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Die Heimatkirche
In der Kraft und im Licht 
der Auferstehung wandeln!

Kroczyć w mocy i świetle 
Zmartwychwstania!

Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch dei-
nen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Le-
ben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner 
Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch 
wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. (Tagesgebet 
am Ostersonntag)

Das wünschen wir
unseren Leserinnen und Lesern 
vom Herzen! Die Redaktion

Ostern und seine Bräuche. Wenn die Os-
tereier vorbereitet werden und der Oster-
hase erwartet wird.

Wielkanoc i jej tradycje. Gdy przygoto-
wuje się „kroszonki”i czeka na „zajączka”.

Seit wann zum Glauben an Gott hinführen? 
Diese Frage stellen sich viele junge Eltern. Darüber nachzuden-
ken ist empfehlenswert, damit man es nicht verpasst, im Kind 
die Beziehung zu Gott werden zu lassen.

Od kiedy prowadzić do wiary w Boga?
To pytanie stawia sobie wielu młodych rodziców. Godnym 
polecenia jest, aby się nad tym dobrze zastanowić i nie zanie-
dbać powstawania w dziecku więzi z Bogiem.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez 
Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia 
wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwych-
wstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mo-
gli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. (Modlitwa dnia 
z Niedzieli Wielkanocnej)

Tego z serca życzymy
naszym Czytelnikom
Redakcja

Ab 10.00 Uhr – Gebete für die Junge Generation; 
Hochamt um 11.00 Uhr in der Lourdes-Grotte; 
Andacht um 14.30 in der Basilika.

Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny 
niedziela 02 czerwca 2019 r.

Od godz. 10.00 modlitwy za młode pokolenie; 
11.00 Msza św. Grocie Lurdzkiej; 
14.30 nabożeństwo w Bazylice.

Wallfahrt der 
Minderheiten zum St. 
Annaberg Sonntag den 
02. Juni 2019
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Denn der Morgenstern erscheint, der nicht untergeht: dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, 
der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht! (Aus: Exsultet)

Gdyż wzejdzie słońce nie znające zachodu: nasz Pan Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwych-
wstały, który oświeca ludzkość swoim wielkanocnym światłem! (Z: Exsultet)

Voll Jubel und Freude ist das Osterfest. 
Der Eröffnungsvers der Eucharistiefeier 
am Ostersonntag begrüßt die Teilnehmer 
mit dem Ruf: „Der Herr ist auferstanden, 
er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja“. 
Diese Freude kommt ebenso deutlich im 
Jubelgesang zu Ostern, der Sequenz, zum 
Ausdruck. Seit dem Jahr 850 nach Chris-
tus entwickelte sich die Sequenz in den 
nachfolgenden drei Jahrhunderten zu 
einer eigenen sehr beliebten, gereimten 
Gesangsform. Zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts waren es etwa 5000 solcher Ge-
sänge im Gebrauch. Das Konzil von Trient  
(1545-1563) hat sie auf vier reduziert, 
von denen die Sequenzen zu Ostern und 
Pfingsten die wichtigsten sind.

Święta Wielkanocne przeniknięte są eu-
forią i radością. Wers rozpoczynający  
Eucharystię w niedzielę wielkanocną po-
zdrawia jej uczestników okrzykiem: „Chry-
stus zmartwychwstał, prawdziwie zmar-
twychwstał. Alleluja!” Ta sama radość 

dochodzi do głosu w podniosłym śpiewie, 
jakim jest Sekwencja wielkanocna. Od 
około 850 roku po Chrystusie sekwencja 
rozwinęła się w ciągu następnych trzech 
stuleci do samodzielnej, rymowanej i bar-
dzo popularnej formy śpiewu liturgicznego. 
Na początku XVI wieku było blisko 5000  
takich śpiewów w użyciu. Sobór Trydencki  
(1645-1563) zredukował je do czterech, 
spośród których sekwencje na Wielkanoc 
i Zesłanie Ducha Świętego należą do naj-
ważniejszych.

Kirchenfenster. Auferstehung Jesu. Foto: Archiv

Sinn des Osterfestes
Im Gesang der Sequenz wird der Sinn des  
Osterfestes zusammengefasst. Hier der 
Text: „Singt das Lob dem Osterlamme, bringt 
es ihm dar, ihr Christen. Das Lamm erlöst‘ 

die Schafe: Christus, der ohne Schuld 
war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. 
Tod und Leben, die kämpften unbegreif-
lichen Zweikampf; des Lebens Fürst, der 
starb, herrscht nun lebend. Maria Magda-
lena, sag uns, was du gesehen. Sah Engel  
in dem Grab, die Binden und das Linnen. 
Das Grab des Herrn sah ich offen und 
Christus von Gottes Glanz umflossen.  
Er lebt, der Herr, meine Hoffnung, er geht 
euch voran nach Galiläa. Lasst uns glau-
ben, was Maria den Jüngern verkündet. 
Sie sahen den Herren, den Auferstande-
nen. Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahr- 
haft erstanden. Du Sieger, König, Herr,  
hab Erbarmen!“

