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skiego. By³em równie¿ przez szereg
lat cz³onkiem nieistniej¹cego ju¿ dzi�
chóru mieszanego Filharmonii Opol-
skiej. Gdy sta³o siê wiadome, ¿e Oj-
ciec �w. przybêdzie na Górê �w.
Anny, do prac przygotowawczych
w³¹czono i ró¿ne chóry � parafialne,
domów kultury, jak i nasz filharmo-
niczny. Otrzymali�my stosowny
materia³ nutowy i... do roboty. Cza-
su by³o niewiele, bo tylko trzy mie-

si¹ce. Mia³a to jednak nie byæ msza
�w. z papie¿em, na co liczyli�my, ale
tylko... nieszpory, czym niektórzy
byli lekko skonfundowani. Ta forma
nabo¿eñstwa, od dawna by³a znana i
kultywowana na Górnym �l¹sku.
Mimo to uwa¿ano je za nabo¿eñstwo
nieobowi¹zkowe i jakby drugorzêd-
ne. Na �l¹sku zwykle �piewano je w
niedziele o godzinie 15. Po nich od-
poczywano, czy zapraszano go�ci na
podwieczorek, zwany na �l¹sku
swaczyn¹.

I do tej formy nabo¿eñstwa nawi¹
 za³ sam Ojciec �w. na Górze �w.

Anny: �Moi drodzy, chcê zrobiæ ma³¹
uwagê. Mianowicie tak¹, ¿e od dziec-
ka �piewa³em nieszpory, chodzi³em
na nieszpory, a tak¿e jako kap³an od-
prawia³em i �piewa³em nieszpory, ale
pierwszy raz mi siê zdarzy³o, by w
nieszporach �piewaæ �Sto lat�.  To
jest jaka� nowa liturgia� � dopowie-
dzia³, przekomarzaj¹c siê z rozentu-
zjazmowanym t³umem.

Sprawa stacji pielgrzymkowej na
Górze �w. Anny pocz¹tkowo nie
by³a taka pewna. Ojciec �w. mia³ tyl-
ko przelecieæ nad ni¹ helikopterem
w drodze z Wroc³awia do Katowic.
Po zatwierdzeniu decyzji regionalne
w³adze opolskie proponowa³y na
miejsce spotkania amfiteatr pod Po-
mnikiem Czynu Powstañczego,
chc¹c jakby w naturalny sposób ogra-
niczyæ ilo�æ uczestników spotkania
z papie¿em. G³ówny organizator piel-
grzymek papieskich ze strony Wa-
tykanu ks. Tucci zaraz stwierdzi³, i¿
bêdzie tu za ma³o miejsca na takie
zgromadzenie. Zrodzi³a siê zatem za-
skakuj¹ca decyzja: odbêdzie siê ono
na stokach pó³nocnych od klaszto-
ru, przy lipowej alei prowadz¹cej do
Porêby. Tak, ale tam by³y pola orne.
Franciszkanie wynegocjowali wiêc
wynajêcie tego terenu od rolników
na jeden sezon: nie obsiano pól, za�
rolnikom zap³acono za jednoroczne
straty plonów. O³tarz papieski stan¹³
przy lipowej alei, a jego punkt kul-
minacyjny � o wys. 22 m - zosta³
jakby zwieñczony szczytem wiej-
skiej kapliczki. Ostatecznie na tê uro-
czysto�æ przyby³o tu grubo ponad

milion uczestników, w tym ponad
1.700 muzykantów � dêciaków, pra-
wie 2.500 chórzystów, grupa scholi
liczy³a ponad 500 wykonawców, do
tego kilkuset ministrantów, 350 ksiê-
¿y, ponad 40 biskupów i 6 kardyna-
³ów. Ojciec �w. dla kaplic i ko�cio³ów
diecezji opolskiej po�wiêci³ oko³o 100
kamieni wêgielnych.

