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22. Wallfahrt der Nationen nach Maria Hilf bei Zuckmantel
22 Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf w Zlatých Horach

16. September 2017 – Samstag / 16 września 2017 r. – sobota
9.30 Uhr Rosenkranzgebet / Modlitwa różańcowa
11.00 Uhr Feierlicher Gottesdienst: Heilige Messe / Uroczysta Msza św.
14.00 Uhr Andacht zu Ehren der Gottesmutter / Nabożeństwo ku czci Matki Boskiej

Mutter Gottes –
Helferin der Familien –
bitte für uns!

Matko Boża –
Wspomożycielko rodzin –
módl się za nami!

Erzbischof Alfons Nossol und seine Jubiläen

Ks. Arcybiskup A. Nossol i jego jubileusze

Gedenken an Bundeskanzler Helmut Kohl (1930 – 2017)

Pamięć o kanclerzu Helmucie Kohlu
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Helmut Kohl, „Kanzler der deutschen Ein-
heit“ und engagierter Europäer, verstarb am 
16. Juni 2017 in Ludwigshafen im Alter von 
87 Jahren. Am Samstag, dem 1. Juli, fanden 
die Trauerfeierlichkeiten statt. Sie begannen 
mit dem Trauerakt im Europaparlament in 
Straßburg. Hinterher wurde das Requiem 
im Kaiserdom zu Speyer gefeiert. Am Abend 
wurde Altkanzler Helmut Kohl im engsten 
Freundes- und Familienkreis auf dem Spey-
erer Domherrenfriedhof beigesetzt.

Helmut Kohl, „Kanclerz zjednoczenia Nie-
miec“ i zaangażowany Europejczyk, zmarł 
16 czerwca 2017 w Ludwigshafen. 1 lipca, 
w sobotę, odbyły się uroczystości poże-
gnalne najpierw w Parlamencie Europej-
skim w Straßburgu, a następnie w Katedrze 
Cesarskiej w Speyer, gdzie odprawiona 
została uroczysta Msza św. pogrzebowa 
(Requiem) w intencji zmarłego. Wieczo-
rem były Kanclerz Niemiec pochowany zo-
stał na cmentarzu katedralnym w Speyer,  
w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół. 

Ein Pfälzer und Weltmensch
Die amtierende Bundeskanzlerin Angela 
Merkel charakterisierte H. Kohl u. a. mit die-
sen Worten: „Er war ein Pfälzer, einer, der 
seine Heimat liebte und ihr zeitlebens treu 
blieb. Und weil das so war, hatte er auch 
ein so feines Gespür für die Geschichte und 
die Gefühle unserer europäischen Partner. 
Diesem Gespür für Geschichte und den 
Freundschaften, die Helmut Kohl über die 
Grenzen hinweg schloss, dem Vertrauen, 
das man ihm von Washington bis Moskau, 
von Paris bis Warschau entgegenbrachte, 
haben wir Deutschen viel zu verdanken“. 
(…) Wie klug „die Einheit im Einklang 
mit all unseren Nachbarn und Freunden“ 
ausgehandelt wurde. „Das war höchste 
Staatskunst im Dienste der Menschen und 
des Friedens“. Zu seiner Amtszeit als Bun-
deskanzler (1982-1998) wurde der Vertrag 
zwischen der BRD und der Republik Po-
len über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit unterzeich-
net (17. Juni 1991).

Palatyńczyk i człowiek światowy
Urzędująca Kanclerz Niemiec Angela Mer-
kel scharakteryzowała H. Kohla między 
innymi takimi słowami: „Był palatyńczy-
kiem, człowiekiem, który kochał swoją 
„małą ojczyznę” i pozostał jej wierny przez 
całe życie. I dlatego, że tak to było, miał 
on subtelne wyczucie dziejów oraz odczuć 
naszych europejskich partnerów. Temu po-
czuciu historii oraz przyjaźniom, które Hel-
mut Kohl zawarł ponad granicami kraju, 
owemu zaufaniu, którym go obdarzono 
od Waszyngtonu po Moskwę, od Paryża 
po Warszawę, my Niemcy wiele zawdzię-
czamy. Jak mądrze wynegocjowane zo-
stało „zjednoczenie w zgodzie z naszymi 
sąsiadami i przyjaciółmi. Był to najwyż-
szej jakości kunszt państwowy w służbie 
ludziom i pokojowi”. W okresie, gdy był 
kanclerzem Niemiec (1982-1998), podpi-
sany został Traktat między Rzeczpospolitą 
Polską a RFN o dobrym sąsiedztwie i przy-
jaznej współpracy (17 czerwca 1991).

