cy Opolszczyzny mają do pokona-
nia drogę liczącą ponad 500 km. 
Na jednodniową wycieczkę to zde-
cydowanie za daleko. Jednak nic 
straconego, gdyż blisko sto ekspo-
natów ze zbiorów Muzeum Ikon 
w  Supraślu, w  tym unikatowe 
ikony rosyjskie z XVIII i XIX wie-
ku, a także metalowe krzyże, mo-
siężne tryptyki i poliptyki, można 
zobaczyć na ekspozycji w Muzeum 
Śląska Opolskiego. Wystawa, która 
w Opolu będzie prezentowana do 6 
czerwca 2010 roku, przybliża zna-
czenie i wartość ikon w chrześci-
jaństwie, szczególnie w Kościołach 
chrześcijańskiego Wschodu.

Promyk Bożej chwały
Ikony, czyli pisane na deskach 

przedstawienia m.in. Chrystusa, 
Bogurodzicy i postaci świętych, 
ukazują wiernym świat poza-
ziemski, stając  się oknem, przez 
które do  duszy ludzkiej przedo-
staje się światło Boskie, dające siły 
na drodze ku zbawieniu. W iko-
nach za  pomocą barw, znaków 
i symboli zapisana jest Ewangelia, 
którą będziemy potrafili odczytać, 

gdy poznamy głęboką symbolikę 
stosowanych kolorów i  znaków, 
ale przede wszystkim gdy popa-
trzymy na każdą z ikon z perspek-
tywy religijnej, bo pisanie ikony 
jest modlitwą, ale również kontem-
placja jej treści dla osoby wierzącej 
staje się źródłem poczucia sacrum.

Święte wyobrażenia 
na desce

Wśród licznych przedstawień 
wydarzeń z  życia Zbawiciela 
czy postaci świętych i Matki Bo-
żej, m.in. „Pomocnicy Rodzącym”, 
„Niew yczerpanego Kielicha”, 
Włodzimierskiej Ikony Matki 
Bożej – według tradycji będącej 
dziełem św. Łukasza Ewangelisty, 
który napisał ją na desce ze stołu, 
przy którym jadał Chrystus wraz 
z Matką – na wystawie znalazła się 
Ikona Wielkich Świąt, przedsta-
wiająca dwanaście głównych 
świąt prawosławnego roku litur-
gicznego. W jej centrum przedsta-
wione jest  najważniejsze święto 
– Zmartwychwstania Pańskiego, 

natomiast wokół niego m.in. Naro-
dzenie Bogurodzicy, Zwiastowanie, 
Narodzenie Chrystusa, Spotkanie 
Pańskie, Przemienienie Pańskie 
oraz święta ruchome, otwierające 
Wielki Tydzień: Wskrzeszenie 
Łazarza i Wjazd Chrystusa do Je-
rozolimy, jak też Wniebowstąpie-
nie Pańskie oraz Zaśnięcie Matki 
Bożej. Na wystawie można zoba-
czyć również ikony kalendarzowe, 
na których zostały umieszczone, 
w  porządku zgodnym z  prawo-
sławnym kalendarzem liturgicz-
nym wspomnień świętych, sceny 
odpowiadające tekstom czytanym 
podczas nabożeństw w kolejnych 
dniach danego miesiąca.

Z pracowni ikonopisa
Uzupełnieniem eksponatów 

zebranych na wystawie jest krót-
ki film dokumentalny, ukazujący 
proces powstawania ikony, od przy-
gotowania deski po umieszczenie 
na  ikonie napisów, które nadają 
tożsamość przedstawionej postaci. 
Natomiast dla młodzieży szkolnej 
pracownicy muzeum poprowadzili 
warsztaty plastyczne „Tajemniczy 
świat ikon”, które łącząc zajęcia 
teoretyczno-plastyczne ze  zwie-
dzaniem wystawy, wyjaśniały, jak 
deska zmienia się w ikonę. ana

