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Versöhnung im Herzen Europas
Pojednanie w sercu Europy

Foto: Andrzej Ślusarczyk, Fundacja „Krzyżowa“

Bischof Joseph M. Nathan (1867 – 1947) und sein Lebenswerk am 7. – 8. November 2014 in Branitz wieder vereint
Biskup Joseph M. Nathan (1867 – 1947) i jego dzieło
ponownie razem w Branicach 7 – 8 listopada 2014 r.

Bischof J.M. Nathan. Foto: Archiv

Die Kirche der Hl. Familie in Branitz. Foto: Archiv
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Das Jahr 1989: Beginn eines Umbruchs aus der Kraft des
Gebetes und dem gesellschaftlichen Streben nach Freiheit
Rok 1989: Początek przełomu zrodzonego z mocy modlitwy
oraz społecznego dążenia do wolności

Die Versöhnungsmesse am 2.11.1989.
Foto: Andrzej
Ślusarczyk, Fundacja
„Krzyżowa“

Das Jahr 1989 brachte in ganz Europa
große Veränderungen in gesellschaftlicher
Hinsicht. Das „Jahr der Wende“ - wie es
genannt wird - hatte in Polen die Beratungen am „Runden Tisch“, die vom Februar
bis April 1989 gedauert haben, zu Folge.
Durch das entschiedene Handeln der Gewerkschaftsbewegung „Solidarność“ ist
es in Polen zu den ersten halbfreien Parlamentswahlen seit dem Kriegsende gekommen. Diese fanden am 4. Juni 1989 statt.
Als Sieger ist die Opposition hervorgegangen, die den ersten nicht kommunistischen
Ministerpräsidenten Polens Tadeusz Mazowiecki stellte. Am gleichen Tag der Wahlen
wurde nach über 40 Jahren am Oberschlesischen St. Annaberg die erste Hl. Messe
in deutscher Sprache gefeiert. Das hat mit
seiner Entscheidung der damalige Bischof
von Oppeln Erzbischof Alfons Nossol bewirkt. Im September 1989 intensivierten
sich in der ehemaligen DDR die Leipziger
Friedensgebete, die von der Nikolai Kirche
1984 ausgingen. Sie erhöhten den gesellschaftlichen Druck auf die politische Führung dieses Landes. Die inneren, friedlichen Reformkräfte trugen dazu bei, dass
in der Nacht vom 09. zum 10. November

1989, als der Deutsche Bundeskanzler
Helmut Kohl Polen besuchte, die Berliner
Mauer fiel. Zwei Tage später, am Sonntag,
dem 12. November, fand die Versöhnungsmesse „Im Herzen Europas“, im kleinen
niederschlesischen Dorf Kreisau, statt. An
ihr nahmen T. Mazowiecki und H. Kohl teil.
Diese Eucharistiefeier war der wesentliche gottesdienstliche Wendepunkt in den
deutsch-polnischen Beziehungen.
Rok 1989 przyniósł w całej Europie wielkie
zmiany o charakterze społecznym. „Rok
przełomu”, jak się go zwykło nazywać, zaowocował w Polsce obradami „Okrągłego
stołu”, które trwały od lutego do kwietnia
1989 r. Dzięki zdecydowanemu działaniu
ruchu związkowego „Solidarność” doszło w Polsce do pierwszych od czasów II
wojny światowej po części wolnych wyborów parlamentarnych. Przeprowadzono
je 4 czerwca 1989 r. Jako zwycięzca wyszła z nich opozycja, która postawiła na
czele rządu Tadeusza Mazowieckiego,
pierwszego niekomunistycznego premiera
w powojennej Polsce. W dniu wyborów,
po ponad 40 latach, odprawiona została
na Górze św. Anny pierwsza Msza św.