Politik mit Herz
Für uns hier in Schlesien ist es sehr wich-
tig, dass Helmut Kohl nicht nur die „neuen 
Bundesländer“ mit den „alten“ zusammen-
geführt, sondern alle Deutschen in Europa 
und der Welt in die Einheit mit aufgenom-
men hat. Die Sprache und Kultur wurden 
zum Band der Zugehörigkeit erhoben und 
nicht die Staatsgrenzen. Dies vielleicht 
auch deswegen, weil politische Grenzen 
in Europa Jahrzehnte lang die Deutschen 
voneinander trennten. Neben einem diplo-
matischen Talent braucht man für solche 
Schritte ein freundliches Herz. Auch wenn 
Politik manchmal wie ein Schachspiel re-
gungslos rüberkommt und nach Taktik aus-
sieht, kann sie nur dann gelingen, wenn sie 
mit Hochachtung vor den Menschen getan 
wird. Eine Mentalität der Fürsorge ist es, die 
zum menschfreundlichen handeln bewegt. 
Nicht nur an sich denken, sondern die an-

Im Christentum verwurzelt – ein großer Deutscher, 
Europäer und Freund / Zakorzeniony w chrześcijaństwie – 
wielki Niemiec, Europejczyk i Przyjaciel

Helmut Kohl (1930 – 2017). Foto: Tagesspiegel.de
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deren mitberücksichtigen. Das ist ein geleb-
tes Evangelium. Wer sich so verhält „wird 
gewiss nicht um seinen Lohn kommen“. Im 
Glauben sind wir überzeugt, dass Gott an 
dieser Verheißung den verstorbenen Bun-
deskanzler Helmut Kohl teilhaben lässt, 
denn er hielt sich – soweit es ihm möglich 
war – an diese Botschaft des Evangeliums.

Polityka z sercem
Dla nas na Śląsku jest kwestią bardzo 
ważną, że Helmut Kohl nie tylko połączył 
razem „nowe kraje związkowe” z „daw-
nymi”, lecz do procesu zjednoczenia włączył 
wszystkich Niemców w Europie i na świecie. 
Język i kultura stały się więzią wzajemnej 
przynależności, a nie granice państwowe. 
To zapewne dlatego, że podział polityczny 
w Europie przez dziesięciolecia oddzielał 
Niemców od siebie. Obok talentu dyplo-
matycznego, dla tego rodzaju kroków po-
trzeba również przyjaznego serca. Nawet, 
gdy polityka wydaje się nam być statyczną 
grą w szachy i splotem działań strategicz-
nych, może ona mieć powodzenie tylko 
wtedy, gdy jest uprawiana z szacunkiem 
do drugiego człowieka. Mentalność gotowa 
przychodzić z pomocą, pobudza do działań 
przyjaznych człowiekowi. Myśleć nie tylko  
o sobie, ale mieć również wzgląd na innych 
– to jest Ewangelia wprowadzana w czyn. 
Kto tak działa, „na pewno nie będzie pozba-
wiony swojej nagrody”. We wierze jesteśmy 
przekonani, że Bóg dopuści zmarłego Kanc-
lerza Helmuta Kohla do udziału w tej obiet-
nicy, gdyż kierował się on zasadami Ewan-
gelii, jak tylko to było dla niego możliwe.

Kanzler des Dialogs
Am 08.12.2010 wurde Helmut Kohl mit 
dem Preis „Goldene Brücken des Dialogs“ 
geehrt. Diese Oppelner Auszeichnung, 
veranstaltet vom Haus der Deutsch-Pol-
nischen Zusammenarbeit im Namen der 
Deutschen Minderheit in Polen und des 
Marschallamtes der Wojewodschaft Op-
peln, hat der Bundeskanzler gemeinsam 
mit dem Premierminister der RP Tadeusz 
Mazowiecki angenommen. Diese Geste 
seitens beider Staatsmänner hat es deut-
lich gemacht, dass in einer demokratischen 
Gesellschaft die Rechte der Minderheiten 
respektiert werden müssen. Mehr noch. Es 
sollten Bedingungen geschaffen werden, 
die der Förderung von Sprache, Kultur und 
Identität der Minderheiten dienen. Der 
Bundeskanzler hat diese Auszeichnung in 
seinem Privathaus in Ludwigshafen entge-
gengenommen. Sein Wunsch Oberschle-
sien zu besuchen, zum St. Annaberg zu 
fahren, die Menschen und ihre Geschichte 
hier vor Ort besser kennenzulernen, ist 
nicht in Erfüllung gegangen. Schlesien lag 
ihm sehr am Herzen und Polen liebte er 
vom Herzen. Für diese Herzlichkeit sei ihm 
gedankt. Er bleibt in dankbarer Erinnerung 
für die Polen und die Deutschen als „Brü-
cke des Dialogs“ selbst.

