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30. Niedziela Zwyk³a Rocznica Poœwiecenia Koœcio³a W³asnego

(ci¹g dalszy na str. 3)

Powiedz Polsce…
G³êboko prze¿y³em tygo-

dniow¹ pielgrzymkê odbyt¹
w po³owie paŸdziernika do
W³och. Noszê w sercu wielk¹
wdziêcznoœæ dla Organizatorów
tej nietypowej, autokarowej wê-
drówki. Panom Józefowi Widla-
rzowi i Janowi Glanowskiemu,
a tak¿e Pani Rozalii Borkow-
skiej – przekazujê serdeczne Bóg
zap³aæ! Mog³em wraz z 42
uczestnikami nawiedziæ cudow-
ne miejsca s³onecznej Italii. Na
tym miejscu chcia³bym siê sku-
piæ na odwiedzeniu dwóch pol-
skich cmentarzy: Monte Cassino
i Loretto. Obydwa s¹ smutn¹ pa-
miêci¹ polskich ¿o³nierzy pole-
g³ych podczas II wojny œwiato-
wej latem 1944 roku. Na pierw-
szym le¿y 1050 uczestników bi-
twy o Monte Cassino. Jest wy-
j¹tkowo reprezentacyjny. Na drugim
spoczywa – 1170. Zginêli na polu
chwa³y. Cmentarze te nawiedza bar-
dzo wielu polskich pielgrzymów.

Zw³aszcza na Monte Cassino. Czêsto
sprawowane s¹ tam Msze œw. za pole-
g³ych ¿o³nierzy. Obydwie nekropolie
s¹ dla polskich pielgrzymów przypo-

(ci¹g dalszy ze str. 7)

kaza³ go na Jasn¹ Górê. Sw¹ wielk¹
wiedz¹ o historii Opola podzieli³ siê
z nami przypadkowy cz³owiek. Czy¿
nie przys³a³ go Anio³?

Przed nami ostatni etap naszej piel-
grzymki. Kamieñ Œl¹ski. Doje¿d¿a-
my i niespodzianka… Witaj¹ nas bi-
j¹ce dzwony, jakby na nas czeka³y.
Przed nami piêkny pa³ac w ca³ej oka-
za³oœci, czytamy historiê.

Obiekt ten by³ ca³kowicie zniszczony,
dopiero Biskup opolski Alfons Nossol,
poprzez swoje starania i zdobyte œrodki
finansowe, przywróci³ jego piêkny i bo-
gaty wygl¹d. Obok jest kaplica œw. Jac-
ka Odrow¹¿a. W o³tarzu znajduje siê sta-
tua Œwiêtego.

Dziêkujemy Pani Celinie za przekaza-
ne wiadomoœci i wszystkim pielgrzymom
za wspania³¹ atmosferê.  Ewa i Danka

Chrzeœcijanie nie po-
trzebuj¹ Koœcio³a, który
by siê dostosowywa³ do
œwiata, ale potrzebuj¹
Koœcio³a, który by
zmienia³ œwiat –
Chesterton
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S³owo na niedzielê

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i materialne-
go dla buduj¹cych siê koœcio³ów,
a tak¿e wdziêcznoœci dla tych, któ-
rzy nasz koœció³ budowali i wci¹¿
troszcz¹ siê o niego.

2. Jutro po Mszy œw. wieczornej
spotkanie Szko³y Modlitwy
œw. Jana Paw³a II.

3.  Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci œw. Jana Paw³a II. W tym tygo-
dniu szczególnie bêdziemy modliæ
siê o œwiêtoœæ kap³anów i nowe po-
wo³ania.

4. W sobotê Uroczystoœæ Wszyst-
kich Œwiêtych. W naszej bazylice
Msze œw. bêd¹ odprawiane jak
w ka¿d¹ niedzielê z wyj¹tkiem Mszy
œw. o godz. 13.30. Na cmentarzu
komunalnym odprawimy w tym
dniu Mszê œw. o godz.9.00, 11.00
oraz o 13.00 – po niej bêdzie proce-
sja po cmentarzu. Na cmentarzu pa-
rafialnym odprawimy Mszê œw.
o godz. 9.00 i 15.00. Procesja na tym
cmentarzu bêdzie o godz. 14.30.
Z racji Uroczystoœci, Wieczór Jana
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Paw³a II zostanie przeniesiony
z pierwszej soboty miesi¹ca na dzieñ
4 listopada, w którym przypada
wspomnienie œw. Karola Borome-
usza, biskupa.