w języku niemieckim. Do tego przełomowego wydarzenia doszło w wyniku decyzji podjętych przez ówczesnego Biskupa
Opolskiego, ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. We wrześniu 1989 r. rozwinęły się
w byłej NRD tzw. „Lipskie modlitwy
o pokój”, zainicjowane w 1984 r. w ewangelickim kościele Mikołaja. Dzięki nim wzrósł
społeczny nacisk na władze komunistyczne
tego kraju. Wewnętrzne siły dążące do pokojowego przeprowadzenia reform przyczyniły się do upadku Muru Berlińskiego
w nocy z 9 na 10 listopada 1989 r., gdy
Kanclerz Niemiec Helmut Kohl przebywał
z oficjalną wizytą w Polsce. Dwa dni później –
w niedzielę 12 listopada – w „Sercu Europy”,
w niewielkiej dolnośląskiej wiosce Krzyżowa, odprawiona została Msza św. pojednania z udziałem premiera T. Mazowieckiego i kanclerza H. Kohla. Ta Eucharystia
stała się znaczącym liturgicznym punktem
zwrotnym w relacjach polsko-niemieckich.
Versöhnung im Herzen Europas
Die Hl. Messe in Kreisau wurde von Erzbischof Alfons Nossol, dem Bischof von
Oppeln, zelebriert. Sie wurde in zwei Sprachen, auf Deutsch und auf Polnisch gefeiert. Es kamen mehrere Tausende von Gläubigen zusammen. Rundherum flatterten
die Fahnen der beiden Staaten. In seiner
Predigt, mit der Überschrift „Gemeinsam
gehen – in Wahrheit und Liebe versöhnt“,
betonte der Erzbischof die große Bedeutung der Versöhnung zwischen Polen und
Deutschen. „Es stimmt“ – sagte der Oppelner Bischof – „dass kein vernünftiger
Mensch von uns verlangen kann, alles zu
vergessen, vor allem was das grausame
Kapitel unserer Geschichte in Gestalt des
Zweiten Weltkrieges betrifft. (...) Das verlangt die historische Wahrheit, unabhängig
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davon, wie schmerzlich sie ist. Während
das Vergessen eine Frage der Psychologie
ist, so ist die Versöhnung dagegen ein unerläßliches Erfordernis eines echten radikalen
Glaubens und einer christlichen Existenz.
Wenn wir zu unserem gemeinsamen Vater
ehrlich rufen: «Vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern», müssen wir in Richtung eines neuen
Anfangs schreiten, der sich aus dem echten
Willen zur Versöhnung ergibt“. Erzbischof
A. Nossol betonte in seiner Predigt, dass
„das Geschenk des gegenseitigen Vergebens an Heroismus grenzen kann, aber gerade deshalb wurde diese heilige Kraft uns
ja in der Eucharistie geschenkt (...). Ohne
eine deutliche Bezugsnahme auf das in
der Eucharistie vergegenwärtigte Werk der
christlichen Versöhnung, wäre diesbezüglich ein Durchbruch wohl kaum denkbar.
Mit ausschließlich menschlicher Kraft, mit
Diplomatie und Taktik, läßt sich das nicht
bewerkstelligen. Nur die Macht Christi, des
Versöhners, kann das bewirken“.
Pojednanie w sercu Europy
Msza św. w Krzyżowej była odprawiana pod
przewodnictwem ks. Arcybiskupa Alfonsa
Nossola, ordynariusza Diecezji Opolskiej,
w dwóch językach: polskim i niemieckim.
Na miejsce przybyło wiele tysięcy wiernych.
Dookoła powiewały flagi obu państw. Ks.
Arcybiskup w swoim kazaniu opatrzonym
tytułem: „Iść razem – pojednani w prawdzie i miłości“, podkreślił wielkie znaczenie
pojednania między Polakami i Niemcami.
„To prawda” – powiedział Biskup Opolski – że nikt z rozsądnych ludzi nie będzie
od nas wymagał, abyśmy wszystko zapomnieli, przede wszystkim to, co stanowi
straszliwą kartę naszej historii w postaci
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II wojny światowej. (...) To domaga się
prawdy historycznej, niezależnie od tego,
jak jest bolesna. O ile zapominanie jest
sprawą psychologii, o tyle pojednanie stanowi nieodzowną konieczność prawdziwej
i radykalnej wiary oraz chrześcijańskiej egzystencji. Jeżeli do wspólnego Ojca szczerze wołamy: «Odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom»,
musimy podążać w stronę nowego początku, który wynika ze szczerej woli do
pojednania”. Ks. Abp A. Nossol zaznaczył
także, iż „dar wzajemnego przebaczenia
graniczy z heroizmem, ale właśnie dlatego
owa święta moc została nam podarowana
w Eucharystii (...). Bez wyraźnego odniesienia do dzieła chrześcijańskiego pojednania, które uobecnia się w Eucharystii,
przełom w tym względzie byłby prawie nie
do pomyślenia. W oparciu jedynie o ludzkie siły, o dyplomację i taktykę, nie można
tego osiągnąć. Tylko moc Chrystusa, Pojednawcy, może to sprawić”.
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Deutsche, und für uns alle in Europa“. Die
Worte des Ministerpräsidenten T. Mazowiecki nach dem Gottesdienst stellten die
Brüderlichkeit in den Mittelpunkt: „Lasst
uns einen gestärkten Willen und das Gefühl der Brüderlichkeit von dieser heiligen
Messe mitnehmen. Dieses Gefühl möge
sich unter unseren Völkern und auch bei
uns selbst entwickeln. Ich denke, das wäre
sehr viel“. Und das war tatsächlich der
Beginn einer Neuen Zeit in den deutschpolnischen Beziehungen und für die Menschen in Europa.