Wystawa ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu

Zapisane w ikonach

Ikona Wielkich Świąt 
(Rosja, XVIII w.) 
na dole: Słowo Boże 
zapisane w ikonach
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H istoria Kościoła katolic-
kiego we Władywostoku 
rozpoczyna się w 1890 
roku, kiedy to  pierw-

szy katolicki kapłan w  Kraju 
Nadmorskim, w azjatyckiej części 
Rosji, ks. Kazimierz Radziszewski, 
dostał pozwolenie od mohylewskiej 
hierarchii Kościoła katolickiego 
na budowę murowanego rzymsko-
katolickiego kościoła. Po czterech 
latach starań rada miejska podaro-
wała pod budowę plac w centrum 
miasta. Komitet budowy kościoła, 
kierowany przez ks.  Stanisława 
Łarinowicza, przygotował plan 
budowli oparty na wzorze kościo-
ła Świętego Krzyża w  Samarze. 
W 1909 roku położony został ka-
mień węgielny, pobłogosławiony 
przez bp. Jana Cieplaka, a w roku 
1911 po  przyjściu do  parafii 
ks. Karola Śliwowskiego rozpoczę-
to budowę kościoła dla 5000 katoli-
ków żyjących we Władywostoku. 
Nowy proboszcz energicznie 
pokonywał trudności, w  efekcie 
czego w  październiku 1921 roku 
mieszkańcy Władywostoku „po-
spieszyli na poświęcenie kościoła 
– wielkiej, murowanej budowli 
w  stylu neogotyckim – ale  bez 
wież”. W 1923 roku Władywostok 
podniesiony został do rangi mia-
sta biskupiego. Ks. Karol Śliwowski 
został biskupem, a wybudowany 
przez niego kościół – katedrą Matki 
Boskiej Niepokalanego Poczęcia. 
Proboszczem katedralnym nomi-
nowano ks. Jerzego Jurkiewicza. 
Niestety, nie wszystkim podobał się 
rozwijający się katolicyzm, ener-
giczni księża i nowe biskupstwo. 
Wkrótce ks. Jurkiewicza oskarżo-
no o szpiegostwo na rzecz polskich 
i angielskich dyplomatów, za co ze-
słano go w 1931 roku na Sybir, a bp. 
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Historia. W diecezji wschodniosyberyjskiej, we Władywostoku, 
biskup ordynariusz Cyryl Klimowicz i prałat Edmund Cisak 
z Opola, emerytowany krajowy kapelan sybiraków, poświęcili 
nowo wybudowane wieże kościoła Matki Boskiej Niepokalanego 
Poczęcia.

Z wiz ytą 
we Władywostoku

tekst
Teresa Sienkiewicz-Miś

tsienkiewicz@goscniedzielny.pl
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Karola Śliwowskiego w  1932  r. 
osadzono w jednym z najcięższych 
syberyjskich łagrów, gdzie zmarł 
5 stycznia 1933 roku. Przestało ist-
nieć biskupstwo i katedra, a piękny 
kościół pozostał bez duszpasterza. 
Wierni nadal przychodzili do świą-
tyni, modlili się, czytali Pismo 
Święte i religijną literaturę.

Gdy w 1935 roku władze nałoży-
ły na parafię ogromny, niemożliwy 
do zapłacenia podatek, katolicy mu-
sieli kościół opuścić. Jednak nadal 
spotykali się na wspólnej modlitwie 
w prywatnych domach, potem urzą-
dzili sobie stałe miejsce spotkań. 
To spowodowało represje ze stro-
ny NKWD. Najbardziej aktywnych 
parafian zaaresztowano, osądzono 
i 3 lutego 1938 roku rozstrzelano 
„męczenników za  wiarę”: Anto-
niego i Walerego Gierasimuków, 
Zygmunta Brzezińskiego, Marcina 
Malinowskiego, Jana Studzińskiego.

W kościele Matki Boskiej Nie-
pokalanego Poczęcia urządzono 
archiwum, jego piękne wnętrze 
zniszczono, dzieląc je  na  piętra 
żelbetonowymi płytami. Stan taki 
trwał do lat 90. XX wieku.