5. W przysz³¹ niedzielê 2 listopada
Dzieñ Zaduszny, czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych.
Msze œw. na cmentarzu parafialnym
o godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00. Procesjê ¿a³obn¹ po

styczne dla tego malarstwa jest zatar-
cie ró¿nic miêdzy rzeczywistoœci¹
i z³udzeniem. Równie ekspresyjna jak
forma jest tak¿e treœæ tych dzie³.
Wszystkie malowid³a s¹ podporz¹d-
kowane motywowi uwielbienia ta-
jemnicy Krzy¿a Œwiêtego. Jesteœmy
oczarowani piêknem tej œwi¹tyni
i przekazem, który s³yszymy. I jak
tu nie wierzyæ, ¿e Anio³owie Stró-
¿owie czuwaj¹?

Szczêœliwi i zadowoleni udajemy
siê  w dalsz¹ drogê. Jest to klasztor
S³u¿ebnic Ducha Œwiêtego od Wie-
czystej Adoracji. Jesteœmy w kaplicy,
gdzie siostry adoruj¹ Pana Jezusa
w Najœwiêtszym Sakramencie.

Zbli¿a siê wieczór i udajemy siê na
nocleg do Otmuchowa. Tê noc spê-
dzimy w prawdziwym, œredniowiecz-
nym zamku. Patrzymy na mury, prze-
chodzimy dziedziñcem ko³o karocy
i armaty, a potem tzw. koñskimi scho-
dami wchodzimy do bardzo wspó³-

czesnych pokoi. Po obfitej kola-
cji zasypiamy, by œniæ historiê mi-
³oœci Wilhelma barona von Hum-
boldta.

31 sierpnia 2014 r. o godz.
7.00 jesteœmy na mszy œw.
w otmuchowskim koœciele. S³y-
szymy w Ewangelii, ¿e Jezus
zmierza do Jerozolimy. Uœwia-
damiamy sobie, ¿e i nasze ¿ycie
jest wêdrówk¹. Czy idziemy za
Jezusem, czy wybieramy w³asne

JA? Na koniec kazania ksi¹dz œpie-
wa piêkn¹ pieœñ „Co zrobisz, gdy zo-
baczysz Jezusa”.

Wyje¿d¿amy z Otmuchowa i jedzie-
my do Opola. Jest niedziela, spaceru-
jemy po rynku i nawiedzamy Koœció³
Katedralny œw. Krzy¿a, który powsta³
w XI w. W œwi¹tyni znajduje siê ob-
raz Matki Boskiej Opolskiej. W tym
czasie jest zjazd harcerzy seniorów.
Przyjechali tutaj z ca³ej Polski i zza gra-
nicy. Taki zjazd organizowany jest co
roku. Mi³y widok, ludzie w wieku star-
szym, nawet ponad 80 lat w mundur-
kach harcerskich. Nawiedzamy rów-
nie¿ Koœció³ œw. Trójcy oraz Koœció³
Matki Boskiej Bolesnej i œw. Wojcie-
cha. Przed jednym z koœcio³ów spo-
tka³ nas przypadkowy mê¿czyzna, któ-
ry opowiedzia³ nam historiê obrazu
z Jasnej Góry. Ten obraz dotar³ do Pol-
ski z Konstantynopola, poprzez Kijów
do Lwowa, a nastêpnie ksi¹¿ê opolski
W³adys³aw zabra³ go do Polski i prze-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒW.PAW£A DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI WYJŒCIA:

EWANGELIA:  Mt 22, 34-40 Najwiêksze przykazanie

Wj 22, 20-26
1 Tes 1, 5c-10

 Mi³ujê Ciebie, Panie, mocy moja.

Bóg s³yszy skargê pokrzywdzonych
S³u¿yæ Bogu ¿ywemu i oczekiwaæ Jego Syna

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 27 paŸdziernika
 6.00 Œp. Stanis³aw Lañda - 6 r.œm.