Foto: google.de

Gebet um den Frieden
und der Friedensgruß
Die Fürbitten in der Hl. Messe betonten
den Frieden, die Versöhnung und die Einheit unter den Völkern. Hinzu kamen die
Bitten um Überwindung der Teilung Europas in Ost und West, um Aufarbeitung
der Vergangenheit und die Bereitschaft
zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfe.
Zu den wichtigen Momenten des Gottesdienstes gehörte auch das liturgische
Zeichen des Friedens. Der Einladung des
Zelebranten „Gibt einander ein Zeichen
des Friedens und der Versöhnung“ folgten
insbesondere Helmut Kohl und Tadeusz
Mazowiecki. Sie reichten sich nicht nur
die Hände, wie es üblich ist, sonder beide
Staatsmänner umarmten sich. Zum Abschluss der Versöhnungsmesse sagte der
Bundeskanzler H. Kohl: „Der Ministerpräsident und ich haben gerade miteinander
den Friedensgruß ausgetauscht. Dabei
begleiteten uns die Worte: Der Herr segne
Dich, und er segne Dein Volk. (...) Deshalb
machen wir uns von diesem Altar aus auf
den Weg und schreiten einer guten Zukunft
unserer Völker entgegen, die erfüllt ist von
Frieden und Gottes Segen für Polen und

Modlitwa o pokój i znak pokoju
Modlitwa powszechna we Mszy św. podkreśliła potrzebę pokoju, pojednania i jedności między narodami. Proszono o przezwyciężenie podziału Europy na Wschód
i Zachód, o podjęcie konstruktywnej refleksji nad przeszłością i gotowość do wzajemnego wspierania się i udzielania sobie
pomocy. Do najwymowniejszych chwil
Mszy św. należał liturgiczny gest przekazania sobie znaku pokoju. Za zaproszeniem
celebransa „Przekażcie sobie znak pokoju
i pojednania” podążyli szczególnie Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl. Obaj mężowie stanu nie tylko podali sobie ręce,
jak to się zwykło czynić, ale wpadli sobie
w objęcia. Na zakończenie Eucharystii
kanclerz H. Kohl powiedział: „Pan Premier
i ja wymieniliśmy ze sobą znak pokoju. Przy
tym towarzyszyły nam słowa: Pan niech
błogosławi Ciebie, i On niech błogosławi
Twój naród. Dlatego wyruszamy od tego
ołtarza w drogę i kroczymy na przeciw
dobrej przyszłości dla naszych narodów,
która napełniona jest pokojem i Bożym
błogosławieństwem dla Polaków i Niemców, i dla wszystkich w Europie”. Słowa e
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premiera T. Mazowieckiego akcentowały
przede wszystkim braterstwo: „Zabierzmy
wspólnie z tej Mszy św. wzmocnioną wolę
oraz poczucie braterstwa. Niech to poczucie rozwija się w naszych narodach, a także
w nas samych. Myślę, że to będzie bardzo
dużo”. I faktycznie, był to początek Nowego Czasu w relacjach polsko-niemieckich i dla wszystkich mieszkańców Europy.
Das Jubiläum und die Dankbarkeit
für das Geschenk der Freiheit
Am 12. November 2014 begehen wir in
Kreisau den 25. Jahrestag der historischen
Versöhnungsmesse. Die Feierlichkeiten
werden mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnen, um im Namen aller
Deutschen und Polen für das Geschenk
der Freiheit und der Versöhnung zu danken. Hauptzelebrant wird Erzbischof Nossol sein, der auch schon vor 25 Jahren die
Versöhnungsmesse geleitet und eine Predigt gehalten hat. Kreisau ist damit zum
Symbol sowohl der deutsch-polnischen
Aussöhnung wie auch der europäischen

Das Schloss der Familie von Moltke in Kreisau
und Ort des Widerstandes gegen das NS HitlerRegime. Foto: Fundacja „Krzyżowa“