Najnowsze dzieje 
katolickiej świątyni

Współczesna historia rozpo-
czyna  się w  sierpniu 1991 roku, 
gdy kościół w opłakanym stanie 
zwrócono katolikom. 1 stycznia 
1994 roku, w uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi, probosz-
czem parafii i dziekanem władywo-
stockiego dekanatu został o. Miron 
Effing, który od razu podjął decyzję 
o pełnej rekonstrukcji unikatowej 
architektury kościoła, znanego 
nie tylko w mieście, ale i w całym 
Kraju Nadmorskim. Odnowiony 
kościół uroczyście poświęcony 
został 3 lutego 2008 roku, wówczas 
też postanowiono dobudować cią-
gle brakujące wieże. Stare plany 
budowy okazały się niemożliwymi 

do realizacji, dlatego poproszono 
znanego architekta Pawła Ma-
monowa o nowy projekt i pomoc 
w zbudowaniu wież. Po dwu latach 
pracy, w roku 2010, wieże były goto-
we do zawieszenia w nich czterech 
dzwonów – czekających na ten mo-
ment od 10 lat.

Dziwna historia dzwonów
W 1997 r. o. Miron Effing, pro-

boszcz władywostockiej wspólno-
ty, zaproszony został do Nowosy-
birska w  zachodniosyberyjskiej 
diecezji na poświęcenie nowo wy-
budowanej katedry. Po powrocie 
opowiedział parafianom o uroczy-
stości i o wielkim darze Polaków: – 
Polski ksiądz Edmund Cisak razem 
ze swoim kolegą przywiózł dla no-
wosybirskiej katedry pięć dzwo-
nów podarowanych przez polskich 
katolików. Na platformie doczepio-
nej do samochodu wieźli te dzwony 
kilka dni z Polski na Sybir.

Wkrótce do  ks.  prałata Ed-
munda Cisaka, krajowego kape-
lana sybiraków i proboszcza pa-
rafii Grodziec w diecezji opolskiej, 
przyszedł list z Władywostoku. 
„Czy my też możemy otrzymać taki 
dar dla naszego, odnawianego ko-
ścioła” – pytali katolicy z dalekiego 
wschodu Rosji. Ks. Edmund Cisak 
znowu zwrócił się do sybiraków, 
weteranów wojennych, harce-
rzy, uczniów, do  Stowarzysze-
nia Wspólnota Polska, Fundacji 
Pomoc Polakom na  Wschodzie 
z prośbą o wsparcie. Nie zawiódł 
się, już  w  roku 1999 mógł ode-
brać z  gliwickiej ludwisarni 
W. Felczyńskiego cztery dzwony, 
nazwane imieniem Matki Bożej 
Sybiraków, św. Józefa, Archanio-
ła Gabriela, św. Rafała Kalinow-
skiego. Wprost z Gliwic zawiózł 
je  ks.  Cisak do  Legnicy, do  piel-
grzymującego do Polski Jana Paw-
ła II i poprosił o pobłogosławienie 
dzwonów przeznaczonych dla 

katolików Władywostoku w die-
cezji wschodniosyberyjskiej.

Sen z powiek ks. Cisakowi spę-
dzała myśl o tym, jak dowieść tak 
ciężki i duży ładunek aż nad Morze 
Japońskie? Ile to będzie kosztowa-
ło? Czy będzie on bezpieczny? Mimo 
że już wiele w swoim życiu pokonał 
trudności, to zadanie nie wydawa-
ło się proste. W końcu ktoś pora-
dził, żeby skorzystał z  pomocy 

warszawskiego klubu automobilo-
wego. To był dobry pomysł. Dwóch 
studentów, automobilistów, Marek 
Wołosza i Przemysław Maciążek 
podjęli  się tego zadania. Dwoma 
samochodami pokonali ponad 10 
tys. kilometrów drogi kończącej się 
w miejscowości Czita. Dalej jechała 
tylko Kolej Transsyberyjska, zała-
dowali dzwony i samochody do kon-
tenerów i tak dojechali do Włady-
wostoku. Koszty całej podróży 
poniosła Fundacja Pomoc Polakom 
na Wschodzie.

