Z pielgrzymiego szlaku – Śladami kapłanów posługujących na Helence.
20 lipca 2019 (sobota) odbyła się kolejna pielgrzymka grupy pielgrzymkowej św. Jakuba Ap.
Tym razem wakacyjny dzień wraz z parafianami z Suchej Gó ry spędziliśmy przemierzając ziemię
raciborską, kędzierzyń ską i krapkowicką.
O g. 8.00 wyjechaliśmy z modlitwą na ustach w pielgrzymi szlak. Na początku nawiedziliśmy
parafię św. Michała Archanioła w Pawłowie k. Raciborza, gdzie proboszczem od 1986 jest ks. Zygmunt
Hupka (pierwszy wikary na Helence w latach 1982-1986). Po nabożeń stwie odprawionym ku czci św.
Michała Archanioła w miejscowym kościele spotkaliśmy się przy wspó lnym stole z ks. proboszczem.
Bardzo ucieszył się ze spotkania, wspominał czas spędzony na Helence. Każdy z uczestnikó w
pielgrzymki otrzymał od ks. Zygmunta pamiątkową kartkę z Pawłowa, oraz książkę o parafii.
Następnie na świeżym powietrzu miejscowe gospodynie serwowały nam pyszne Pawłowskie wypieki,
kawę, herbatę, napoje. Ksiądz Zygmunt choć już trochę schorowany (problemy z nogami) bardzo się
cieszył ze spotkania. Widać było radość w jego oczach oraz niezwykłą serdeczność płynącą z serca.
Około g. 11.30 pojechaliśmy do Raciborza, po spacerze na rynku nawiedziliśmy kośció ł św.
Jakuba. Jest to kośció ł uważany za najstarszy w Raciborzu. Jako drewniany kośció łek istniał już w
1246 roku i jest jedyną pozostałością po klasztorze OO. Dominikanó w, któ rzy byli strażnikami tego
miejsca. Kośció ł ten znajduje się na szlaku Jakubowym, któ rego symbolem jest słynna Jakuba muszla.
Następnym miejscem któ ry tego dnia nawiedziliśmy to Kędzierzyn Koźle – stocznia Damen.
Płynęliśmy statkiem Silesia – trasa rejsu Stocznia Damen – Port Koźle – Kanał Gliwicki – wpłynięcie i
śluzowanie na śluzie Kłodnica. Rejs trwał około 2 godzin. Niezapomniane wrażenia, śluzując
pokonaliśmy ponad dziesięciometrową ró żnicę poziomó w. Po rejsie był czas na polowy obiad –
przepyszny bigos, kawa, herbata.
Około godziny 16.30 przyjechaliśmy do parafii św. Rocha w Dąbró wce Gó rnej niedaleko
Krapkowic, któ rej proboszczem jest ks. Piotr Hetman (wikariusz parafii na Helence w latach 19861989). Najpierw uczestniczyliśmy w Mszy św. celebrowanej przez ks. Hetmana i ks. Grzegorza w
miejscowym kościele. Po Eucharystii w salkach katechetycznych odbyło się spotkanie przy stole
(kawa, herbata, śląski kołocz). Było to bardzo wzruszające spotkanie. Ks. Piotr wiele osó b z Helenki
pamiętał i rozpoczęły się wspomnienia…
Ksiądz proboszcz perfekcyjnie przygotował się do spotkania na rzutniku przygotował
prezentację multimedialną (22 zdjęcia) z czasó w kiedy był wikarym na Helence. Był wzruszony,
szczęśliwy ze spotkania po latach. Na niektó rych z prezentowanych zdjęć były głó wnie osoby
pracujące przy budowie kościoła, były też fotografie z konsekracji kościoła. Ksiądz Piotr
przechowywał te zdjęcia 30 lat jako osobiste pamiątki, wspomnienia z Helenki, gdzie pobyt na parafii
bardzo serdecznie wspominał. Na jednym ze zdjęć rozpoznaliśmy naszą koleżankę Basię Rewig, było

to bardzo miłe. Wszyscy byliśmy wzruszeni gościnnością, serdecznością gospodarza. Ksiądz
proboszcz na zakoń czenie pożegnał się osobiście z każdym z nas, podziękował i zaprosił na następne.
Dziękujemy ks. Grzegorzowi za tą ciekawą inicjatywę zorganizowania pielgrzymki szlakiem naszych
byłych pasterzy.
Maria Deka.