Verständigung geworden. Und auch heute
sind wir aufgerufen und verpflichtet nach
Versöhnung, Frieden und Brüderlichkeit zu
streben, zumal im Osten Europas Unruhen,
Kämpfe und blutige Auseinenderstzungen
statt finden. Am Jubiläumstag wird in
Kreisau eine Ausstellung „Mut und Versöhnung“ eröffnet, die dem schwierigen Weg
von Deutschen und Polen zu Versöhnung
in Europa gewidmet ist.
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Jubileusz i wdzięczność za dar wolności
12 listopada 2014 roku obchodzimy
w Krzyżowej dwudziestą piątą rocznicę historycznej Mszy św. pojednania. Uroczystości rozpoczną się nabożeństwem ekumenicznym, aby w imieniu wszystkich Niemców
i Polaków podziękować za dar wolności i pojednania. Głównym Celebransem będzie ks.
Arcybiskup Alfons Nossol, który dwadzieścia pięć lat temu przewodniczył Mszy św.
Pojednania i głosił homilię. Krzyżowa stała
się przez to symbolem polsko-niemieckiego
pojednania oraz europejskiego porozumienia. Równie i dzisiaj jesteśmy wezwani
i zobowiązani do tego, aby dążyć do przebaczenia, pokoju i braterstwa, tym bardziej,
że na wschodzie Europy mamy do czynienia
z niepokojem, walką i krwawymi starciami.
W dniu Jubileuszu otwarta zostanie wystawa pod hasłem „Odwaga i pojednanie“,
która poświęcona została trudnej drodze,
jaką przebyli Niemcy i Polacy ku pojednaniu
w Europie.
Bearbeitet von / Opracował:
Mariusz Wiesiołek

Bischof Joseph M. Nathan (1867 – 1947):
ein Mensch von der Liebe Gottes gedrängt
Biskup Józef M. Nathan (1867 – 1947):
człowiek przynaglany Bożą miłością

Joseph Martin Nathan wurde am 10.
November 1867 in Stolzmütz (heute Gemeinde Baborów) als dritter und zugleich
jüngster Sohn von Joseph Gregor Nathan
und Antonina (Odersky) geboren. Seine Eltern stammten aus dem mährischen Hultschin (Heute Hlučin in Tschechien). J.M.
Nathan absolvierte die Grundschule in
Leimerwitz. Er besuchte das Gymnasium
in Leobschütz und in Ratibor. Das Theolo-

giestudium begann er 1887 in Freiburg im
Breisgau und schloss es in Breslau im Jahre
1891 ab. Dort erhielt er in demselben Jahr,
am 23. Juni, die Priesterweihe. Im Juli 1892
wurde er als Kaplan nach Branitz gesandt
und übernahm die dortige Pfarrgemeinde
als Pfarrer im Jahre 1899.
Józef Marcin Nathan urodził się 10 listopada 1867 roku w Tłustomostach (obecnie
gmina Baborów), jako trzeci, a zarazem
najmłodszy syn Józefa Grzegorza Nathana
i Antoniny Odersky, którzy pochodzili
z morawskiego Hluczyna (dzisiaj Hlučin
w Czechach). Józef Marcin był absolwen-

tem szkoły podstawowej w Ludmierzycach, po czym uczęszczał do gimnazjum
w Głubczycach i w Raciborzu. Studia teologiczne rozpoczął we Fryburgu Bryzgowijskim w 1887 r., a ukończył je we Wrocławiu
w roku 1891. Tam też w tym samym roku,
23 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie.
W lipcu 1892 r. został sikerowany jako wikariusz na parafię do Branic. Nominację na
jej proboszcza otrzymał w 1899 r.
Ein emsiger Diener im Weinberg
des Herrn
Pfarrer Joseph Nathan war ein vielseitig
engagierter Priester. Neben dem seelsorg-
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lichen Dienst hat er den Bau von neuen
Kirchen in den benachbarten Ortschaften Waissak (heute Wysoka), Michelsdorf (heute Michałkowice) und Bobelwitz
(heute Boboluszki) im Kreis Leobschütz geleitet. Er versuchte sich als Autor von Theaterstücken, indem er die Passion Christi für
die Bühnenaufführung bearbeitet hatte.
Am Herzen lag ihm besonders die soziale
Situation der Einwohner seiner Pfarrei. Er
wollte der materiellen Armut entgegenwirken und zugleich den psychisch Kranken
professionell helfen. Sie lebten nämlich
von den eigenen Familien ausgegrenzt
unter unmenschlichen Bedingungen. Um
ihnen eine entsprechende Pflege zu gewähren, bat J. Nathan die Marienschwestern von der Unbelfeckten Empfängnis aus
Ratibor um Hilfe. Seiner Bitte folgten vier
Schwestern, die im Herbst 1898 in Branitz
eintrafen. Seit dem begann J. Nathan mit
dem Bau einer Heil- und Pflegeanstalt für
behinderte Menschen. Sie ist im Laufe von
4 Jahrzehnten zu einem wahren „Städtchen der Barmherzigkeit“ gewachsen.