Sens Wielkanocy
W śpiewie sekwencji zawarty został sens 
wielkanocnego świętowania. Oto jej 
tekst: „Niech w święto radosne Paschal-
nej Ofiary składają jej wierni uwielbień 
swych dary. Odkupił swe owce Baranek 
bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył 
grzechów zmazy.  Śmierć zwarła się 
z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ 
Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, 
Ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam 
Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 
Żywego już Pana widziałam grób pusty 
i świadków anielskich, i odzież, i chusty. 
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój 
i nadzieja, a miejscem spotkania będzie 
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Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że 
ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco, 
bądź nam miłościwy.”

Mut zum Leben
Diese Botschaft von der Auferstehung 
Jesu Christi schenkt uns Jahr für Jahr 
den nötigen Trost und Mut zum Leben.   
Diesen brauchen wir auch in unseren 
Tagen. Jesus hat sich für uns Menschen 
hingegeben, damit wir miteinander als 
Schwestern und Brüder leben. Die Auf-
erstehung Jesu ist daher eine deutliche  
Ablehnung und Überwindung nicht nur des 
Todes selbst, aber auch aller Vergehen, die 
den Tod der Mitmenschen herbeiführen. 
Hass, Verfolgung, Habgier, Unterwerfung, 
Versklavung, Missbrauch, Tötung, Krieg,  
Ausrottung von Minderheiten, Vertrei-
bung und jegliche Gewaltanwendung, 
sind den Herrn widerlich. Daher will das 
Schlussgebet der Hl. Messe vom Oster-
sonntags in uns neue Haltung für das 
Leben begründet sehen: „Bewahre und 
beschütze uns in deiner Liebe und führe 
uns zur Herrlichkeit der Auferstehung“.

Osterbaum – Zeichen des Lebens. Foto: Archiv

Odwaga do życia
Przesłanie o zmartwychwstaniu Chrystusa 
obdarza nas co roku pociechą i odwagą 
do życia. Potrzebujemy jej także w na-
szych czasach. Jezus poświęcił siebie dla 
nas, abyśmy między sobą żyli jak siostry  
i bracia. Zmartwychwstanie Jezusa jest nie 
tylko przezwyciężeniem śmierci, lecz także 
wszystkich czynów, które sprowadzają 
śmierć na naszych bliźnich. Nienawiść, 

prześladowanie, chciwość, ucisk, zniewo-
lenie, gwałt, zabijanie, wojny, wyniszcza-
nie mniejszości, wypędzenia i wszelkie 
przejawy przemocy, są dla Pana Boga 
wstrętne. Dlatego modlitwa po Komuni 
i we Mszy św. z Niedzieli Wielkanocnej 
chce w nas utrwalić nowe nastawienie do  
życia: „Chroń i zachowaj nas w Twojej miłości  
i doprowadź do chwały Zmartwychwstania.” 

Auferstehungssymbole
Der Hase und das Eis sind in der Ge-
schichte des Christentums zu Symbolen 
für die Auferstehung Jesu geworden. Der 
Hase ist es aus drei Gründen: Er hat keine 
Augenlieder, also er „schläft“ nicht und 
ist immer lebendig – genauso wie Chris-

tus, der lebt und immer wacht. Der Hase 
ist sehr fruchtbar und vermehrt sich stark. 
Er steht für das Leben, welches dauernd 
fortgesetzt wird. Das gewährt Jesus den 
Menschen – ein Leben ohne Ende, bis in 
die Ewigkeit hinein. Und drittens, die Jun-
gen der Hasen kommen zu Welt um Ostern 
und werden in einer Erdenmulde geboren, 
die an die Grabhölle erinnert, die Jesus 
durch die Auferstehung verlassen hat. Auf 
das leere Grab weist auch das Ei hin. Wie 
ein neues Leben, das Küken, die Eierschale 
durchbricht und nach außen kommt, so 
hat Jesus die Macht des Todes zersprengt 
und sich aus den Fesseln des Grabes  
befreit. Diese Freiheit und dieses Leben 
sollen allen Menschen zu teil werden.