Œp. Sabina Kasperkiewicz
 6.45 Œp. Tadeusz Granat
 7.30 Œp. Augustyn Bogusz - 4 r.œm.
 8.00 Œp. Marian Kozub
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 Œp. Janusz Zatoñ

Œp. Franciszek Baran, rodzice,
teœciowie oraz Maria

Wtorek 28 paŸdziernika
 6.00 Œp. W³odzimierz Baran
 6.45 Œp. Jadwiga Zemanek
 7.30 Œp. Tadeusz Seweryn

Œp. Julian, Helena, Ryszard Garbieñ
i zmarli z rodziny

 8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
12.00 Œp. Kazimierz Kowalski - 16 r.œm.
18.00 Œp. Tadeusz Czuba

Œp. Jerzy Kasperek
Œp. Tadeusz Paj¹k

Œroda 29 paŸdziernika
 6.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla

Stanis³awy i Stanis³awa z okazji 40 r. œlubu
 6.45 O b³. Bo¿e dla pewnych rodzin z Irlandii
 7.30 Œp. Henryk Œwiêtek
 8.00 Œp. Tadeusz W¹sek
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e dla Polskiego Komitetu Pomocy
Spo³ecznej w Wadowicach
O cud uzdrowienia dla S³awomira z ch³oniaka
Za zmar³ych:
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Zofia Korytek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Marianna Byrska
Œp. Stanis³aw Hodur
Œp. Franciszek Kunowski
Œp. Janina Domadzierska
Œp. Danuta Dêbosz
Œp. Michalina Baran
Œp. Mieczys³aw

Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Bronis³aw Romañski
Œp. Tadeusz Kasperek
Œp. Maria Ramociñœka - 2 r.œm.
Œp. Franciszek Wróbel
Œp. Krzysztof G³uszek
Czwartek 30 paŸdziernika
  6.00 Œp. Stanis³awa Piesko
  6.45 Œp. Stanis³aw Hodur
  7.30 Œp. Marian Kozub
  8.00 Œp. W³odzimierz Baran
12.00 Œp. Jerzy Kasperek
18.00 Œp. Helena i Józef Niziñscy, Stanis³awa

i Józef Kryjak
Œp. Piotr Rataj - 10 r.œm.

Pi¹tek 31 paŸdziernika
  6.00 Œp. Zofia Korytek
  6.45 Œp. Miros³awa Zadora
  7.30 Œp. Jadwiga Zemanek
  8.00 Œp. Marian Kozub
12.00 Œp. W³odzimierz Baran
18.00 Œp. Józef Kasprzak - 14 r.œm.

Œp. Stanis³aw Brañka
Sobota 1 listopada
 6.00 Œp. zmarli z rodzin Rent, Kossakowskich,

Grabowskich, Walenciej
  7.30 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa
Œp. Jan Helena Boles³aw Putek
i zmarli z rodziny

 9.00 Œp. Jan i Danuta Szwed
10.30 Œp. Stanis³aw Bogusz
12.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
18.00 Œp. Jerzy Kasperek
Niedziela 2 listopada
  6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
  7.30 Œp. Boles³aw £aziñski i rodzice
 9.00 Œp. Ludwika, Karol Nowak, Alojzy Polnik,

Marian i Kazimierz Sat³awa, zmarli
z rodzin Sat³awa i Nowak

 9.00 Roków: Œp. Józef Bylica - 12 r.œm.
10.30 Œp. Micha³ Piskurewicz
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Jan Go³ba

ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

koœciele po³¹czon¹ z wypominkami
odprawimy o godz. 17.00. Ka¿dy,
kto jest w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej
i nawiedzi koœció³ zyskuje odpust zu-
pe³ny. Równie¿ ten, kto od 1 do
8 listopada nawiedzi cmentarz bêd¹c
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i pomo-
dli siê – zyskuje odpust zupe³ny.

6. Wypominki za zmar³ych mo¿-
na wypisywaæ na kartkach, które s¹
umieszczone na bocznych o³tarzach.
Wypominki roczne prosimy sk³adaæ
ksiê¿om w zakrystii lub kancelarii,
a listopadowe do skrzynki w kapli-
cy œw. Rodziny /przy chrzcielnicy/.

Za wszystkich zmar³ych wypomi-
nanych w naszej Bazylice odprawia-
my Msze œw. w pierwsze niedziele
miesi¹ca o godz. 12.00.

W tym roku bêdzie mo¿na równie¿
sk³adaæ wypominki na cmentarzu
komunalnym 1 listopada.

7. Przez ca³y miesi¹c listopad
o godz. 17.30 odmawiaæ bêdziemy
ró¿aniec za zmar³ych po³¹czony
z wypominkami. W œrodê, na No-
wennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 poleca-
my zmar³ych Duszpasterzy naszej
parafii oraz Siostry zakonne.