Kanclerz dialogu
Dnia 8 grudnia 2017 r. Helmut Kohl zo-
stał uhonorowany nagrodą „Złote Mosty 

dialogu”. Jest to opolskie wyróżnienie, 
które organizuje Dom Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej w imieniu Mniejszości 
Niemieckiej w Polsce i Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Opolskiego. 
Były kanclerz Niemiec przyjął je razem  
z Tadeuszem Mazowieckim, premierem 
RP. Przyjmując nagrodę, obaj mężowie 
stanu dali jednoznacznie do zrozumienia, 
że w społeczeństwie demokratycznym 
prawa mniejszości powinny być respekto-
wane. Więcej, powinny być stworzone wa-
runki, które służą wspieraniu tożsamości, 
języka i kultury mniejszości. Helmut Kohl 
przyjął nagrodę w swoim domu prywat-
nym w Ludwigshafen. Jego życzenie, aby 
odwiedzić Górny Śląsk, pojechać na Górę 
św. Anny, poznać lepiej ludzi i ich dzieje 
na miejscu, pozostało niespełnione. Śląsk 
nosił głęboko w sercu, a Polskę serdecz-
nie miłował. Za wielkie serce dziękujemy. 
Helmut Kohl pozostanie we wdzięcznej 
pamięci Polaków i Niemców jako „Most 
dialogu” sam w sobie.

H. Kohl (Mitte) empfängt die „Goldene Brücke des Dialogs“. Foto: Haus
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„Schlesien, du meine Heimat, hier bin ich 
geboren; alles verdanke ich dieser Gegend. 
Schlesien ist eine kleine, wirkliche und sehr 
spezifische Heimat. Die niederschlesischen 
Dichter pflegten es zu sagen, dass Schle-
sien ein Land des «denkenden Herzens und 
der liebenden Vernunft» sei“ (Interview 
für die polnische Ausgabe der Deutschen 
Welle – 13.09.2015). An diese Eigenschaft 
der Region an der Oder weist Erzbischof 
Alfons Nossol sehr oft hin. Am Sonntag, 
den 13. August, feierte er in Groß Stein sein 
dreifaches Jubiläum: Den 85. Geburtstag, 
60 Jahre nach der Priesterweihe und das 
40-jährige Bischofsweihejubiläum. In Gott 
und der Kirche verankert und von seiner 
kleinen Heimat fasziniert – ist er selbst zu 
einer Persönlichkeit des denkenden Her-
zens und der liebenden Vernunft geworden. 

„Śląsku, ojczyzno moja, tu się urodziłem, ja 
tym terenom wszystko zawdzięczam. (...) 
Śląsk, to mała, prawdziwa, bardzo swoista 
ojczyzna. Poeci dolnośląscy zwykli byli 
mówić, że Śląsk to kraina «serca myślą-
cego i rozumu kochającego»” (z wywiadu 
dla polskiego wydania Deutsche Welle – 
13.09.2015). Na tę specyfikę nadodrzań-
skiej ziemi często wskazuje Ks. Arcybiskup 
Alfons Nossol. W niedzielę, 13 sierpnia, w 
Kamieniu Śląskim obchodził on potrójny 
jubileusz: 85-lecie urodzin, 60-lecie świę-

ceń kapłańskich oraz 40-lecie sakry bisku-
piej. Zakotwiczony w Bogu i Kościele oraz 
zafascynowany swoją „małą ojczyzną” 
sam stał się osobowością myślącego serca 
i kochającego rozumu.

Von Zuhause an die Universität
Alfons Nossol wurde am 8. August 1932 in 
Broschütz, einem Dorf bei Krappitz, gebo-
ren. Von 1952 bis 1957 studierte er im Pries-
terseminar in Neisse. 1957 empfing er die 
Priesterweihe. Danach studierte er an der 
Katholischen Universität Lublin. Die vielen 
Bildungs- und Arbeitsjahre im Hochschul-
wesen trugen dazu bei, dass A. Nossol im 
Jahr 1982 zum außerordentlichen und 1986 
zum ordentlichen Professor für dogmati-
sche und ökumenische Theologie wurde.   

Z domu na uniwersytet
Alfons Nossol urodził się 8 sierpnia 1932 r. 
w Brożcu, wiosce leżącej niedaleko Krapko-
wic. W latach 1952 – 1957 studiował w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Nysie.  
W 1957 roku przyjął święcenia prezbite-
ratu. Następnie kontynuował studia na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lata 
pracy i doświadczenie akademickie zaowo-
cowały uzyskaniem w 1982 r. tytułu pro-
fesora nadzwyczajnego, a w 1986 r. tytuł 
profesora zwyczajnego teologii dogma-
tycznej i ekumenicznej. 