Jan Pawe³ II by³ tu dla nas za krót
ko, bo od l¹dowania o godzinie

16.52, do odlotu do 19.50, ale zbiera-
li�my siê tu od wczesnego rana, ju¿
co najmniej od 4.00 rano. Dlaczego
tak to zorganizowano? Poszczególne
grupy mia³y wyznaczone sektory.
Muzycy i chórzy�ci musieli jeszcze
kolejny raz przeprowadziæ próbê ge-
neraln¹ ca³o�ci. Trzeba by³o te¿
wspólnie jako� duchowo siê wyci-
szyæ, skupiæ, przygotowaæ. Przecie¿
przybywa³ wyj¹tkowy Go�æ. Ol-
brzymia orkiestra i chór zajê³y miej-
sce od strony lewej o³tarza, tj. bar-
dziej od strony pó³nocnej. Ca³¹ grupê
muzyczn¹ przygotowa³ ostatecznie i
poprowadzi³ w czasie uroczysto�ci
nie¿yj¹cy ju¿  wspania³y chórmistrz
Norbert Kroczek, za³o¿yciel i dyry-
gent chóru: �Resonans con tutti� z
Zabrza-Mikulczyc. Oczywi�cie, my-
�my materia³ przeæwiczyli wcze�niej,
ale trzeba by³o ogarn¹æ tê ró¿norodn¹
poziomem artystycznym grupê. To
musia³ zrobiæ fachowiec, w dodatku
kto� czuj¹cy tak¹ muzykê i  plenero-
we prowadzenie zespo³ów, które ad
hoc utworzy³y jeden nowy organizm.
Wysz³o podobno równo, wspaniale,
z piêkn¹ dykcj¹ i przejêciem, co sam
Ojciec �w. zauwa¿y³ i to nie tylko w
czasie annogórskich nieszporów.

Od rana zatem prowadzone by³y
medytacje, czytano fragmenty wcze-
�niejszych przemówieñ papieskich,
modlono siê, brano udzia³ w nabo¿eñ-
stwach. Przemawia³ m.in. ks. bp Kurz,
biskup w Nowej Gwinei Papui No-
wej, a pochodz¹cy  z naszej diecezji.
O godzinie 15 mszy �w. przewodni-
czy³ ks. kardyna³ John Król z Filadel-
fii; s³ychaæ by³o jego amerykañski
akcent. Kiedy zachwycony olbrzy-
mi¹ orkiestr¹ dêt¹ pozdrowi³ j¹: �Wi-
tam te¿ serdecznie ten ca³y �band�
muzykantów, którego widok tak ra-
duje moje serce�. Gruchn¹³ gromki
�miech (zrozumiano, ¿e wita bandê
muzykantów), co wyra�nie speszy-
³o purpurata. Takich zabawnych dro-
biazgów by³o wtedy wiêcej.

Sam Ojciec �w., kiedy ju¿ na³o¿y³
korony papieskie na cudowny

obraz Matki Boskiej Opolskiej, przed
którym modli³ siê w 1683 roku id¹cy
pod Wiedeñ Jan III Sobieski w Pieka-

rach �l¹skich, a znajduj¹cy siê od 1702
roku �czasowo � na przechowanie�
przed niespokojnymi czasami w
Opolu, obecnie w bocznym o³tarzu
katedry opolskiej, powiedzia³ jakby
do siebie �Jaka Ona piêkna!� Rzeczy-
wi�cie, ten �redniowieczny obraz jest
jednym z piêkniejszych na naszych
ziemiach. Wspomniane korony z po-
lecenia papieskiego wykona³  krakow-
ski artysta Rafa³ Lisowicz ze srebra,
potem je poz³oci³, umieszczaj¹c te¿
miniaturowe herby: papieski, Pia-
stów opolsko-raciborskich, Opola,
za� w zwieñczeniu koron rubiny i
kryszta³y górskie. Ojcu �w. towarzy-
szyli przy koronacji ks. bp A. Nos-
sol oraz proboszcz opolskiej katedry
ks. S. Baldy, niegdy� proboszcz
strzelecki. Jako votum Ojciec �w.
podarowa³ z³oty ró¿aniec z pacior-
kami z naturalnych pere³