Symbole Zmartwychwstania
Zajączek i jajko stały się w ciągu dzie-
jów chrześcijaństwa symbolami zmar-
twychwstania Jezusa. Zajączek jest nim 
z trzech powodów: On nie ma powiek, 
dlatego sądzono, że „nie śpi”i jest stale 
żywotny  – podobnie jak Chrystus, który 
nieprzerwanie żyje i stale czuwa. Zające 
są bardzo płodne i mocno się rozmnażają. 
Są one znakiem życia, które jest nieprze-
rwanie kontynuowane. I po trzecie, młode 
zajączki przychodzą na świat około Wiel-
kanocy w zagłębieniach ziemskich, które 
wskazują na grób wykuty w skale, z któ-
rego Jezus wyszedł jako Zmartwychwstały. 
Na pusty grób wskazuje również jajko. Jak 
nowe życie w postaci kurczęcia rozbija 
skorupkę jajka i wychodzi na zewnątrz, tak 
też Jezus rozbił moc śmierci i uwolnił się  
z więzów grobu. Ta wolność i to życie ma 
się stać udziałem całej ludzkości.

Wallfahrt der Minder-
heiten zu Hl. Anna – 2. Juni 
(Sonntag) 2019

Pielgrzymka Mniejszości do 
św. Anny – 02 czerwca (nie-
dziela) 2019 r.

„Bądźcie moimi świadkami – aż po krańce 
ziemi” (Dz 1,8).
 
30 lat Mszy św. w języku niemieckim 
na Górze św. Anny (1989-2019) 

Am Sonntag, den 2. Juni 2019, findet die 
24. Wallfahrt der nationalen und ethni-
schen Minderheiten zum St. Annaberg 
statt. In diesem Jahr begehen wir zugleich 
den 30. Jahrestag nach Wiedereinführung 
der Hl. Messe in deutscher Sprache in 
der Basilika der Franziskaner. Dieser Got-
tesdienst wurde am 4. Juni 1989 gefeiert. 
Dies hat Erzbischof Alfons Nossol, der 
damalige Bischof von Oppeln, veranlasst. 

„Werdet meine Zeugen – bis an  
die Grenzen der Erde“ (Apg 1,8)
 
30 Jahre Deutscher Messen am St. 
Annaberg (1989-2019)
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W niedzielę 2. Czerwca 2019 r. odbędzie 
się 24 Pielgrzymka Mniejszości na Górę 
św. Anny. W tym roku obchodzić będziemy 
30 rocznicę ponownego wprowadzenia 
Mszy św. w języku niemieckim w Bazylice 
O.O. Franciszkanów. Ta Eucharystia odpra-
wiona została 4 czerwca 1989 r. Wprowa-
dził ją ks. Arcybiskup Alfons Nossol, wtedy 
Ordynariusz Diecezji Opolskiej.

Basilika der hl. Anna am St. Annaberg.

Foto: Archiv

Bischof M. König aus Paderborn zu Gast
In diesem Jahr 2019 wird den Gottesdienst 
am St. Annaberg Weihbischof Matthias 
König leiten und die Predigt halten. Als 
Gastgeber wird Bischof Andrzej Czaja von 
Oppeln die Wallfahrtsmesse mit zelebrie-
ren. Der hoch erhabene Gast ist nicht nur 
in der Diözese Paderborn tätig, sondern 
wirkt engagiert in den Kommissionen für 
Weltkirche (Schwerpunkt Lateinamerika) 
und Migration der Deutschen Bischofskon-
ferenz. Bischof König ist zugleich Beauf-
tragter der Deutschen Bischofskonferenz 
für die deutschsprachige Seelsorge im 
Ausland. Das Leitwort seines Dienstes lau-
tet: „Omnia in nomine Jesu Domini“ - „Al-
les im Namen Jesu, des Herrn.“

Biskup M. König z Paderborn jako Gość
W bieżącym 2019 roku uroczystej Eucha-
rystii na Górze św. Anny przewodniczyć 
będzie i kazanie wygłosi ks. biskup pomoc-
niczy diecezji Paderborn Matthias König. 
Biskup Opolski Andrzej Czaja, jako gospo-
darz, będzie koncelebrował Mszę św. piel-
grzymkową. Dostojny Gość posługuje nie 
tylko w diecezji Paderborn, lecz jest rów-
nież zaangażowany w pracach Komisji ds. 

Kościoła w Świecie (szczególnie Ameryka 
Łacińska) oraz Komisji ds. Migracji przy 
Konferencji Episkopatu Niemiec. Jednocze-
śnie ks. bp M. König jest delegatem Kon-
ferencji Biskupów Niemieckich ds. duszpa-
sterstwa niemieckojęzycznego za granicą. 
Myślą przewodnią jego drogi biskupiej 
jest:  : „Omnia in nomine Jesu Domini“ - 

„Wszystko w imieniu Jezusa, naszego Pana.”

Weihbischof M. König – Paderborn.

