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– W każdej parafii powinna być biblioteka, bo książka jest ludziom niezbędna – mówi
Teresa Jarząbek.

W parafii Przemienienia Pańskiego był zgromadzony przed laty w Duszpasterstwie
Akademickim Cegielnia wartościowy księgozbiór, z którego nikt już nie korzystał. Było mi żal, że
się marnuje nieczytany. Zaproponowałam ks. Antoniemu Grycanowi, ówczesnemu
proboszczowi, że podejmę się otwarcia i poprowadzenia biblioteki. Pomysł od razu
zaakceptował – opowiada Teresa Jarząbek, emerytowana bibliotekarka, która od 10 lat swój
czas i energię oddaje książnicy parafialnej, prowadzonej w przyparafialnym Domu
Katechetycznym.

Odkurzonym księgozbiorem zajęły się studentki Beata Jankowska i Agnieszka Sobańska, które
wraz z Teresą Jarząbek opracowały go i przygotowały do udostępniania parafianom. Z czasem
do biblioteki, nowo otwartej i poświęconej 6 sierpnia 2001 roku, dołączały kolejne wolontariuszki
i tak powstał kilkuosobowy zespół, który dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki, przez dwie
godziny czeka na czytelników.

– Po 10 latach mamy ponad 8 tysięcy pozycji, zarówno z dokumentów Kościoła, książek o
duchowości, literatury pięknej, jak i czasopism – opowiada bibliotekarka, podkreślając, że na
miejscu prowadzą czytelnię, pośredniczą w wypożyczeniach międzybibliotecznym, a przede
wszystkim podpowiadają, po jaką książkę warto sięgnąć. – W książkach znajdziemy całą
wiedzę potrzebną człowiekowi do życia. Gdy spotykamy się z jakimś problemem, osobistą
trudnością, warto dowiedzieć się, co Kościół na temat mówi – podkreśla Teresa Jarząbek,
wyjaśniając, że prowadzenie biblioteki jest służbą bliźniemu, bo w nie jednej sytuacji podanie
drugiemu człowiekowi odpowiedniej książki, uratowało go.

Więc chociaż biblio-teka wydaje się być miejscem bardzo po-trzebnym, tłumów w niej nie ma.
Czytelników każdego roku jest od 100 do 130. Zarówno z terenu parafii Przemienienia
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Pańskiego, jak i z innych części Opola. Przychodzą emeryci i chorzy, ze względu na których w
ubiegłym roku zdecydowano się na przeniesienie zbiorów do nowej sali, tym razem na parterze.
Czasem docierają studenci szukający konkretnej książki, której nie udało im się gdzieindziej
wypożyczyć, coraz rzadziej przychodzi młodzież. – Wiele osób mówi, że ma w domu prywatny
księgozbiór, więc nie potrzebuje korzystać z biblioteki. A może nie zdają sobie sprawy, jak
wartościowe zbiory są na naszych półkach – zastanawia się Teresa Jarząbek, dopowiadając,
że tak jak we wszystkich bibliotekach skupionych przy Centralnej Bibliotece Caritas, w
adwencie organizują Niedzielę Dobrej Książki, podczas której można kupić bliskim wartościową
książkę na prezent pod choinkę. Podobny kiermasz jest co roku w sierpniu na odpust ku czci
Przemienienia Pańskiego.
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