8. W niedzielê 23 listopada jedzie-
my do teatru w Cieszynie, aby ogl¹d-
n¹æ przedstawienie „Goœæ oczekiwa-
ny”. Wyjazd godz. 13.00. Koszt prze-
jazdu wraz z biletem wstêpu 45 z³.

9. W cyklu „dobre filmy na Kar-
melu” w najbli¿szych miesi¹cach
bêdziemy mogli poznaæ bli¿ej œw.
Teres¹ od Jezusa. Jutro o godz.
18.45 zostanie wyœwietlony pierw-
szy z oœmiu odcinków filmu pod
tytu³em „Œwiêta Teresa od Jezusa”.

mnieniem tych, którzy na ró¿nych
frontach, podczas niezliczonych bi-
tew ginêli za wolnoœæ Polski, w czê-
sto bardzo oddalonych od Ojczyzny
ziemiach.

Z wielkim smutkiem odmawiam
zdrowaœki za poleg³ych na froncie
w³oskim. Przypominam sobie tak¿e
tych, którzy skrytobójczo zginêli na
ziemiach by³ego Zwi¹zku Radziec-
kiego. Przesz³o 20 tysiêcy œmieræ
dopad³a jakby znienacka. Do dnia
dzisiejszego nie znamy do koñca,
ani jak¹ œmierci¹ ginêli, ani te¿ na

jakich polach spoczywaj¹. Wiemy, ¿e
urz¹dzono im krwaw¹ jatkê od kwiet-
nia do czerwca 1940 roku.

Nasza powinnoœæ
Biskupi obraduj¹cy na ostatniej Konferencji Episkopatu prosz¹ spo³ecznoœæ polsk¹,

aby wziê³a udzia³ w wyborach samorz¹dowych. Oddany g³os na w³aœciwego kan-
dydata œwiadczy o braniu odpowiedzialnoœci za rz¹dy „Ma³ej Ojczyzny” Ks. Infu³at
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Katyñ – najbardziej znane miejsce
stalinowskiej zbrodni – sta³o siê
w ostatnich latach dodatkowym miej-
scem polskiej tragedii. Jakby tamtej
by³o za ma³o. Do polskich oficerów
do³¹czyli Rz¹dz¹cy woln¹ Polsk¹.
Wojskowi dowódcy wraz z Przy-
wódcami narodu. Tamta pierwsza
tragedia trzymana przez lata w tajem-
nicy. Ta druga te¿ do dnia dzisiejsze-
go nie jest rzetelnie wyt³umaczona.
Wci¹¿ z wielkimi znakami zapytania.
Bolesne fatum ci¹¿y na tym miejscu.
A tak serdecznie wpadali sobie w ob-
jêcia Tusk i Putin. Myœleliœmy, ¿e ta
tragedia pomo¿e w przybli¿eniu trud-
nego s¹siedztwa. Szybko przetarli-
œmy oczy i znów przekonaliœmy siê,
jak bardzo trudne jest to nasze s¹-
siedztwo.

Odmienna jest sytuacja cmentarzy
¿o³nierzy polskich na zachodzie, od
tej na wschodzie. Tu wci¹¿ nawie-
dzaj¹ oficjalne delegacje. Wyg³aszaj¹
okolicznoœciowe przemówienia. Bar-
dzo du¿o pielgrzymów z Polski mo-
dli siê przy tych równo u³o¿onych

mogi³ach ¿o³nierzy. Na wschodzie –
choæ liczebnie jest wielokroæ wiêk-
sza liczba zabitych – to jednak na sku-
tek trudnoœci komunikacyjnych, a tak-
¿e przeszkód politycznych – bardzo
ma³o jest oficjalnych wizyt, a i mo-
dlitwy pielgrzymów s¹ tam znikome.

Patriotycznym obowi¹zkiem jest
w tych dniach, w których szczegól-
nie odwiedzamy cmentarze skrywa-
j¹ce naszych bliskich, modlitewne
myœlenie, które przekracza granice.
Trzeba w duchu stan¹æ przy tych mo-
gi³ach, w których le¿¹ Polacy. Oni
wszyscy wyszli z naszego polskiego
domu. Domownicy winni pamiêtaæ o
bliskich zmar³ych. Nape³nieni takim
rozmyœlaniem chcemy w sobotê 8 li-
stopada nawiedziæ cmentarze ¿o³nie-
rzy poleg³ych podczas I wojny œwia-
towej pochowanych na wojskowych
cmentarzach niedaleko Gorlic.