Erinnerungen an den 4.06.1989
Einer der Teilnehmer des Gottesdienstes 
vor 30 Jahren, Richard Urban, erinnert sich 
an diesen Tag. „Das war natürlich ein Er-
lebnis für mich. Bis jetzt zittern mir noch 
die Hände, wenn ich daran denke, wie viele 
Menschen dorthin gekommen sind. Es war 
so voll, dass man nicht in die Basilika hi-
neingehen konnte. Ich bin zwar ziemlich 
zeitig gefahren, aber trotzdem «durfte» ich 
dann nur noch an der Schwelle zur Basilika 
stehen. Und dann erklang das Lied «Sankt 
Anna voll der Gnade», da wollte ich so laut 
wie möglich mitsingen. Aber ich brachte 
überhaupt keinen Ton heraus! Es ging 
nicht vor Aufregung, vor Freude! Und dann 
schaute ich nach rechts: Eine Frau weinte. 
Ich schaute nach links: Ein Mann weinte. 
Ich selbst konnte mich da auch nicht mehr 
halten, weil man so gerührt war. Die deut-
sche Sprache, das deutsche «Vater unser» 
hat mich an meine Kindheit erinnert und 
es war für mich deshalb so aufregend.“ 
(Nach: „20 Jahre SKGD”, Opole 2009)

Wspomnienia z 4.06.1989 r.
Jeden z uczestników Mszy św. sprzed  30 
laty, Richard Urban, wspomina tamten 
dzień. „Dla mnie to było oczywiście prze-
życie. Do dziś trzęsą mi się ręce, jak sobie 
przypomnę, ile ludzi tam przybyło. Był 
taki tłok, że nie dało się wejść do bazyliki. 
Wprawdzie przyjechałem dość wcześnie, 
ale i tak mogłem stać tylko na progu ba-

Ansichtskarte St. Annaberg.

Foto: Archiv

zyliki. (…) A gdy zabrzmiała pieśń «Sankt 
Anna voll der Gnade», to chciałem śpie-
wać jak najgłośniej. Ale głos uwiązł mi  
w gardle. Z podniecenia i radości! A potem 
spojrzałem w prawo. Jedna z kobiet pła-
kała. Spojrzałem w lewo. Jakiś mężczyzna 
płacze. Ja sam też nie mogłem się opano-
wać, tak byłem wzruszony. Język niemiecki, 
«Ojcze nasz» po niemiecku przypomniały 
mi czasy dzieciństwa. I dlatego było to 
dla mnie takie poruszające.” (Za: „20 lat 
TSKN”, Opole 2009)

Alle sind eingeladen
Die Seelsorge für Nationale und Ethnische 
Minderheiten im Bistum Oppeln lädt die 
Mitglieder der Minderheiten und der pol-
nischen Mehrheit zu der diesjährigen Wall-
fahrt ganz herzlich ein! 

Das Programm: 10.00 – Gebete für die 
junge Generation; 10.50 – Begrüßung der 
Gäste und Pilger 11.00 – Festgottesdienst; 
14.30 – Andacht zu Ehren der Heiligen 
Anna in der Basilika. Um 13 Uhr am Pilger-
heim von St. Annaberg: Gesangsfestival 
der Kinder- und Jugendgruppen der Deut-
schen Minderheit – Leschnitz 2019. Kom-
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men Sie, um mitzufeiern! Bringen Sie ihre 
Nächsten aus der Familie, ihre Freunde, 
Bekannte und Nachbarn mit! Laden sie die 
junge Generation zu diesem Fest ein. Es ist 
wichtig zusammen zu halten!

Wszyscy są zaproszeni
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych w Diecezji Opolskiej zapra-
sza serdecznie przedstawicieli wszystkich 
mniejszości oraz polskiej większości na to 
wydarzenie. 

Program pielgrzymki: 10.00 – Modlitwy 
za młode pokolenie; 10.50 – Powitanie 
Pielgrzymów i Gości; 11.00 – Uroczysta 
Msza święta; 14.30 – Nabożeństwo ku 
czci św. Anny w Bazylice. O godz. 13.00 
przy Domu Pilegrzyma na Górze św. Anny: 
Przegląd dziecięcych i młodzieżowych  
zespołów śpiewaczych Mniejszości Nie-
mieckiej – Leśnica 2019. 

Przyjedźcie, aby świętować! Przywieźcie 
ze sobą Wasze rodziny, Waszych przyja-

ciół, znajomych i sąsiadów. Zaproście na 
to Święto młode pokolenie. Jest to ważne, 
aby się jednoczyć!

Wallfahrt dr Minderheiten. Foto: Archiv

Seit wann die Kinder zum Glauben an Gott hinführen? 
Od kiedy prowadzić dzieci do wiary w Boga?