Von der Universität an den Bischofssitz
Am 25. Juni 1977 wurde A. Nossol zum  
Bischof des Bistums Oppeln ernannt. Die 
Bischofsweihe empfing er am 17. August 
durch die Auflegung der Hände von Stefan 
Kardinal Wyszyński, Erzbischof Henryk Gul-
binowicz und Bischof Antoni Adamiuk. Sein 
Wahlspruch lautet: „Veritatem facere in ca-
ritate“ - Die Wahrheit in Liebe tun.  Bischof 
Nossol hat als Gastgeber Papst Johannes 
Paul II. empfangen, der am 21. Juni 1983 die 
Vesper auf dem St. Annaberg mit einer Mil-
lion Gläubigen feierte. Nach der Wende von 
1989, in einer neuen Realität, reaktivierte er 
1990 in der Diözese Oppeln den Caritasver-
band. Aus Sorge um die akademische Aus-
bildung der schlesischen Jugend hat sich 
Bischof A. Nossol für die Gründung 1994 der 
Universität Oppeln mit einer Theologischen 
Fakultät sehr verdient gemacht. Dies war 
eine Besonderheit in der Geschichte Polens 
der Nachkriegszeit, denn zum ersten Mal 
seit Mitte der 50. Jahre des 20. Jahrhunderts 
kehrte die Theologie an eine Staatliche Uni-
versität zurück. 1996 hat er das Diözesanra-
dio St. Annaberg ins Leben berufen (heute: 
Radio DOXA). Vier Jahre später, im Jahre 
2000, weihte er die Joseph von Eichendorff 
Caritas Zentralbibliothek ein, wodurch die 
deutsch-polnische Versöhnung eine bedeu-
tende institutionelle Stütze erhalten hat. 
Dank seinen Bemühungen, konnte in Groß 

Erzbischof Alfons Nossol –  
eine Persönlichkeit des 
denkenden Herzens und der 
liebenden Vernunft
Arcybiskup Alfons Nossol – 
osobowość myślącego  
serca i kochającego rozumu

Erzbischof A. Nossol. Foto: Archiv
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poczynkowy Ks. Sebastiana Kneippa „Se-
bastianeum Silesiacum” w Kamieniu Ślą-
skim. 14 sierpnia 2009 papież Benedykt 
XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków 
biskupa diecezjalnego i mianował ks. prof. 
Andrzeja Czaję nowym następcą ordyna-
riusza opolskiego.

Von Oppeln in Richtung Versöhnung
Den bischöflichen Dienst von Erzbischof 
Nossol kennzeichnet die Haltung des Dia-
logs, der Versöhnung und Liebe sowie die 
mutigen Entscheidungen, die er sich zu tref-
fen traute. A. Nossol strebte immer nach 
Integration aller Einwohner des Oppelner 
Landes. Er ist als Brückenbauer zwischen 
Deutschland und Polen und Mittler zwi-
schen den Konfessionen hoch angesehen. 
In seinen Predigten und Hirtenbriefen 
stellte er immer wieder in den Mittelpunkt 
das harmonische Miteinander von verschie-
denen Kulturen und seine Bedeutung. Für 
die Verdienste erhielt Erzbischof A. Nos-
sol zahlreiche Preise und Auszeichnungen, 
darunter das Komturkreuz des Ordens der 
Wiedergeburt Polens, das Große Bundes-
verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepub-
lik Deutschland, den Augsburger Friedens-
preis, die goldene Gloria-Artis-Medaille für 
kulturelle Verdienste, die Oppelner Aus-
zeichnung „Goldene Brücke des Dialogs“ 
und viele weitere. Mehrfach wurde Bischof 
Nossol mit der Ehrendoktorwürde ausge-
zeichnet. In Anerkennung seiner großen 
Verdienste  erhob ihn 1999 Papst Johannes 
Paul II. zum Erzbischof ad personam.

Z Opola w stronę pojednania
Jego posługę biskupią cechuje postawa 
dialogu, jednania i miłości, jak również 

Stein 2005 ein Kneipp Sanatorium „Sebas-
tianeum Silesiacum“ entstehen. Am 14. 
August 2009 nahm Papst Benedikt XVI. sein 
altersbedingtes Rücktrittsgesuch an und 
ernannte Prof. Andrzej Czaja zu A. Nossols 
Nachfolger als Bischof von Oppeln. 