Po 10 latach
Z honorami witali parafianie, 

proboszcz o. Miron Effing i  bp 
Cyryl Klimowicz gościa z Polski, 
ks.  Edmunda Cisaka 21 marca 
2010 r., który przyjął ich  zapro-
szenie i przyleciał na uroczyste 
poświęcenie wież katolickiego 
kościoła MBNP i  zawieszonych 

w nich dzwonów, podarowanych 
10 lat temu. Ks.  prałat Edmund 
Cisak uczestniczył w koncelebrze 
Mszy św. pod przewodnictwem 
bp. Cyryla Klimowicza z Irkucka, 
ordynariusza diecezji wschod-
niosyberyjskiej, przypomniał 
wiernym historię podarowanych 
im dzwonów, był podejmowany 
obiadem, wysłuchał uświetniają-
cego kościelne wydarzenie kon-
certu organowego i  chóralnego 
z udziałem solistów sceny naro-
dowej, a  także w  towarzystwie 
wdzięcznych parafian przez kilka 
dni zwiedzał najciekawsze miejsca 
miasta leżącego nad zatoką Złoty 
Róg i wschodnim brzegiem Zato-
ki Amurskiej Morza Japońskiego, 
z wielkim portem, zabytkowym 
dworcem końcowej stacji Kolei 
Transsyberyjskiej, licznymi cer-
kwiami, wieloma szkołami wyż-
szymi. •

Z wiz ytą 
we Władywostoku

Ks. Edmund Cisak był 
pierwszym kapelanem 
krajowym sybiraków, 
organizatorem światowej 
pielgrzymki sybiraków 
na Jasną Górę i twórcą 
Sanktuarium Matki Bożej 
Sybiraków w Grodźcu 
po lewej: Wieże w budowie
poniżej: Biskup ordynariusz 
Cyryl Klimowicz i ks. prałat 
Edmund Cisak 
u góry po lewej: Pocztówka 
prezentująca dzwony 
dla Władywostoku
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Wieczorem w Niedzielę Palmową 
kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie 
wypełnił się muzyką Zbigniewa 
Preisnera.

N a wykonanie „Requiem dla 
mojego przyjaciela” przyszło 

do kościoła parafialnego około 
ośmiuset osób. Koncert – sponso-
rowany przez urząd miasta – wy-
konali soliści i orkiestra symfo-
niczna Filharmonii Dolnośląskiej 
w Jeleniej Górze oraz chór 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
„Gaudium” pod dyrekcją Alana 
Urbanka. Wieczór był poświęcony 
słudze Bożemu Janowi Pawłowi II 
w 5. rocznicę śmierci.

Muzycy przez ponad półtorej 
godziny zajęli uwagę słuchaczy 
dziełem niełatwym w odbiorze. 

Skupienie i zasłuchanie w medyta-
cyjne, chwilami monotonne, partie 
„Requiem” było zadziwiające. Na 
bis – po owacjach na stojąco – mu-
zycy z Dolnego Śląska wykonali 
„Lacrimosę”, najpopularniejszą 
część dzieła. „Requiem” było 
wspólnym pomysłem Z. Preisnera 
i wybitnego reżysera Krzysztofa 
Kieślowskiego. Pomysł przyjaciół 
– którzy współpracowali m.in. 
przy takich filmach jak „Podwój-
ne życie Weroniki” i trylogia 
„Trzy kolory” – został sfinalizo-
wany przez kompozytora już po 
przedwczesnej śmierci reżysera. 
„Requiem dla mojego przyjaciela” 
dzieli się na dwie części – żałobne 
„Requiem” oraz „Życie” – część, 
która jest wyznaniem nadziei 
przekraczającej śmierć.  k

Laureatką 
IV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy 
o Rodzinie została 
Kamila Organiściak 
z I Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu.