Foto: Archiv

Viele junge Eltern stellen sich diese Frage: 
Seit wann ist es angemessen, das Kind mit 
Gott vertraut zu machen? Einige entschei-
den sich, ihre Kinder nicht zu taufen. Sie 
sollen später, wenn sie gereift sind, selbst 
herausfinden, ob sie mit oder ohne Gott 
durchs Leben gehen wollen. Andere Eltern 
leben den Glauben mit ihren Kleinsten als 
eine Selbstverständlichkeit, die zum Alltag 
und den Festtagen auf natürliche Weise 
dazu gehört. Was ist empfehlenswert?

Wielu młodych rodziców stawia sobie to 
pytanie: Od kiedy najlepiej zapoznawać 
dzieci z Bogiem? Niektórzy decydują się 
nie chrzcić swoich dzieci. Mają one póź-
niej, gdy dojrzeją, same podjąć decyzję, 
czy chcą żyć z Bogiem, czy bez Niego. 
Inni z rodziców przeżywają wiarę ze swo-
imi pociechami jako coś oczywistego, co 
w sposób naturalny należy do dni po-
wszednich i świątecznych. Co jest godne 
polecenia?

Das Nachahmen
Die Kinder Sammeln Erfahrungen und 
Erkenntnisse, die ihnen – altersentspre-
chend – helfen sich in ihrem Umfeld zu-
recht zu finden. Sie vernehmen all das, 
was um sie herum geschieht. Sie nehmen 
Stimmen wahr, erkennen mit der Zeit die 
Personen, beherrschen zunehmend den 
eigenen Körper. Um das 2. Lebensjahr he-

Kinder und Beten. Foto. Archiv

rum, beginnt bei den Kindern die Nachah-
mungsphase. Das Kind orientiert sich vor 
allem an den Eltern und beginnt ihr Verhal-
ten und ihre Worte zu wiederholen. Nicht 
alles wird vom Kind sofort begriffen, aber 
durch das Nachahmen wächst das Kind in 
die Familie und ins Leben hinein. Die erste 
Beziehung zu Gott stellen für das Kind die 
Eltern her. Das tägliche Gebet, das Kreuz-
zeichen, die Hinweise auf die religiösen Ge-
genstände in der Wohnung (das Kreuz, die 
Kerze, ein Bild, ein Foto) vermitteln dem 
Kind die andere Welt, die unsichtbare aber 
reale. Wenn die Eltern in der Gegenwart 
Gottes leben, so wachsen auch  in dieser 
ihre Kinder auf.

Naśladowanie
Dzieci zbierają doświadczenia, które po-
magają im – stosownie do wieku – odna-

leźć się w swoim otoczeniu. Wchłaniają 
wszystko, co się wokół nich dzieje. Reje-
strują głosy, rozpoznają osoby, stopniowo 
opanowują swoje ciało. Około drugiego 
roku życia, rozpoczyna się u dzieci faza 
naśladownictwa. Dziecko wzoruje się 
przede wszystkim na swoich rodzicach 
i zaczyna powtarzać ich zachowania  
i słowa. Nie wszystko jest dla niego od 
razu zrozumiałe, ale przez naśladowanie 
dziecko wrasta w rodzinę i w życie. Pierw-
sze więzi z Bogiem profilują dla dziecka 
rodzice. Codzienna modlitwa, znak 
Krzyża, zwracanie uwagi na przedmioty 
kultu religijnego w mieszkaniu (Krzyż, 
świeca, obraz, fotografia), pośredniczą 
w przekazywaniu dziecku innego świata, 
niewidzialnego, ale realnego. Gdy rodzice 
żyją w obecności Bożej, w tej samej wzra-
stają ich dzieci.
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Die Beteiligung 
Die Kinder ab etwa dem 3. – 4. Lebens-
jahr sind bereit mit den Eltern bei ver-
schiedenen Diensten und Aufgaben 
mitzumachen. Den Tisch zu decken und 
aufzuräumen, die Blumen gießen, die 
Haustiere versorgen, beim Kochen und 
Backen mitzuhelfen macht ihnen viel 
Spaß. Wenn die Eltern beten, wollen es 
die Kinder auch tun. Kurze Gebete ler-
nen sie sehr schnell auswendig. Eine Ein-
stiegshilfe für die Beteiligung der Kinder 
am Gebet bieten die Gebetswürfel an. Es 
gibt einige für den Morgen, andere für 
den Abend und die Mahlzeiten (Tischge-
bete) wie für verschiedene Anlässe. Die 
Kinder wachsen somit in die Beziehung 
mit Gott hinein. Wird bei den Kinder das 
Interesse für Bücher geweckt, können 
ihnen biblische Geschichten vorgelesen 
werden. Die Wunder Jesu z.B. eignen sich 
sehr gut dafür. Wenn die Kinder beginnen 
Fragen zu stellen, haben die Eltern eine 
neue Möglichkeit, um mit ihren Sprösslin-
gen auch über Gott zu sprechen. Dadurch 
wird Gott zu einer Person des Vertrauens. 
Wenn die Eltern ihm vertrauen, überträgt 
sich dies auf die Kinder.