Z uniwersytetu na katedrę biskupią 
25 czerwca 1977 ks. A. Nossol otrzymał 
nominację na biskupa ordynariusza die-
cezji opolskiej. Sakrę biskupią przyjął 17 
sierpnia tegoż roku. Konsekratorami byli: 
ks. kardynał Stefan Wyszyński, ks. abp 
Henryk Gulbinowicz i ks. bp Antoni Ada-
miuk. Hasłem jego posługi biskupiej stały 
sią słowa „Veritatem facere in caritate” - 
Czynić prawdę w miłości. W 1983 ks. bp A. 
Nossol gościł na Górze Św. Anny papieża 
Jana Pawła II. W uroczystych nieszporach 
uczestniczyło ponad milion wiernych. 
Po przełomie roku 1989, w nowych wa-
runkach społeczno-politycznych, ks. bp 
Nossol reaktywował w 1990 r. diecezjalny 
oddział Caritas. W trosce o kształcenie 
akademickie śląskiej młodzieży przyczy-
nił się wydatnie do utworzenia w Opolu,  
w 1994 r., Uniwersytetu wraz z Wydziałem 
Teologicznym. Był to pierwszy tego typu 
przypadek powrotu teologii na państwowy 
uniwersytet w powojennej Polsce, po usu-
nięciu jej z uczelni w połowie lat 50tych. 
W 1996 roku ks. bp A. Nossol powołał do 
istnienia diecezjalne Radio Góra św. Anny 
(aktualnie Radio Doxa). Cztery lata później, 
w roku 2000, poświęcił Centralną Biblio-
tekę Caritas im. Josepha von Eichendorffa 
w Opolu, dzięki czemu pojednanie polsko-
niemieckie otrzymało znaczące wsparcie 
instytucjonalne. Z jego inicjatywy powstał 
w roku 2005 Zespół Rehabilitacyjno-Wy-

wiele odważnych decyzji, których nie wa-
hał się podjąć. Ks. Arcybiskup zawsze dą-
żył do integracji wszystkich mieszkańców 
Śląska Opolskiego. Jest uważany za me-
diatora w stosunkach polsko-niemieckich  
i pośrednika między wyznaniami. W swo-
ich homiliach i listach pasterskich wielo-
krotnie podkreślał wartość i znaczenie har-
monijnego współistnienia różnych kultur. 
Za swoje zasługi ks. bp Nossol otrzymał 
wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, m.in. 
Wielki Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, 
Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Republiki 
Federalnej Niemiec, Pokojową Nagrodę 
miasta Augsburga, Złoty Medal Gloria Artis 
– Zasłużony Kulturze, czy też opolski „Złoty 
most dialogu”. Kilkakrotnie przyznano mu 
tytuł doktora honoris causa. W 1999 Jan 
Paweł II, w uznaniu jego wielkich zasług, 
wyniósł go do godności arcybiskupa ad 
personam.

Gottesdienst der Versöhnung
Zu den sehr wichtigen Ereignissen in den 
deutsch-polnischen Beziehungen zählt die 
Versöhnungsmesse im schlesischen Krei-
sau am 12. November 1989, die Bischof A. 
Nossol zelebriete. In diesem Gottesdienst 
reichten sich der Bundeskanzler Helmut 
Kohl und der polnische Ministerpräsident 
Tadeusz Mazowiecki gegenseitig das ge-
schichtsträchtige Zeichen des Friedens. 
Dieser Moment zeigte die Richtung auf, in 
der sich beide Nationen bewegen sollten: 
Vergebung, Versöhnung, Zusammenarbeit 
und Freundschaft. In den 90-er Jahren 

Innenhof der Katholischen Universität in 

Lublin. Foto: kul.pl

Erzbischof A. Nossol und Bischof A. Czaja am 

St. Annaberg. Foto: Archiv

Tadeusz Mazowiecki und Helmut Kohl in  

Kreisau 1989. Foto: Archiv
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führte Bischof Nossol in den Pfarrgemein-
den, in denen die Deutsche Minderheit lebt, 
deutschsprachige Gottesdienste ein. Auf 
dem St. Annaberg findet seit 1991 die jährli-
che Wallfahrt der Minderheiten statt, an der 
vorwiegend die Deutschen aus Schlesien 
und anderen Regionen der Republik Polen 
wie das Volk Roma teilnehmen. Zu der Wall-
fahrt reisen auch Pilger aus Deutschland, 
Tschechien, Österreich und sogar aus den 
USA an. 

Msza św. pojednania
Bardzo ważnym wydarzeniem w stosun-
kach polsko-niemieckich była Eucha-
rystia odprawiona 12 listopada 1989 r.  
w Krzyżowej, której przewodniczył ks. bp 
A. Nossol. Jest ona nazywana Mszą św. 
Pojednania, gdyż wtedy premier RP Tade-
usz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut 
Kohl przekazali sobie znak pokoju o zna-
czeniu historycznym. Wskazywał on kieru-
nek, w jakim powinny podążać oba narody: 
przebaczenie, pojednanie, współpraca  
i przyjaźń. W latach 90-tych w parafiach 
diecezji opolskiej zamieszkanych przez 
mniejszość niemiecką ks. Biskup wpro-
wadził liturgię w języku niemieckim. Od 
1991 r. odbywają się doroczne pilegrzymki 
mniejszości narodowych na Górę św. Anny, 
w których uczestniczą głównie Niemcy ze 
Śląska i innych regionów Rzeczpospolitej 
oraz Romowie. Przyjeżdżają również piel-
grzymi z Niemiec, Czech, Austrii, a nawet 
z USA.