kluczeni ze swoich rodzin. Aby im zapewnić
odpowiednią opiekę i lepsze podstawy bytowe J. Nathan poprosił Siostry Maryi Niepokalanej z Raciborza o pomoc. W wyniku
tego, w 1898 r. do Branic przybyły cztery
siostry. Od tego czasu J. Nathan rozpoczął
budowanie Zakładu Leczenia i Opieki dla
niepełnosprawnych, który w ciągu czterech dziesięcioleci stał się prawdziwym
„Miasteczkiem Miłosierdzia”.

Pracowity sługa w winnicy Pańskiej
Ks. Proboszcz Józef Nathan był wszechstronnie zaangażowanym kapłanem.
Obok regularnej posługi duszpasterskiej
zajmował się budowaniem kościołów
w pobliskich miejscowościach należących
do parafii: w Wysokiej, Michałkowicach
i Boboluszkach w powiecie głubczyckim.
Próbował swych sił jako autor sztuk teatralnych opracowując m.in. Pasję Chrystusa
do wystawienia na scenie. Szczególnie
przejęty był sytuacją społeczną mieszkańców swojej parafii. Chciał zapobiec nędzy
materialnej okolicznej ludności i otoczyć
profesjonalną opieką psychicznie chorych,
którzy żyli w nieludzkich warunkach wy-

Nathans Heilzentrum
Auf einer Fläche von 12,5 Hektar sind 23
Pavillons entstanden mit insgesamt 2000
Betten. Den Kranken standen 9 Ärzte, 130
Ordensschwestern und 250 Personen vom
Pflegepersonal zu Diensten. Die mit Weitsicht eingerichtete Anstalt verfügte über
hervorragend ausgestattete medizinische
Abteilung samt einem modernen analytischen Labor, über eigene Landwirtschaft,
Wasserversorgung, eine eigene Mühle,
Bäckerei, Wäscherei, eigene Werkstätten,
ein Sportplatz und Tennisplätze, eine Kegelbahn wie auch ein Kino mit einer Bühne
für Theateraufführungen. Hinzu kam 1910
eine Anstalt und Schule für geistesbehinderte Kinder, in der sie zur Selbständigkeit
hingeführt wurden. In den Jahren 1931/32
baute J. Nathan auf dem Gelände seines
Heilzentrums eine beindruckende Kirche
zu Ehren der Hl. Familie. Dieses gesamte
gigantische Werk versetzt den Betrachter
ins Staunen.
Centrum lecznicze J. Nathana
Na powierzchni 12,5 ha powstały 23 pawilony zdolne pomieścić 2000 pacjentów.
W okresie największego rozkwitu chorymi
opiekowało się 9 lekarzy, 130 sióstr zakonnych oraz 250 osób personelu pielęgniarskiego. Zakład wybudowany z rozmachem
obejmował znakomicie wyposażony oddział medyczny wraz z nowoczesnym laboratorium analitycznym. Do kompleksu należały także: własne gospodarstwo rolne,
własne ujęcie wody, młyn, piekarnia, pralnia, plac sportowy, korty tenisowe, kręgielnia oraz kino ze sceną przystosowaną do
przedstawień teatralnych. Do tego doszedł
w 1910 r. zakład i szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo, które przygotowy-
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wano do samodzielnego życia. W latach
1931-1932 J. Nathan wybudował na terenie swojej kliniki urzekający kościół pod
wezwaniem św. Rodziny. Całe to ogromne
dzieło wprawia w zdumienie tych, którzy
się z nim stykają.