W   zawodach olimpijskich 
po raz czwarty przeprowa-

dzonych na Wydziale Teologicznym 
UO przez dr  Alicję Kalus wraz 
ze  studentami nauk o  rodzinie 
udział wzięło blisko 250 uczniów 
szkół średnich z  całej Polski. 
Do  trzeciego, centralnego etapu 
zakwalifikowało się 116 z nich, co za-
skoczyło samych organizatorów. 
Podstawowym celem zawodów było 
zainteresowanie młodzieży rodzi-
ną, jej przemianami, możliwościami 
jej rozwoju, jak i czyhającymi na nią 
zagrożeniami. – Cel ten został osią-
gnięty, a poziom prac pisemnych 
i wystąpień finałowych był bardzo 
wysoki – podkreśla Natalia Falarz, 
sekretarz olimpiady, dodając: 

– Zasiadając w komisji, od każdego 
zawodnika dowiedziałam się czegoś 
nowego. Uczestnicy wprost zaska-
kiwali nas swoimi odpowiedziami, 
które dalece wybiegały poza wiedzę 
szkolną.

Pierwszy etap, zakończo-
ny w  grudniu ub.r., wymagał 
od uczniów napisania pracy na je-
den z 5 tematów wskazanych przez 
organizatorów, m.in. „Czy w inter-
necie jest  miejsce dla osób star-
szych? Na podstawie analizy wy-
branych forów internetowych”, 
„Komunikatory (Skype, SMS, 
e-mail) szansą czy zagrożeniem dla 
kontaktów międzyludzkich?”. Spo-
śród nadesłanych blisko 250 prac, 
jury wyłoniło 164 autorów, którzy 
uzyskali liczbę punktów kwalifiku-
jącą do zawodów II stopnia, w czasie 
których rozwiązywano test oparty 
na wskazanej literaturze przedmio-
tu. Natomiast etap centralny wyma-
gał od uczestników przygotowania 
15-minutowego wystąpienia na wy-
losowany temat oraz udzielenia od-
powiedzi na pytania komisji.

Kamila Organiściak, która łącz-
nie zdobyła najwięcej punktów, mó-
wiła o rodzicielstwie jako wartości 

dla małżonków. Justyna Czerniak, 
drugoklasistka z LO w Lipsku, któ-
ra zajęła drugie miejsce, prezen-
towała pokolenie dziadków i jego 
wartość dla rodziny. – Skupiłam się 
na wskazaniu roli dziadków, ukaza-
łam pozytywne i negatywne stro-
ny wspólnego mieszkania młodej 
rodziny wraz z najstarszym poko-
leniem, wśród tych negatywnych 
wymieniając m.in. rozpieszczanie 
dzieci oraz podważanie autoryte-
tu rodziców poprzez zaprzeczanie 
temu, co mówią – opowiada fina-
listka olimpiady. – Korzystałam 
z literatury naukowej, artykułów 

prasowych, a także miałam wspar-
cie na  każdym etapie zawodów 
ze strony mojej nauczycielki Anny 
Mejzner – podkreśla Justyna.

Dodajmy, że zarówno Kamila 
Organiściak, Justyna Czerniak, jak 
i Katarzyna Ewertowska i Dorota 
Tomik, które zajęły miejsca III i IV, 
zdobyły indeksy na kierunek nauki 
o rodzinie na Wydziale Teologicz-
nym UO, a uczniowie, którzy zajęli 
miejsca od V do X, odebrali dyplomy 
i nagrody książkowe z rąk ks. dr. 
hab. Rajmunda Porady, prodziekana 
WT UO. 
 Anna Kwaśnicka
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Finał Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Rodzinie

Zadziwili wiedzą

Dr Alicja Kalus gratuluje finalistkom olimpiady. Od lewej: Justyna 
Czerniak, Katarzyna Ewertowska i Dorota Tomik oraz Barbara 
Krzemieniecka, która zajęła miejsce V

„Requiem dla mojego przyjaciela” w oleskim kościele

Dla Jana Pawła II w Oleśnie

Requiem dla przyjaciela
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Młodzież spotkała się 
na obchodach Światowego 
Dnia Młodzieży w sześciu 
miejscach naszej diecezji – 
w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, 
Kluczborku, Nysie, Raciborzu 
i Wojnowicach.

W   tym roku lokalne uroczystości 
Światowego Dnia – których inicja-
torem był Jan Paweł II – odbyły się 

po raz 25. Z tej okazji uczestnicy ŚDM dostali 
specjalne wydanie „Listu do młodych”, napisa-
nego przez papieża przed 25 laty, oraz płytę CD 
z multimedialnym opracowaniem listu.