Versöhnend für Europa und die Welt
Nicht nur die schlesische Heimat und die 
Wege einer deutsch-polnischen Versöh-
nung sind für den Jubilar eine Herzensange-

legenheit. Auch Europa ist Erzbischof Nossol 
sehr wichtig, besonders als Gemeinschaft 
des Geistes. Ohne geistige Werte, zu de-
nen auch die christliche Lebensgestaltung 
gehört, wird Europa als eine Gemeinschaft 
nicht überleben können. „Europa darf nicht 
von ihren Wurzeln getrennt werden“ – be-
tont Bischof Nossol. „Wer im Kreuz aus-
schließlich nur ein Zeichen der Spaltung, 
des Hasses und der Provokation sehen will, 
wird niemals ein Europäer werden können“. 
Die Zukunft der Welt liegt in der versöhnten 
Vielfalt. Dazu gehört der Respekt vor der 
Kultur einzelner Völker. Ohne der Autono-
mie der Kulturen in den Regionen würde 
sich die EU zu einer „großen globalen Lan-
genweile“ selbst einschränken. Die Vielfalt 
kann nur auf dem Wege des Dialogs zu einer 
Einheit bewegt werden. „Der Dialog ist die 
Muttersprache der Menschheit“. Die Gläu-
bigen haben in dieser Hinsicht eine große 
Aufgabe zu erfüllen, nämlich den Humanis-
mus in der globalisierten Welt zu steigern. 
Dieser braucht wiederum übernatürliche 
Grundlagen, damit der Mensch nicht zur 
Sache herabgestuft wird. Denn letztendlich 
zählt nur die konkrete menschliche Person 
und Gott-Mensch – Jesus Christus, in dem 
wir unsere Verankerung haben. Veröffentli-
chungen, welche die Persönlichkeit des Erz-
bischofs A. Nossol näher bringen, sind u.a. 
in der J. von Eichendorff Zentralbibliothek 
in Oppeln zu finden.

Pojednawczo dla Europy i świata
Nie tylko śląska ojczysta i polsko-niemiec-
kie pojednanie są bliskie sercu Jubilata. 
Również Europa jest dla ks. Arcybiskupa 
bardzo ważna, szczególnie jako wspólnota 
ducha. Bez wartości duchowych, do któ-
rych należy także chrześcijańskie podej-
ście do życia, Europa nie będzie w stanie 
przeżyć jako wspólnota. „Europy nie wolno 
odrywać od jej korzeni” – podkreśla abp 
Nossol. „Kto widziałby w Krzyżu wyłącznie 
znak podziału, nienawiści i prowokacji ni-
gdy Europejczykiem nie będzie”. Przyszłość 
świata leży w pojednanej różnorodności. 
Do tego należy również respektowanie 
poszczególnych kultur narodowych. Bez 
autonomii kultury poszczególnych regio-
nów, Unia Europejska stałaby się „wielką 

globalistyczną nudą”. Różnorodność może 
dochodzić do jedności jedynie na drodze 
dialogu. „Dialog jest przecież językiem ma-
cierzystym ludzkości”. W tym zakresie wie-
rzący mają wielkie zadanie do spełnienia, 
a mianowicie spotęgowanie humanizmu 
w globalnym świecie. Ten zaś potrzebuje 
podstaw nadprzyrodzonych, aby człowiek 
nie został urzeczowiony. Gdyż ostatecz-
nie liczy się tylko konkretna osoba ludzka  
i Bóg-Człowiek – Jezus Chrystus, w którym 
mamy swoje zakotwiczenie. Publikacje ob-
szernie przybliżające osobowość ks. Arcy-
biskupa A. Nossola znaleźć można m.in. 
w Centralnej Bibliotece im. J. von Eichen-
dorffa w Opolu.

Die Redaktion der „Heimatkirche“, der 
Seelsorgerat der Minderheiten im Bistum 
Oppeln und die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Deutsch-Polnischen Zent-
rums für Bibliotheken, Medien, Kultur und 
Wissenschaftliche Forschungen in Oppeln 
wünschen Herrn Erzbischof Alfons Nossol 
weiterhin viel Kraft des Heiligen Geistes, 
Gottessegen, Gesundheit, gute Freunde 
und noch viele glückliche Jahre im „Land 
des denkenden Herzens und der liebenden 
Vernunft“.