Die Bischofsweihe
Das vielseitige Wirken des Branitzer Pfarrers Joseph Nathan wurde von der Kirchenleitung entsprechend gewürdigt. Sein
Diözesanbischof Leopold Prečan ernannte
ihn 1916 zum Administrator und 1924
zum Generalvikar für den preußischen Teil
der Erzdiözese Olmütz. Zwei Jahre später
(1926) wurde J. Nathan vom Papst Pius XI.
zum Apostolischen Protonotar erhoben.
Schließlich 1943 ernannte ihn Papst Pius
XII. zum Weihbischof für das Bistum Olmütz. Die Bischofsweihe fand in der von
J. Nathan erbauten Kirche der Hl. Familie am 6. Juni 1943 statt. Als Wahlspruch
für seinen bischöflichen Dienst nahm er
die Worte aus dem 2. Korintherbrief: „Die
Liebe Christi drängt uns“ (Caritas Christi
urget nos – 2. Kor 5,14).
Sakra biskupia
Do wszechstronnej aktywności branickiego
proboszcza ks. Józefa Nathana z uznaniem
odnieśli się jego kościelni przełożeni. Jego
biskup diecezjalny Leopold Prečan mianował go w 1916 r. Administratorem a w 1924
r. Wikariuszem Generalnym w pruskiej części Archidiecezji Ołomunieckiej. Dwa lata
później (1926 r.) papież Pius XI nadał mu
tytuł Protonotariusza Apostolskiego. Wreszcie, w 1943 r., papież Pius XII mianował go
biskupem pomocniczym dla Diecezji w Ołomuńcu. Sakrę biskupią ks. J. Nathan przyjął 6 czerwca 1943 r. w zbudowanym przez
siebie kościele św. Rodziny w Branicach. e
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Hasłem swojej posługi biskupiej uczynił
słowa z 2 Listu do Koryntian: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14).
Der vertriebene Bischof
Die Zeit der Nazi Diktatur, die Jahre des
2. Weltkrieges wie die Zeit danach, waren für J. Nathan von schweren Schicksalen gekennzeichnet. Sein Lebensabend
endete mit der Vertreibung aus Branitz.
Zuvor wurden ihm alle Kirchenämter aberkannt. Der preußische Teil der Diözese
Olmütz viel unter die Verwaltung der Apostolischen Administratur in Oppeln. Das
kommunistische Politbüro in Kattowitz
schickte am 11. Dezember 1946 seinen
Vertreter nach Branitz mit der Entscheidung: Bischof Nathan wird - gemäß dem
Potsdamer Abkommen - am nächsten
Tag nach Deutschland ausgewiesen. Aufgrund seiner mährischen Herkunft, wollte
sich Bischof Nathan auf die tschechische
Seite der Grenze, nach Troppau, begeben.
Letztendlich - nach einem unübersichtlichen Hin und Her - wurde ihm die Ausreise
dorthin gewährt. Am 21. Dezember haben
ihn die Töchter von der Göttlichen Liebe in
seinem Kloster in Troppau aufgenommen.
Als schwer kranker Mann starb er am 30.
Januar 1947 und wurde am 4. Februar am
Komunalfriedhof in Troppau beerdigt.

Bischofs Nathan Zimmer (das Fenster unten
links) im Kloster der Töchter von der Göttli-

Grabtafel für Bischof Nathan und seinen
Sekräter R. Gaideczka an der Grabstätte zu
Troppau. Foto: Archiv

pozbawiono go wszelkich urzędów kościelnych, a pruska część diecezji ołomunieckiej, która mu podlegała, przekazana
została pod zarząd Administracji Apostolskiej w Opolu. Komunistyczne biuro polityczne w Katowicach przysłało 11 grudnia
1946 r. swego przedstawiciela do Branic
z decyzją: Biskup Nathan - zgodnie z postanowieniami poczdamskimi – będzie
następnego dnia wysiedlony do Niemiec.
Ponieważ biskup Nathan był z pochodzenia Morawianinem chciał się udać na czeską stronę granicy do pobliskiej Opawy.
Ostatecznie - po kilku dniach niepewności
– otrzymał pozwolenie na wyjazd. Dnia
21 grudnia w swoim klasztorze przyjęły
go Siostry Córki Bożej Miłości. Jako ciężko
chory człowiek zmarł 30 stycznia 1947 r.
i pochowany został 4 lutego na cmentarzu
komunalnym w Opawie.
Die Heimkehr
Nach 67 Jahren seit seinem Tod, kann dem
letzten Willen des Bischofs Nathan Folge
geleistet werden. Er hat für Branitz und
seine Menschen gelebt. Hier wollte er auch
seine letzte Ruhe finden. Bischof Nathan
und sein Lebenswerk - bleiben seither wieder vereint.

chen Liebe in Troppau. Foto Archiv

Wypędzony biskup
Czasy dyktatury nazistowskiej, lata 2 wojny
światowej, jak i okres powojenny, zostały
w życiu J. Nathana naznaczone trudnymi
doświadczeniami. Jego jesień życia zakończyła się wypędzeniem z Branic. Wcześniej