Kluczbork: Nie bądźmy obojętni!
W Kluczborku młodzież z miasta i całego 

rejonu duszpasterskiego spotkała się w piątek 
26 marca na Drodze Krzyżowej. Poprowadzi-
ła ona z kościoła NSPJ do kościoła Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych, gdzie odprawiona zo-
stała Msza św. Na nabożeństwo przyszli nie tylko 
młodzi. Setki wiernych, w różnym wieku, niosło 
drewniane krzyże przygotowane przez harcerzy 
z kluczborskiego ZHR. Duży krzyż z nieociosa-
nych belek sosnowych na zmianę podejmowa-
ły różne grupy i stany: szkolny zespół Caritas, 
siostry józefitki, harcerze, księża, wśród któ-
rych niósł krzyż także biskup opolski Andrzej 
Czaja, młodzież i dorośli. Powaga i przejmująca 
atmosfera nabożeństwa nie została niczym za-
kłócona, a wielu przygodnych widzów klękało 
bądź w ciszy przyglądało się procesji z krzyżem. 
– Jako chrześcijanie nie możemy zamilknąć – po-
wiedział podczas Mszy św. biskup ordynariusz 
A. Czaja. – Naszym najlepszym świadectwem 
nie są wznoszone szyldy i sztandary, ale miłość 

Jezusa w nas. Miłość taka, jakiej chce od nas Ten, 
który wątłego płomyka nie zdmuchnie, nadła-
manej trzciny nie złamie – mówił. Kazanie było 
apelem o porzucenie obojętności. – Chyba najbar-
dziej Jezusa boli, że wielu współczesnych chrze-
ścijan, wielu ludzi Kościoła jest obojętnych. Naj-
trudniej obudzić obojętnego: obyś był zimny albo 
gorący! Dzisiaj w Kościele w Europie dokonuje się 
cicha apostazja: miarowe, ciche odstępowanie 
od Jezusa, dzień po dniu – mówił. – Uderzmy się 
w piersi, przepraszajmy w Wielkim Tygodniu 
za grzechy nasze i grzechy świata, za grzechy 
chrześcijan – zakończył kazanie w Kluczborku 
biskup opolski.

Racibórz: 
Uniżmy się i zawierzmy Bogu

W Raciborzu obchody ŚDM rozpoczęły się 
Marszem dla Życia i Rodziny (27 marca), który 
z kościoła NSPJ przeszedł do kościoła Matki Bo-
żej. Wzięło w nim udział ośmiuset raciborzan. 
Marsz zakończył się modlitwą przed pomnikiem 
Jana Pawła II.– Dzięki tej inicjatywie nasz głos 
w obronie życia dotrze – również poprzez media 
– do wielu ludzi – powiedział na zakończenie 
marszu ks.  Adam Rogalski, proboszcz raci-
borskiej parafii NSPJ. Potem w kościele Matki 
Bożej koncertował „Przecinek”, a w sąsiadują-
cym klasztorze „Annuntiata” rozpoczęło się 
czuwanie dla młodzieży. Konferencję wygłosił 
bp Andrzej Czaja. Przez 45 minut komentował 

ponad dwustu młodym ludziom biblijne teksty 
o męce Chrystusa. Młodzież słuchała w skupie-
niu, na koniec nagradzając mówcę gromkimi 
brawami. – Uczeń Pański potrzebuje postawy 
uniżenia. Takiej, jaką przyjął Jezus, który uni-
żył, ogołocił samego siebie, stawszy się posłusz-
nym aż do śmierci. Świat zupełnie co innego 
nam podpowiada: masz do wszystkiego prawo, 
masz się o swoje upomnieć. A Jezus, który był 
Bogiem, pozwolił, żeby Go wlekli ulicami Jero-
zolimy. Świat nas uwodzi, a potem lejemy łzy. 
Świat nas wpędza w próżność i pychę. Dlatego 
potrzebujemy uniżenia przed Panem – mówił 
ksiądz biskup, wzywając do zawierzenia życia 
Bogu. – On jest Miłością z samej swej istoty, 
jest wierny człowiekowi. Bóg nie użył do wal-
ki z szatanem swej wszechmocy, ale miłości. 
Do kogo mamy zwrócić się ze swymi problema-
mi, jeśli nie do Niego? Mamy prawo oczekiwać 
miłości Boga. Bo On już taki jest! Jezus Ukrzyżo-
wany mówi: kocham Cię. Wierzysz w to? – tym 
pytaniem bp Andrzej Czaja zakończył swoją 
mowę do młodzieży. ak

