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Urodzinowy dar 

 
rzygotowanie młodych lu-
dzi do wyboru przyszłego 

zawodu, przekazanie im sys-
temu wartości, skłonienie do 
zastanowienia, wejrzenia w 
głąb siebie – to trudne zadanie. 
„Słowa uczą, przykłady pocią-
gają” głosi starożytna mak-
syma. Zgodnie z nią organi-
zuje się w szkołach spotkania, 
imprezy i prezentacje, które 
mają pomóc młodzieży rozez-
nać się we własnych potrze-
bach, pragnieniach i możli-
wościach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niezwykłe spotkanie 
gimnazjalistów i uczniów naj-
starszej klasy podstawówki zo-
stało zorganizowane z inicja-
tywy SM Dalmacji, Dominiki 
Niestrój i Marioli Lis przez 
Publiczne Gimnazjum w Tar-
nowie Opolskim. W sali wido-
wiskowej GOK-u młodzież ze 
swymi nauczycielami spotkała 
się 18 maja z przedstawicie-
lem zakonnego Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP Nie-
pokalanej Poczętej w Leśnicy 
(Prowincja Opolska). Zakon 
reprezentowały: SM Faustyna 
– Mistrzyni Nowicjatu, SM 
Laurenta – służąca młodzieży 
w Domu Rekolekcyjnym „Be-
tania” w Leśnicy oraz 7 sióstr 
nowicjuszek. W imieniu tar-
nowskich nauczycieli oraz 
miejscowego Domu Zakonne-
go Sióstr Służebniczek wys-
tąpiła wspomniana wyżej SM 
Dalmacja – znana ze swej 
energii i charyzmy katechetka, 
opiekunka naszych „Maria-
nek”. Program jaki zaprezento-
wano widzom składał się z 
trzech części. Na początku 
przybliżono zebranym Zgro-
madzenie – jego zadania i 
idee. Warto przypomnieć, że 
zakon ten został powołany 
przez bł. Edmunda Bojanow-

skiego dla służby społecznej. 
„Były proste jak wiejski lud – z 
niego wyszły oddane i wierne 
jak leśne źródło – niewyczer-
pane” – pisał o. Henryk Koł-
wia SVD. Od 3 maja 1866 
roku niestrudzenie posługują 
prowadząc działalność eduka-
cyjną, opiekuńczą i charyta-
tywną. Młodzież mogła się 
dowiedzieć jak i gdzie działa 
Zgromadzenie oraz poznać 
szczegóły przygotowania mło-
dych panien do służby Bogu i 
ludziom. Prowadząca spotka-
nie siostra przytaczała liczne 
przykłady niespodziewanych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powołań, mówiła o potrzebie 
poszukiwania własnej drogi, 
stawiania pytań i rozstrzygania 
wątpliwości, o modlitwie i 
zaufaniu. „Tyle możesz dostać, 
ile zechcesz wziąć” – prze-
konywała mówiąc o potrzebie 
otwarcia się na Bożą Łaskę. 
 Drugą i zasadniczą 
częścią spotkania było mis-
terium „Jan Paweł II – czło-
wiek modlitwy i zawierzenia”. 
Przy różnych okazjach rocz-
nicowych, Dniach Papieskich, 
także podczas ubiegłorocznych 
uroczystości związanych z 
beatyfikacją stworzono wiele 
scenariuszy ku czci i pamięci 
Wielkiego Nauczyciela. Choć 
jego spuścizna (artystyczna, 
filozoficzna i społeczna) jest 
ogromna, choć materiał doku-
mentacyjny przebogaty, trudno 
dla takich wydarzeń artysty-
cznych znaleźć formułę świeżą 
i odkrywczą, niepowielającą 
wzorów. Tym razem się udało, 
i to udało wspaniale! Urodzi-
nowy dar – sióstr (i nas wszy-
stkich) dla Naszego Papieża, a 
jednocześnie bł. Jana Pawła II 
dla nas – był niezwykłym 
przeżyciem. Misterium pomy-
ślano jako spektakl multime-
dialny. Dlatego duży ekran 
stanowił zasadniczy element  

 
 
 
 
 
 