Powrót do domu
Po 67 latach od jego śmierci, ostatnia wola
Biskupa Nathana może zostać spełniona.
On żył dla Branic i jego mieszkańców. Tu
chciał być pochowany. Biskup Nathan
i jego życiowe dzieło pozostaną odtąd
zjednoczone.
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7. November / listopada 2014
(Freitag / piątek)
15.00: Aufbahrung des Sarges mit den
sterblichen Überresten des Bischofs J.M.
Nathan in der Konkathedrale zu Troppau
(Tschechien) / Wystawienie trumny śp. Bpa
Józefa Nathana w Konkatedrze w Opawie
(Czechy)
16.00: Abschiedsrequiem / Msza św. żałobna w intencji bpa J.M. Nathana
18.00: Überführung des Sarges nach Branitz in die Pfarrkirche Mariä Aufnahme in
den Himmel / Przewiezienie trumny do
kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia
NMP w Branicach
19.00: Hl. Messe / Msza św.
20.30–22.00: Gebetswache / Czuwanie
modlitewne

Bischofs Nathan Grabstätte in Troppau.
Foto Archiv.

8. November / listopada 2014
(Samstag / sobota)
8.00: Gebetswache / Czuwanie modlitewne
10.30: Feierliche Prozession von der
Pfarrkirche zur Kirche der Hl. Familie am
Gelände des Heilzentrums in Branitz / Uroczysta procesja z kościoła parafialnego do
kościoła św. Rodziny na terenie Zespołu
Szpitalnego w Branicach
11.00: Eucharistiefeier in der Kirche der
Hl. Familie und die Sargbeisetzung im Sarkophag / Msza św. w kościele św. Rodziny
i złożenie trumny do sarkofagu
19.00: Dankkonzert in der Kirche der Hl.
Familie zu Branitz / Koncert dziękczynny
w kościele św. Rodziny w Branicach
Text bearbeitet von / Opracowanie tekstu na podstawie miesięcznika „Zygzak“
wydawanego w Branicach: Marcin Kral

Die Heimatkirche

Nr. 3 (2014) 133

7

Im Bücherregal der Caritas Bibliothek
Na półkach Biblioteki Caritas
Papst Franziskus
Vertraut auf Gottes Liebe. Worte der Barmherzigkeit / Ufajcie Bożej miłości. Słowa miłosierdzia

Erzbischof Alfons Nossol
Glück in der Liebe
Szczęście w miłości

„Was im Leben wirklich zählt sind Demut,
Barmherzigkeit und Vergebung“ – schreibt
der Hl. Vater. Das sind zugleich die Kernthemen die in seinem Buch behandelt werden.
In jedem Kapitel wird betont, dass die Barmherzigkeit ein Geschenk Gottes ist und die
uns gestellte Aufgabe lautet: Die Menschenliebe weiter zu prägen. Als Vorbild stellt der
Papst den hl. Franz von Assisi vor. Das Buch
gibt uns einen Einblick in das Wirken und
die Theologie des amtierenden Papstes.

„W życiu najważniejsze są: pokora, miłosierdzie i przebaczenie” – pisze papież
Franciszek. Są to istotne tematy poruszane
w jego książce. W każdym rozdziale ukazane zostaje miłosierdzie, które jest darem
Bożym, a postawionym przed nami zadaniem jest nieustanne kształtowanie ludzkiej miłości. Papież stawia za przykład św.
Franciszka z Asyżu. Publikacja pozwala na
wgląd w pontyfikat i teologię urzędującego
papieża.

enthält Gespräche der Journalisten Krzysztof Zyzik und Krzysztof Ogiolda vom Tagesblatt „Nowa Trybuna Opolska“ mit dem Erzbischof A. Nossol.

In der Lektüre finden wir auch eine umfangreiche Beschreibung der Freundschaft zwischen A. Nossol und den Päpsten: Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Der Text ist
klar und verständlich. Er ist für jeden Leser
leicht zugänglich und die veröffentlichten
Fotos geben diesem Buch einen zusätzlichen Reiz. Sehr zu empfehlen!

Alfons Nossol, znany teolog i ekumenista,
biskup Diecezji Opolskiej, wielka osobowość
XX wieku, często określany jest mianem „budowniczego mostów porozumienia“ i „pokojowego mediatora” między Polakami a Niemcami. Książka zawiera rozmowy dziennikarzy
„Nowej Trybuny Opolskiej” Krzysztofa Zyzika
i Krzysztofa Ogioldy z ks. Arcybiskupem A.
Nossolem.
Alfons Nossol ein bekannter Theologe und
Ökumeniker, Bischof der Diözese Oppeln,
eine große Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts, wird von vielen Menschen als Brückenbauer und Friedensstifter zwischen
Polen und Deutschen bezeichnet. Das Buch

Der Erzbischof beantwortet die Fragen mit
tiefer Ehrlichkeit. Er erzählt zahlreiche Anekdoten aus seiner Jugendzeit und dem Elternhaus. Das Buch enthält Gedanken zu seiner
Berufung, zur Schlesien und zu seinem Einsatz für die deutsch-polnische Versöhnung.