zD
Ję

ci
A 

An
D

Rz
eJ

 K
eR

n
eR

Światowy Dzień Młodzieży 
w diecezji opolskiej

Prawo 
do 

miłości 
Boga Droga Krzyżowa ulicami Kluczborka 

poniżej: Konferencję dla młodzieży 
w Raciborzu wygłosił bp Andrzej Czaja 
poniżej po lewej: W Kędzierzynie-Koźlu 
młodzież spotkała się w kościele pw. 
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła. 
Mszy św. przewodniczył bp Paweł 
Stobrawa
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zaproszenia

5. rocznica śmierci 
Jana Pawła II
12 kwietnia, godz. 18.00, kościół 
seminaryjno-akademicki św. Jadwi-
gi Śląskiej, czuwanie modlitewne 
przygotowane przez Duszpaster-
stwo Akademickie „Resurexit” 
oraz seminaryjną grupę papieską. 
Program: 18.00 – adoracja Najświęt-
szego Sakramentu; 19.00 – Msza św.; 
20.00–22.00 – czuwanie modlitewne;  
12 kwietnia, godz. 18.30 – Msza św. 
w katedrze opolskiej o rychłą beaty-
fikację sługi Bożego Jana Pawła II.

Dni Paschalne
Duszpasterstwo Akademickie 
„Resurrexit”, działające przy 
Wydziale Teologicznym UO (Opole, 
ul. Drzymały 1a), zaprasza na X Dni 
Paschalne. W programie: 18 kwiet-
nia – koncert Servi Domini Canto-
res, 19 kwietnia – Trzecia Godzina 
Dnia, 20 kwietnia – Kabaret Mło-
dych Panów, 21 kwietnia – Dżem, 
natomiast 22 kwietnia zaplanowa-
no Bal Paschalny. Szczegóły na stro-
nie www.resurrexit.opole.pl.

Dni skupienia
Siostry Maryi Niepokalanej zapra-
szają do Branic na dni skupienia: 

„Co zrobić, aby mieć czyste serce?”, 
dla dzieci ze szkół podstawowych 
od  16 do  18 kwietnia, oraz 
„Maryja – Pani naszych losów”, dla 
dziewcząt od III klasy gimnazjum 
od 1 do 3 maja. Więcej informacji 
oraz zapisy u s. Agnieszki (tel.: 077 
4868218 lub 609209324, e-mail: smi.
branice@op.pl).

Sympozjum 
katechetyczne
W sobotę 17 kwietnia o godz. 9.00 
w auli Wydziału Teologicznego UO 
(Opole, ul. Drzymały 1a) rozpocz-
nie się sympozjum nt. „Współcze-
sna katecheza: kryzysy i... nadzieja”. 
Organizatorzy zapraszają osoby 
zainteresowane tematem, a przede 
wszystkim duszpasterzy, kate-
chetów, nauczycieli, studentów, 
rodziców i wychowawców. W pro-
gramie: słowo wprowadzające – 
ks. prof. Stanisław Rabiej, dziekan 
WT UO; „Człowiek: kryzysy i... 
nadzieja” – ks.  dr  hab.  Stanisław 
Bafia, prof. UWM; „Wychowanie 
chrześcijańskie: kryzysy i... nadzie-
ja” – ks. prof. Marian Nowak (KUL); 
„Religia: kryzysy i... nadzieja (ujęcie 
psychologiczne)” – ks. dr Dariusz 
Krok (UO); „Katecheza parafialna: 
kryzysy i... nadzieja” – o. dr Emilian 
Gołąbek OFM (PWT); „Katecheza 

szkolna: kryzysy i... nadzieja” – 
ks. dr Waldemar Janiga; „Kateche-
za dorosłych: kryzysy i... nadzieja” 
– ks.  prof.  Kazimierz Misiaszek 
(UKSW). Sympozjum jest otwarte, 
a udział w nim bezpłatny.