Redakcja „Heimatkirche“, Rada Duszpa-
sterska Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych w Diecezji Opolskiej oraz pra-
cownicy Polsko-Niemieckiego Centrum 
Bibliotek, Mediów, Kultury i Badań Naukowych  
w Opolu życzą Ks. Arcybiskupowi nadal 
dużo mocy Ducha Świętego, błogosławień-
stwa Bożego, zdrowia, dobrych przyjaciół 
i wielu szczęśliwych lat w „krainie myślą-
cego serca i kochającego rozumu”. 

Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt Fulda. 

Foto: K. Müller
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Predigt des Bischofs von Oppeln Andrzej 
Czaja am 4. Juni 2017. Fortsetzung
Kazanie Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai 
4 czerwca 2017 r. Kontynuacja

In seiner Predigt hob Bischof A. Czaja am St. 
Annaberg drei Wunder des Heiligen Geis-
tes hervor, die wir in unserer Zeit dringend 
benötigen. Das erste ist: Den Glauben an 
die Liebe Gottes beleben (Siehe: „Die Hei-
matkirche“ 1/2017). Hier die nächsten der 
Pfingstwunder. 

W swoim kazaniu na Grze w. Anny ks. bp A. 
Czaja Biskup Opolski zwrócił uwagę na trzy 
cuda Ducha Świętego, które są w naszych 
czasach szczególnie potrzebne. Pierwszym 
jest: ożywienie wiary w miłość Boga (zo-
bacz: „Die Heimatkirche“ 1/2017). Poniżej 
następne z cudów Pięćdziesiątnicy. 

Den Heiligen Geist in uns wirken 
lassen
Wir haben den Heiligen Geist in der Taufe 
und Firmung empfangen. Unsere evange-
lischen Schwestern und Brüder haben es 
ebenso in der Taufe und Konfirmation er-
lebt. Wir wurden - als Christen - mit dem 
Heiligen Geist beschenkt. Sich vom Geist 
Gottes leiten lassen ist unsere Aufgabe. In 
seinem Sinne sollten wir an uns selbst ar-
beiten: Das Gewissen nach seiner Weisheit 
bilden, dem Bösen widerstehen, auf das 
Wort Gottes hören, nach Heiligkeit streben. 

Wir müssen uns wirklich wachrütteln. Der 
Heilige Geist macht uns fähig gemäß sei-
nen Gaben zu leben. Der Apostel Paulus 
schreibt: „Lasst euch vom Geist leiten, Die 
Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung; 
Wenn wir aus dem Geist leben, dann wol-
len wir dem Geist auch folgen“ (Ga 5,16-25). 
Das Kreative Wirken des Heiligen Geistes in 
uns zulassen - das ist wichtig auch für die 
Mitglieder der Minderheiten. In sich stark 
sein. Die eigene Identität leben. Seine Per-
sönlichkeit entfalten durch Sprache und 
Kultur – das wird gebraucht. Hier hilft es 
sehr – sich vom Heiligen Geist leiten lassen. 
 
Dopuścić w nas działanie Ducha 
Świętego 
Ducha Świętego otrzymaliśmy w sakramen-
cie chrztu i bierzmowania. Nasze Siostry  
i nasi Bracia Ewangelicy przeżyli to również 
podczas chrztu i konfirmacji. Jako chrześci-
janie zostaliśmy obdarowani Duchem Świę-
tym. Naszym zadaniem jest - dać się prowa-
dzić Duchowi Bożemu. Oznacza to dla nas, 
że powinniśmy nad sobą pracować. Nasze 
sumienie winniśmy kształtować według Bo-
żej mądrości poprzez rachunek sumienia, 
winniśmy opierać się grzechowi, winniśmy 
słuchać słowa Bożego i dążyć do świętości. 
Apostoł Paweł pisze do Galatów: „Pozwól-
cie się prowadzić Duchowi. Owocem Du-
cha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie”. Dopuścić w sobie, by Duch 
Święty w nas twórczo działał - jesz ważne 
także dla wszystkich członków Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. Być silnym w so-
bie, żyć swoją tożsamością, rozwijać swoją 
osobowość przez pielęgnowanie własngo 
języka i kultury – to jest każdemu i każdej 
potrzebne. Tu trzeba się również dać prowa-
dzić Duchowi Świętemu. 