Wypowiedzi ks. Arcybiskupa cechuje głęboka szczerość. Opowiada on liczne anegdoty z czasów swojej młodości i domu rodzinnego. Książka zawiera refleksje na temat
jego powołania, Śląska i jego wkładu w niemiecko-polskie pojednanie. W lekturze znajdziemy także bogaty opis przyjaźni między
A. Nossolem a papieżami Janem Pawłem II
i Benedyktem XVI. Tekst jest jasny i zrozumiały, a przez to przystępny dla każdego.
Interesujące zdjęcia są znakomitym jego
uzupełnieniem. Książka – godna polecenia!
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der deutsch-polnischen Versöhnung. Für
Erzbischof A. Nossol ist die „kleine“ Versöhnung von Mensch zu Mensch das
Fundament für die „große“ Versöhnung
zwischen den Kulturen und Völkern. Der
erste Teil des Buches enthält die Gedanken des Erzbischof über die Situation in
Schlesien und die Verhältnisse zwischen
Deutschen und Polen vor der Versöhnungsmesse in Kreisau. Im zweiten Teil
äußern sich über den Erzbischof seine
Freunde, Mitarbeiter und Schüler. Im letzten Teil befindet sich eine Dokumentation
der deutsch-polnischen Versöhnung. Das
Buch ist ein perspektivenreicher Einstieg
in die interessante Geschichte der vergangenen Jahrzehnte.

Krzysztofem Zyzikiem i Krzysztofem Ogioldą. Treścią publikacji jest niemiecko-polskie pojednanie. Dla arcybiskupa „małe”
pojednanie między ludźmi jest fundamentem „dużego” pojednanie między kulturami i narodami. Pierwsza część zawiera
rozmowę ks. Arcybiskupa z dziennikarzami, która dotyczy pojednania w Krzyżowej i stosunkach polsko-niemieckich.
W drugiej części przybliżona zostaje osoba
A. Nossola z perspektywy jego przyjaciół,
współpracowników i uczniów. W ostatniej
części znajdziemy dokumentację dotyczącą polsko-niemieckiego pojednania.
Książka jest wieloaspektowym wprowadzeniem do interesującej historii minionych dziesięcioleci.

Książka jest drugim tomem rozmów ks.
Arcybiskupa A. Nossola z dziennikarzami

Bearbeitet von / Opracowała:
Justyna Targacz

Erzbischof Alfons Nossol
Freude an Versöhnung / Radość jednania

Dieses Buch bildet den zweiten Band
der Gespräche der Journalisten Krzysztof
Zyzik und Krzysztof Ogiolda mit Erzbischof A. Nossol. Es befasst sich mit

Begegnungen in der J. von Eichendorff Zentral-Bibliothek in Oppeln
Wydarzenia w Centralnej Bibliotece im. J. von Eichendorffa w Opolu, ul. Szpitalna 7a
05.11.2014, Mittwoch / środa
Hauptversammlung des St. Karl Borromäus-Vereins zu Kulturförderung und Verbreitung guter Medien / Walne zebranie członków Stowarzyszenia Bibliotek Caritas im. św.
Karola Boromeusza działającego na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania dobrych mediów.
Programm / Program: 10.30 – Festgottesdienst / Uroczysta Msza św. w kościele św.
Aleksego; 11.30 – Imbiss / Poczęstunek w Bibliotece Caritas; 12.30 – Versammlung /
Obrady; 13.45: – Vortrag und Diskussion: Die gegenwärtige Situation des Buches, des
Lesens wie der Bibliotheken und ihre Zukunft. / Wykład i dyskusja: Współczesna sytuacja
książki, czytelnictwa i bibliotek oraz ich przyszłość / Referentin: Danuta Szewczyk-Kłos,
Uniwersytet Opolski; 14.45 – Abschluss der Versammlung / Zakończenie zebrania
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19.11.2014, Mittwoch / środa - 16.00 Uhr
Die Schlesier von den frühesten Zeiten bis in die Gegenwart. Präsentation des 4. Bandes
der anerkannten Publikationsreihe / Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności. Prezentacja 4. tomu uznanej serii wydawniczej
Referentin: Prof. Dr. habil. Joanna Rostropowicz – Universität Oppeln / Uniwersytet
Opolski

Mitfinanzierung der Ausgabe:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia
Świętego Krzyża
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