Pielgrzymka 
akademicka
Od 23 do 25 kwietnia na Jasnej 
Górze odbędzie się 74. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Akademicka na Jasną 
Górę pod hasłem „Kochać nie zawsze 
znaczy to samo”. W programie spo-
tkania modlitewnego znalazły się 
m.in. konferencje tematyczne 
w grupach, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, pielgrzymka z katedry 

częstochowskiej na  Jasną Górę, 
Eucharystia pod przewodnictwem 
kard. Stanisława Dziwisza oraz noc-
ne czuwanie. Zapisy oraz szczegóły 
dotyczące wyjazdu w duszpaster-
stwach akademickich.

Na „Górce”
Franciszkańskie Duszpasterstwo 
Młodzieży i  Powołań na  Górze 
Świętej Anny zaprasza na dni sku-
pienia: od 17 do 18 kwietnia dla 
rodziców młodzieży przyjeżdżającej 
na „Górkę” oraz od 14 do 16 maja 
dla zakochanych i narzeczonych. 
Bliższych informacji udziela o. Jozue 
(e-mail: o.jozue@interia.pl; tel. 663 
530 134). Obowiązują zapisy. •

A utor, o. Henryk Kałuża, wpisał 
w dzieje Śląska historię miej-

scowości dzisiaj tworzących wspól-
notę parafialną, Żelaznej, Osieka 
i Głębocka, przytaczając informacje 
z pierwszych zapisków o grodkow-
skiej ziemi, w znacznej części na-
leżącej od 1344 roku do biskupiego 
księstwa nysko-otmuchowskiego. 
Przez wieki wsie zmieniały wła-
ścicieli. Były to znaczące nazwi-
ska: Pogorzelowie, Sierstorpffowie 
czy  Schaffgotsowie. Wszystkie 
miejscowości należały do rozległej 
parafii Lipowa i dopiero w 1918 r., 
na skutek próśb hrabiego Hansa 
Urlicha von Schaffgotsa, kuria 
wrocławska utworzyła w Żelaznej, 
z przypisanym do niej Osiekiem 
i Głębockiem, lokalię (kura-
cję) z pierwszym duszpa-
sterzem ks. Franciszkiem 
Sturmem, który miał 
za  zadanie zorganizo-
wać parafię. O. Henryk 
Kałuża skrupulatnie 

prezentuje kolejnych duszpaste-
rzy i ich zaangażowanie w rozwój 
życia religijnego, opisuje życie 
wsi, rozwój demograficzny, zasob-
ność mieszkańców. Największym 
zmianom zaistniałym po II wojnie 
światowej poświęca szczególną 
uwagę, a  rozdział zatytułowany 
„Wspólnota parafialna po II wojnie 
światowej” otwiera szczegółowy 
opis „przesiedleń, repatriacji i zasie-
dleń”. W kolejnych rozdziałach znaj-
dziemy dokładne opisy obiektów 
sakralnych i sylwetki wszystkich, 
dwudziestu jeden, duszpasterzy 
parafii, łącznie z obecnym ks. pro-
boszczem Adrianem Muszalikiem, 
który od 16 sierpnia 2006 roku sta-
ra się służyć mieszkańcom Żelaznej, 

Osieka i Głębocka z całym 
swoim kapłańskim od-
daniem. s

O. Henryk Kałuża SVD, 
Jesteście Ludem Bożym, 
nysa 2009 r.

Wśród książek

Dzieje parafii 
w Żelaznej
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■ R e K l A M A ■

Książka „Jesteście Ludem Bożym” wydana została 
w 90. rocznicę utworzenia parafii św. Jadwigi 
w Żelaznej koło Grodkowa.

O. Jozue 
i o. Augustyn, 
duszpasterze 
młodzieży 
z Góry św. Anny