Współudział
Dzieci gdzieś od trzeciego, czwartego roku 
życia są gotowe współdziałać z rodzicami 
w przeróżnych posługach i obowiązkach. 
Nakrywanie do stołu i sprzątanie z niego, 
podlewanie kwiatów, troska o zwierzęta 
domowe, pomoc przy gotowaniu i piecze-
niu sprawia im wiele radości. Gdy rodzice 
się modlą, dzieci chcą to czynić razem  
z nimi. Krótkie modlitwy szybko opano-
wują na pamięć. Dobrą pomocą przy 
wprowadzaniu dzieci we współdziałanie  
w modlitwie są tzw. kostki modlitewne. Za-
wierają one modlitwy poranne, wieczorne, 
przy posiłkach i na inne okoliczności. Dzieci 
wchodzą w ten sposób we więź z Bogiem. 
Gdy rośnie u dzieci zainteresowanie książ-
kami, można im czytać opowiadania bi-
blijne. Cuda Jezusa np. bardzo dobrze się 
do tego nadają. Gdy dzieci zaczynają sta-
wiać pytania, przed rodzicami otwiera się 
kolejna możliwość, aby ze swymi pocie-
chami rozmawiać o Bogu. Przez to Pan Bóg 

staje się osobą godną zaufania. Gdy rodzice 
mu ufają, przenosi się to na ich dzieci.

Gebetswürfel. Foto: Archiv.

Gutes Vorbild
Kinder können gut beobachten. Sie neh-
men nur schwer etwas an, wenn es die El-
tern nicht tun. In Bezug auf Gott, wenn die 
Eltern in sich mit dem Glauben nicht klar 
kommen, sind sie weniger glaubwürdig für 
ihre Kinder. Mit dem Satz: „Wenn unsere 
Kinder erwachsen werden, können sie im-
mer noch entscheiden, ob sie an Gott glau-
ben wollen oder nicht“, gehen die Eltern 
der Frage nach ihrem eigenen Glauben 
aus dem Weg. Ein Rückzug, der sich ver-
meiden lässt. Eine Beziehung zu Gott, kön-
nen Eltern mit ihren Kindern gemeinsam 
aufbauen. Sie können zusammen nach 
Antworten im religiösen Bereich suchen, 
gemeinsam auf Gott zugehen, das Innere, 
das Herz für ihn öffnen. Gemeinsam kann 
Gott angesprochen werden. Zusammen 
kann man zum Gottesdienst gehen. Mit 
Feingefühl und Liebe lässt sich das so ein-
richten, dass die Kinder die versammelte 
Gemeinschaft nicht stören. Die Eltern sind 
als gutes Vorbild kaum zu ersetzen.

Dobry przykład
Dzieci potrafią dobrze obserwować.  
Z oporem przyjmują coś, czego nie czynią 
ich rodzice. W relacji do Boga, gdy rodzice 
w sobie nie mają powyjaśnianych spraw 
wiary, są oni mało wiarogodni dla swoich 
dzieci. Zdaniem typu: „Gdy nasze dzieci 
dorosną, zawsze będą mogły wybrać, czy 
chcą wierzyć w Boga, czy też nie”, rodzice 
omijają pytanie o swoją własną wiarę. 

Jest to ucieczka, której można uniknąć. 
Relację z Bogiem rodzice mogą kształto-
wać wespół ze swoimi dziećmi. Mogą ra-
zem z nimi szukać życiowych odpowiedzi  
w zakresie religijnym, wspólnie ku Bogu się 
kierować, swoje wnętrze, swoje serce dla 
Niego otwierać. Do Boga można się razem 
zwracać. Wspólnie można brać udział we 
Mszach św. i nabożeństwach. Przy odpo-
wiedniej wrażliwości i z odpowiednią dozą 
miłości uda się to tak zorganizować, że 
dzieci nie będą przeszkadzać zgromadzo-
nym w świątyni. Rodzice są, jako dobry 
przykład, nie do zastąpienia.