Mo¿e kiedyœ nadejd¹ takie czasy, ¿e
tak jak na zachód mo¿emy ³atwo wy-
jechaæ, tak i po wschodzie bêdziemy
z ³atwoœci¹ mogli siê przemieszczaæ.
Mieæ nadziejê wbrew nadziei – to
w³aœciwa postawa chrzeœcijañska.

Prowadzeni przez Anio³y
30 sierpnia br. pielgrzymujemy na

Œl¹sk Opolski. Góra œw. Anny, Nysa,
Opole, Kamieñ Œl¹ski. Prowadzi nas ks.
inf. Jakub Gil, pomaga mu Pani Celina,
a przede wszystkim odczuwalne jest
prowadzenie przez Boga i Anio³ów.

Doje¿d¿amy do Góry œw. Anny.
Jak¿e jesteœmy obdarowani przez
Opatrznoœæ, bo docieramy akurat na
obchody Odpustu Anio³ów Stró¿ów.
Z nami przybywaj¹ inni pielgrzymi,
wchodz¹c na Górê œw. Anny. O hi-

storii tego miejsca opowiada nam
o. Franciszkanin pos³uguj¹cy w tym
klasztorze. Mówi o figurce, która
zosta³a znaleziona przypadkowo,
a dziœ zdobi g³ówny o³tarz sanktu-
arium. Œw. Anna - Matka Maryi
i Babcia Jezusa. Artysta pokaza³ to,
umieszczaj¹c na Jej lewym ramie-
niu Maryjê, a na prawym - ma³ego
Jezusa. Œw. Anna ³¹czy pokolenia.
Czy¿ nie jest to czytelny znak dla
nas, jak wa¿na jest rola tych, któ-
rych wspó³czesny œwiat chce siê
pozbyæ, gdy staj¹ siê bezu¿ytecz-
nym ciê¿arem?

Nastêpny etap naszej pielgrzymki
to miasto Nysa. Spacerujemy ulicz-
kami miasta i dochodzimy do koœcio-
³a pw. œw. Jakuba i Agnieszki. Opro-
wadza nas sam ksi¹dz proboszcz
Katedry i opowiada w piêkny, fascy-
nuj¹cy sposób historiê Œl¹ska i tej
œwi¹tyni. Koœció³ ten powsta³ ju¿
w XV wieku. Jest trójnawowy, zbu-
dowany z kamienia i ceg³y, ma je-
den z najbardziej spadzistych da-
chów w Europie. Poniewa¿ w œrod-
ku pochowano oœmiu biskupów
wroc³awskich, koœció³ nazwany jest
katedr¹. W 2009 r. przyznano mu
tytu³ bazyliki. Ksi¹dz proboszcz
opowiedzia³ nam równie¿ historiê
gotyckiej figury Madonny, która zo-
sta³a odnaleziona i wróci³a do tej
œwi¹tyni po wielu latach. Nazwa³ j¹
„Zdumienia Pe³na”, gdy¿ wróci³a do
swego miasta, które jest dziœ zupe³-
nie innym miastem.

Gdy Nysa by³a stolic¹ Ksiêstwa Ny-
skiego, miejscowi z³otnicy z sudeckich
pok³adów srebra i z³ota wyrabiali mi-
sterne przedmioty. Te, które stanowi¹
pere³ki sztuki sakralnej, s¹ pieczo³owi-
cie przechowywane w Skarbcu œw.
Jakuba.

Dalej drogi nasze prowadzi³y do
Koœcio³a œw. Piotra i Paw³a. I znów
Bo¿a Opatrznoœæ zsy³a m¹drego cz³o-
wieka - ksiêdza proboszcza tej œwi¹ty-
ni, który prowadzi nas po naœciennych
malowid³ach, objaœnia symbole i pro-
wokuje do refleksji nt. Krzy¿a. Powsta-
nie tego koœcio³a wi¹¿e siê z bo¿ogrob-
cami, którzy zostali sprowadzeni do
Nysy w XII-XII w. Wnêtrze koœcio³a
jest w stylu barokowym z piêknymi po-
lichromiami. Sklepienia zdobi¹ poli-
chromie iluzjonistyczne. Charaktery-