Dary ofiarne sk³ada³y liczne gru
py, reprezentuj¹c szczególnie

rodziny, m³odzie¿, rolników, ale i po-
wstañców �l¹skich, którzy wrêczyli
Ojcu �w. co dopiero wydan¹ Ency-
klopediê powstañ �l¹skich. Wiêk-
szo�æ pos³ugiwa³a siê piêkn¹ gwar¹
�l¹sk¹, na co Go�æ zwróci³ uwagê.
Ofiarowano te¿ specjalnie wykonan¹
rze�bê wielkich Polaków pochodz¹-
cych z Kamienia �l¹skiego z rodu
Odrow¹¿ów: Jacka, Czes³awa i Bro-
nis³awê. Papie¿ przypomnia³, ile mieli
wspólnego z królewskim Krakowem.
Pod koniec, nim po nieszporach prze-
szed³ na kilka chwil do bazyliki an-
nogórskiej, powiedzia³: �Pragnê na
zakoñczenie wyraziæ moj¹ wielk¹ ra-
do�æ z tego, ¿e tu by³em. Nawet mo¿e
bym zosta³ tutaj z wami, tylko bar-
dzo ciê¿ko by³oby przenie�æ bazyli-
kê �w. Piotra� Wtedy t³um ¿ywo...
po gierkowsku odpowiedzia³:� Po �
mo � ¿e � my, prze � nie � sie � my�

Po powrocie do Rzymu, w czasie
audiencji generalnej kolejny raz

przypomnia³ nasze strony: �Dziêki
sk³adam za to, ¿e dane mi by³o piel-
grzymowaæ na Jasna Górê od stro-
ny... Góry �w. Anny, od ziemi tych
Piastów, z których jeden ksi¹¿ê opol-
ski jest fundatorem Jasnej Góry�.
Szczególnie te¿ dowarto�ciowa³ an-
nogórskie nieszpory:
�Dziêkuje wam za tê
piêkn¹ liturgiê nieszporów.
I je�li o co� mogê was pro-
siæ tu, w tym sanktuarium,
a prosi³em o to na wielu
miejscach, to aby�cie tê
piêkn¹ nieszporn¹ liturgiê
dalej kultywowali, tak, jak
to dzisiaj sprawowali�cie z
Papie¿em�

By³o to szczególnie dla
mnie wa¿ne. Sam by³em w
grupie technicznej (nie tyl-
ko w chórze filharmonicz-
nym) przygotowuj¹cej na-
bo¿eñstwo przez ok. 10
dni. Praca obejmowa³a prze-
nosiny desek, ró¿nych ele-
mentów na o³tarz papieski,
równanie podjazdów itp.
Potem �piewa³em z inny-
mi. Tego pamiêtnego dnia
pierwsza próba generalna
by³a ju¿ o 7.30. Powoli te¿
olbrzymi plac zape³nia³ siê
pielgrzymami. Z ró¿nych
stron dró¿kami, polami ci¹-
gnê³y kolorowe grupy.
Oko³o 11 by³o ju¿ bodaj 25
�27 stopni Celsjusza, ale

wia³ lekki zefirek. Nie odczuwali�my
ani ¿aru, ani zmêczenia, ani g³odu.
Wiedzia³em te¿, ¿e w gronie bisku-
pów bêdzie mój katecheta sprzed
wielu lat, ordynariusz koszaliñsko-
ko³obrzeski, Ignacy Je¿, równie¿ bli-
ski przyjaciel Ojca �w. Uda³o mi siê
przedrzeæ do niego przez kordon
stró¿ów prawa w cywilu, który do-
datkowo przedstawi³ mnie, swego
by³ego ucznia z Gimnazjum �w. Jac-
ka w Katowicach, biskupowi Meis-
snerowi, wtedy ordynariuszowi Ber-
lina wschodniego, dzi� kardyna³owi
i ordynariuszowi w Köln, przygo-
towuj¹cemu obecne �wiatowe spo-
tkanie m³odzie¿y.