Mit Gott von Anfang an?
Wenn die Eltern gläubig oder im Glau-
ben die Suchenden sind, wächst das Kind 
von Anfang an in die Beziehung zu Gott 
hinein. Jugendliche, die in ihrer Kindheit 
das Vertrauen zum Übernatürlichen nicht 
erfahren haben, tun sich schwer auf Gott 
zuzugehen, in der Gemeinschaft der Kir-
che aktiv zu werden, die Beziehung zu Gott 
aufzubauen. Die Öffentlichkeit, in der sich 
die jungen Menschen bewegen, lädt nicht 
gerade zum Glauben ein. Situationen der 
Umkehr, wo die Menschen sich plötzlich 
innerlich von Gott direkt angesprochen 
verstehen (wie etwa der Apostel Paulus 
oder der Hl. Augustinus), sind eher nicht 
zu erwarten. Daher ist es ratsam, die Auf-
geschlossenheit Gott gegenüber, in den 
Kindern von Anfang an zu fördern. Ein Ta-
lent dafür wohnt in jedem Menschen.

Familien mit Kindern in der Kirche.

Foto: Archiv

Od początku z Bogiem?
Gdy rodzice są wierzący albo poszukujący 
we wierze, dziecko od początku wrasta 
we więź z Bogiem. Młodzi ludzie, którzy 
w dzieciństwie nie doświadczyli zaufania 
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do tego, który jest nadprzyrodzony, mają 
trudności by zwrócić się ku Bogu, aktyw-
nie angażować się we wspólnocie Ko-
ścioła, tworzyć relację z Bogiem. Warunki 
zewnętrzne, w których obraca się młody 
człowiek, do wiary raczej nie zachęcają. Sy-
tuacji takich nawróceń, w których człowiek 
czuje się wewnętrznie wprost i nagle we-
zwany przez Boga (jak Apostoł Paweł czy 
św. Augustyn), raczej trudno powszechnie 
oczekiwać. Dlatego wskazanym jest, aby 
otwartość na Boga wspierać w dzieciach 
od początku. Talent ku temu tkwi w każ-
dym człowieku. 

Was bringt das im Leben?
Die Beziehung zu Gott sensibilisiert die Kin-
der für die Mitmenschen, für die Umwelt, 
entfaltet zusätzliche Kreativität, die man 
mit Rundumsicht bzw. Weitsicht beschrei-
ben kann. Die Kinder mit innerer Offenheit 
für Gott (mit Transzendenz-Zusatz, wie es 
so schön heißt), sind im täglichen Leben 

innovativ. Die Beziehung zu Gott, den sie 
als Freund, als Beschützer, als innere Kraft, 
Motivation und  Ermutigung zum Leben 
verstehen, hilft ihnen zukünftig Probleme 
standhafter zu überwinden. Der doppelte 
Schutz, seitens der Eltern und Familie wie 
auch durch die Gegenwart Gottes, steigert 
das Selbstbewusstsein im Kind und hilft 
ihm sich im Leben geradlinig durchzuset-
zen. Empathie und Feinfühligkeit werden 
ebenfalls stärker entfaltet. Gott ist halt 
Liebe, Wahrheit, Licht, Weg und Leben. Es 
wäre sehr schade, wenn er den Kinder vor-
enthalten bliebe.

Co to daje w życiu?
Więź z Bogiem uwrażliwia dzieci na innych 
ludzi, na przyrodę, rozwija kreatywność, 
którą można opisać słowami: widzenie 
dookólne (wokół siebie) i dalekowzrocz-
ność. Dzieci wewnętrznie otwarte na Boga  
(z dodatkiem transcendencji, jak się to 
uczenie określa), są w życiu codziennym 

innowacyjne. Relacja z Bogiem, którego 
dzieci pojmują jako przyjaciela, obrońcę, 
siłę wewnętrzną i zachętę do życia, po-
maga im w przyszłości lepiej przezwycię-
żać problemy. Podwójna ochrona, ta ze 
strony rodziców i rodziny, oraz ta przez 
obecność Boga, wzmaga poczucie pewno-
ści siebie w dziecku i pomaga mu prostoli-
nijnie dochodzić do celu. Empatia i wraż-
liwość również mocniej się rozwijają. Bóg 
jest miłością, prawdą, światłością, drogą  
i życiem. Byłoby szkoda, gdyby On był 
przed dziećmi zatajony. 

Foto: Scoyo-Schule.

WORT – TON – BILD 
für Liturgie und Leben
Słowo – Dźwięk – Obraz 
dla liturgii i życia

Lektoren-Kurs 
Kurs lektorski: 14.06 – 16.06.2019 r. Lektoren-Kurs in Oppeln 2018. Foto: Archiv

Im Juni 2019 findet im Pilgerheim am 
St. Annaberg ein deutschsprachiger 
Lektoren-Kurs statt.
Dieses Angebot richtet sich an Personen 
ab dem 14. Lebensjahr, die in den deutsch-
sprachigen Gottesdiensten als Lektorinnen 
und Lektoren tätig sind oder sein wollen. 
Der Kurs ist multimedial ausgerichtet. Er 
bereitet auf das öffentliche Auftreten vor. 
Sprachbildung, Tonaufnahmen, kurze 
Video-Sequenzen werden angeboten. Das 
andächtige  Bibellesen nach der Lectio di-
vina-Methode hilft beim Zugang zum Wort 

Gottes. Die gemeinsamen Begegnungen 
geben einen Anlass zur Integration.