Die Gemeinschaft im Heiligen Geist 
leben 
Das Herabkommen des Heiligen Geistes in 
Jerusalem hat gezeigt, wie wichtig für Gott 
die einzelnen Sprachen und Kulturen sind. 
Menschen aus allen Himmelsrichtungen 
konnten hören, wie die Apostel in ihrer 
Muttersprache die großen Taten Gottes 
verkündet haben. Für die Weitergabe des 
Evangeliums war es an Pfingsten wichtig, 
die Muttersprache zu respektieren. Zugleich 
zeigt uns das Pfingstereignis - wie wichtig es 
im Leben ist den Egoismus zu überwinden, 
wie notwendig es ist auf die Anderen zu ach-
ten, wie erforderlich es ist eine Einheit des 
Geistes unter den unterschiedlichen Völkern 
und Nationen aufzubauen. Auch das wird 
es schwer zu erreichen sein ohne den Hei-
ligen Geist. Ein friedliches Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Sprachen 
und Kulturen kommt von innen, aus dem 

Wallfahrt der Minderheiten zum St. Annaberg
Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny

Bischof A. Czaja 

während der Predigt. 

Foto: A. Kerner

Sich vom Heiligen Geist leiten lassen! (Röm 8,14)
Pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu! (Rz 8,14)

Kinder der Deutschen Fußballschule Leschnitz 

und des Volkes Roma bringen Gaben zum Altar. 

Foto: A. Kerner
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Świętego Krzyża

Herzen. Das gilt auch für das Miteinander 
in unserem Lande. Nur dank den freundli-
chen Herzen werden die Minderheiten und 
die Mehrheit gut miteinander zusammen 

leben können. Die gelebte Gemeinschaft im 
Heiligen Geiste öffnet uns auf die Anderen 
hin. Umso kräftiger müssen wir in unserer 
Zeit rufen: „Komm, Heiliger Geist, erfülle die 
Herzen deiner Gläubigen, und entzünde in 
ihnen das Feuer deiner Liebe!“

Żyć jednością w Duchu Świętym
Zstąpienie Ducha Świętego w Jerozolimie 
pokazało, jak ważne dla Pana Boga są po-
szczególne kultury i języki. Ludzie z różnych 
stron świata mogli usłyszeć, jak Apostoło-
wie przemawiają w ich językach ojczystych – 
głosząc wielkie dzieła Boże. Przekazywanie 
Ewangelii odbywało się w języku ojczystym. 
Pięćdziesiątnica pokazuje nam, jak ważne 

jest przezwyciężanie egoizmu, jak ważny 
jest szacunek dla innych, jak konieczna jest 
jedność duchowa różnych ludów i narodów, 
jak ważna  jest troska o dobro wspólne. Rów-
nież i to jest trudne do uzyskania bez po-
mocy Ducha Bożego. Pokojowe współistnie-
nie ludzi różnych kultur i języków wypływa 
z serca. To dotyczy również współdziałania 
w naszym kraju. Tylko dzięki przyjaznym 
sercom mniejszości i większość będą mogły 
dobrze ze sobą współpracować. Jedność  
w Duchu Świętym otwiera nas na tych, któ-
rzy są inni. Dlatego tym donośniej wołajmy: 
„Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Two-
ich wiernych i ogień Twojej miłości w nich 
zapal”.

Jugendliche vom BJDM bei der Wallfahrt. 

Foto: A. Kerner

Begegnungen in der J. von Eichendorff Zentral-Bibliothek in Oppeln
Spotkania w Centralnej Bibliotece im. J. von Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a

27.09.2017 – Mittwoch / środa – 17.00 Uhr
Vorstellung des Buches: „Vom Leben und Sterben in Oppeln – Der Alte Stadtfriedhof von 
1813 bis 1963“
Prezentacja książki: „O życiu i śmierci w Opolu – Stary Cmentarz Miejski 1813 – 1963” 
Referenten: Joanna Filipczyk und Dr. Gerhard Schiller

04.10.2017 – Mittwoch / środa – 16.00 Uhr
Vorstellung und Diskussion über das Buch: Die Haltung der kommunistischen Behörden 
gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989
Prezentacja i dyskusja na temat książki pt. Władze komunistyczne wobec ludności  
niemieckiej w Polsce w latach 1945 – 1989
Referenten: Prof. Piotr Madajczyk i Dr. Sebastian Rosenbaum

11.10.2017 – Mittwoch / środa – 16.00 Uhr 
Im Umfeld der Verehrung der Heiligen Hedwig. Überlegungen zur Hagiographie und  
Ikonographie
W kręgu kultu św. Jadwigi Śląskiej. Rozważania o hagiografii i ikonografii
Referent: Dr. Marek Sikorski

 
18.10.2017 – Mittwoch / środa – 16.00 Uhr
Martin Luther in der deutschen Literatur (Projektionen)
Marcin Luther w literaturze niemieckiej (projekcje)
Referent: Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik – Uniwersytet Opolski

25.10.2018 – Mittwoch / środa – 16.00 Uhr
Das Schloss Alt Tarnowitz und seine Geheimnisse
Pałac w Starych Tarnowicach i jego tajemnice
Referent: Rajner Smolorz, historyk sztuki i konserwator zabytków