Z robili�my sobie równie¿
wspóln¹ fotografiê. Powrót do

sektora nieodleg³ego, tylko oko³o 100
kroków, by³ bardziej skomplikowa-
ny. Kiedy ju¿ przekroczy³em jego
liniê z³apa³ mnie pewien pan za pa-
sek aparatu fotograficznego, wyrwa³
te¿ moj¹ czapeczkê. Przedstawi³ siê:
�oficer MO�. Zdrêtwia³em. Mówi³
co� o aresztowaniu, ale pod presj¹
otaczaj¹cego mnie t³umu chórzystów
ubranych jak ja, odda³ aparat, wy-
dzieraj¹c wcze�niej z niego film, a
tak¿e spisa³ moje dane, a jako �do-
wód przestêpstwa� zatrzyma³ cza-
peczkê. Robi³em kolejne zdjêcia te-
leobiektywem, ale kiedy da³em do
wywo³ania w zak³adzie fotograficz-
nym nieopodal  znanego �Paj¹ka� w
Opolu, o�wiadczono mi, ¿e �film siê
nie uda³�. W pracy te¿ �siê uda³o�.
Mimo podpisanej przez dyrektora
mojego wydzia³u, pana B. (który by³
w oficjalnej grupie), karty urlopowej,
okaza³o siê, ¿e urlop powinienem
wykorzystaæ w zupe³nie inny spo-
sób. Nie mog¹c formalnie niczego mi
zarzuciæ, stwierdzi³ enigmatycznie,
i¿ przypomina sobie, ¿e przed pó³-
roczem nie za³atwi³em w³a�ciwie ja-
kiej� sprawy, wiêc odmawia mi kwar-
talnej premii i nak³ada karê finansow¹
w wysoko�ci 1/10 ówczesnej pen-
sji. Có¿, prze¿y³em.

Ta ca³odzienna modlitwa i spotka
nie z Ojcem �w. by³o absolutnie

�na³adowaniem� wewnêtrznego aku-
mulatora. Tak te¿ odczytywali to

Moje annogórskie spotkanie z Janem Paw³em II
inni koledzy. Zarówno w samym dniu
nie czuli�my zmêczenia, jak i po po-
wrocie do domu dobrze po pó³nocy.
Nie widzia³em te¿ tylu sztandarów i
feretronów ani wcze�niej, ani potem.
Kiedy przed g³ówn¹ msz¹ �w. o godzi-
nie 14 od szczytu zaczê³y siê posuwaæ
procesje ku o³tarzowi papieskiemu,
spojrza³em na zegarek � szli prawie 45
minut. Sz³y sztandary ko�cielne, ale
wiêcej by³o tych Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, spó³dzielczych, górni-
czych, hutniczych, rolniczych,  czy
�Solidarno�ci�. W sumie by³o ich po-
nad tysi¹c. Dodajmy, ¿e w tym czasie
by³y z ró¿nych placówek �wykrada-
ne�, bo oficjalnie nawet stra¿acy nie
otrzymali na to zezwolenia. Na koñcu
�sz³a� (niesiona przez franciszkanów)
cudowna figura �w. Anny wyjêta spe-
cjalnie na tê uroczysto�æ z o³tarza g³ów-
nego. Umieszczono j¹ w centralnej czê-
�ci o³tarza przed obrazem Matki Bo-
¿ej.

Ca³y ten dzieñ by³ tak wspania
³y, i¿ prze¿ycie to trwa we mnie

do dzi�.  Znamienne, ¿e ówczesne sze-
regowe s³u¿by ochroniarskie, nie tajne
- ubeckie, ale milicjanci-drogowcy, s³u¿-
ba ko�cielna � a by³ to przecie¿ niefor-
malny wolontariat � spisa³y siê kon-
certowo. Potrafiono tysi¹ce aut, auto-
busów tak rozlokowaæ wokó³ Góry �w.
Anny, ¿e ludzie mogli jako� szybko
dotrzeæ na miejsce nieszporów, a po
ich zakoñczeniu wróciæ spokojnie i bez
nerwowej atmosfery do domów. Mo¿e
tylko powinni�my siê nauczyæ i po-
wtarzaæ sobie czêsto �pozdrowienie
papieskie�, jakiego nauczy³ na pro�bê
kardyna³a Casaroliego ks. Stanis³aw
Dziwisz. �Æwiczy³� je gorliwie przez
kilka dni i kiedy ksi¹dz Stanis³aw
stwierdzi³, i¿ kardyna³ dobrze to �po-
zdrowienie� po polsku powtarza, ura-
dowany purpurat nie spodziewaj¹c siê
dowcipu, powita³ którego� ranka wcho-
dz¹cego do Sali Klementyñskiej  pa-
pie¿a: �Ojcze �wiêty, kocham Ciê�
Szczerze uradowany i rozbawiony Oj-
ciec �w. przycisn¹³ do swego serca za-
skoczonego kardyna³a i podziêkowa³
mu za to pozdrowienie. Czy to nie
wspania³e?

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski
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