Der Kurs beginnt am Freitag, dem 14. 
Juni 2019 r. um 18.00 Uhr, und endet 
am Sonntag, dem 16. Juni mit dem 
Mittagessen um 13.00 Uhr. 
Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. 
Es entscheidet die Reihenfolge der Be-
werbung. Die Anmeldefrist endet am 
3.06.2019. Die Anmeldung erfolgt unter 
der E-Mail: m.dziony@cbje.pl bzw. unter 
der Telefonnummer: 77 44 11 337.

Die Teilnahmekosten für Übernachtung 
und Verpflegung betragen: 120,- zł. pro 
Person. Der Kurs selbst ist gebührenfrei.

Der Veranstalter ist das Deutsch-Polni-
sche Joseph von Eichendorff-Zentrum für 
Bibliotheken, Medien, Kultur und Wissen-
schaftliche Forschungen in Oppeln: 
www.cbje.pl

W czerwcu 2019 r. w Domu Pielgrzyma 
na Górze św. Anny odbędzie się nie-
mieckojęzyczny kurs dla lektorów. 
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Świętego Krzyża w Opolu

Oferta jest skierowana do osób od 14. roku 
życia, które są lektorami podczas Mszy św. 
w języku niemieckim albo pragną nimi 
zostać. Kurs przebiegać będzie multime-
dialnie. Przygotowuje on do publicznych 
wystąpień i obejmuje: kształcenie głosu, 
audio-rejestracje głosu, rejestracje krót-
kich sekwencji video. Uważne czytanie 
Biblii w oparciu o metodę lectio divina 
wspomoże podejście do Słowa Bożego. 
Wspólne spotkania są znakomitą okazją 
do integracji.

Kurs rozpoczyna się w piątek, 14 
czerwca o godz. 18.00, a kończy się Podłącz się do Biblii. Foto: Archiv

w niedzielę obiadem o godz. 13.00.
Liczba uczestników kursu jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nad-
syłania zgłoszeń upływa 3.06.2019 r. Zgło-
szenia można nadsyłać na adres e-mail: 
m.dziony@cbje.pl lub pod numerem 
telefonu: 77 44 11 337.

Koszty uczestnictwa, które obejmują 
noclegi i całodzienne wyżywienie, wyno-
szą 120,- zł. od osoby. Zajęcia w ramach 
kursu są bezpłatne. 

Organizatorem kursu jest Polsko-Nie-
mieckie Centrum Bibliotek, Mediów, Kul-

tury i Badań Naukowych im. Josepha von 
Eichendorffa w Opolu: www.cbje.pl

Begegnungen in der Joseph von Eichendorff
Zentral-Bibliothek in Oppeln
Spotkania w Centralnej Bibliotece im. Josepha
von Eichendorffa w Opolu

08.05.2019 – Mittwoch / środa – godz. 16.00
Buchvorstellung / Promocja książki: Die Vergessenen. Über den neuesten 
Band der „Schlesier. Von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart“ / 
Zapomniani.  O najnowszym tomie "Ślązacy od czasów najdawniejszych 
do współczesności"
Referentin / Prelegentka: Prof. Dr. habil. Joanna Rostropowicz

22.05.2019 – Mittwoch / środa – godz. 16.00
„Zwei Jugendbriefe von Joseph von Eichendorff“ / 
„Dwa listy Josepha von Eichendorffa z okresu młodzieńczego“
Referent / Prelegent: Jakub Berger

5.06.2019 – Mittwoch / środa – godz. 16.00
„Ein großes Geheimnis einer kleinen Statue. Aus der Geschichte des Heiligtums 
in Wartha“ / „Wielki sekret małej fi gurki. Z dziejów sanktuarium w Bardzie“
Referent / Prelegent: Dr. Marek Sikorski

Fritzchen fragt seinen Vater: „Warum 
legen die Hühner eigentlich Eier?“ Der ant-
wortet: „Wenn die Hühner die Eier werfen 
würden, dann gäbe es ja Rührei.“

„Warum gibst du den Hühnern Kakao zu 
trinken?“ – fragt die Oma ihre Enkelin Klara 
ganz entsetzt. Klara antwortet: „Wie sol-
len die denn sonst Schokoladeneier legen?“

Ostern mit Humor / 
Wielkanoc z humorem