 
 
wystroju sceny, a skromna, 
lecz wymowna dekoracja (por-
tret bł. J.P II, ewangeliarz, 
świeca i obecność sióstr – 
dopełniały całości. Wykorzys-
tano: obraz i słowo rzucane na 
ekran, efekty dźwiękowe i mu-
zykę odtworzoną elektronicz-
nie oraz żywe słowo, pieśni i 
utwory instrumentalne. Dosko-
nały efekt osiągnięty przez 
perfekcyjne połączenie wszy-
stkich elementów sprawiał, że 
spektakl poruszał głęboko. 
Ukazywał Karola Wojtyłę, a 
później Jana Pawła II jako 
człowieka i kapłana, hierarchę 
i głowę Kościoła – silnego 
wiarą, mocnego duchem, wiel-
kiego miłością, nieskończenie 
oddanego Bogu i ludziom we 
wszystkim co robił. Ta miłość 
i to oddanie, głębokie zrozu-
mienie dla człowieka, cierpli-
wość w cierpieniu, pokora – a 
przy tym niezwykła godność – 
przy ogromnej wiedzy i mą-
drości są dla nas tym, co 
stanowi o wielkości, chary-
zmie i – nie wahajmy się użyć 
tego słowa – świętości Papieża 
Polaka. Dzięki Wielebnym 
Siostrom nasz Ukochany Pa-
pież przemówił raz jeszcze do 
tych wszystkich, którzy zech-
cieli na ten przekaz się otwo-
rzyć. 
 

             Wielkie znaczenie dla 
ogólnej wymowy prezentacji 
miał dobór fotografii. Niewiele 
było wśród nich scen rodza-
jowych czy znanych ujęć. 
Budzące największe emocje i 
pogłębiające treść przekazu 
były artystyczne zdjęcia 
przyrody oraz detali (na przy-
kład papieskie dłonie z przesu-
wanymi między palcami pa-
ciorkami różańca). Niezwykłe 
misterium… 
 W trzeciej części – 
odnosząc się do pojęć ety-
cznych i postawy bł. Jana 
Pawła II SM Laurenta zwra-
cała się do młodzieży z rada-
mi: podkreślała co jest w życiu 
ważne, mówiła o niezwykłych 
ścieżkach jakimi przychodzi 
powołanie, zachęcała do wej-
rzenia w siebie. Na koniec 
zainicjowała wspólne śpiewa-
nie. 
     Aby podziękować 
gościom za przyjazd i spektakl 
siostra Dalmacja – z właściwą 
sobie werwą – porwała mło-
dzież do kilku pieśni. Nie było 
tradycyjnie kończącej wiele 
„papieskich” uroczystości 
„Barki”. Było podniośle lecz 
radośnie. Wszak Nasz Błogo-
sławiony cenił sobie radość i 
żart – sam lubił się śmiać – 
prowokował do śmiechu, prze-
komarzał się z młodymi. Lubił 
się nimi otaczać, mówił, że są 
ważni – dla Niego samego, dla 
świata, dla przyszłości. Pewnie 
uśmiecha się, gdy młodzi Go 
wspominają ze śpiewem – na 
ustach i w duszy.  
                            Irena Zielonka 

P 

Podziękowanie 
 

 Raszowej miał miejsce kolejny pożar. Kiedy na 
miejscu oceniłem straty i wraz z Panią Kierownik 

GOPS-u rozpoznawałem potrzeby poszkodowanej rodziny, 
byłem bardzo zbudowany postawą sąsiadów i przyjaciół 
pogorzelców. Szybko, sprawnie i bezinteresownie pospieszyli 
oni z pomocą zapewniając paszę dla zwierząt i ich prze-
chowanie. Choć nie wszyscy jesteśmy „aniołami”, fakt, że 
potrafimy w nieszczęściu zjednoczyć siły i pomóc potrze-
bującym jest miarą naszego człowieczeństwa. Dziękuję! 
                                  Krzysztof Mutz 
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Gratulacje 
 

siądz Korneliusz Wójcik, pełniący obowiązki proboszcza 
raszowskiej parafii obchodzi swój jubileusz XX-lecia 

kapłaństwa. Z tej okazji życzymy Wielebnemu Księdzu 
dobrego zdrowia, codziennych radości i obfitych Łask Bożych 
na dalsze lata posługi duszpasterskiej.  
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