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MI£OÆ BRATERSKA MA BRAÆ PRZYK£AD Z CHRYSTUSA
Nic nas tak nie pobudza do tego, bymy kochali nieprzyjació³, co
stanowi szczyt mi³oci bratniej, jak wzruszaj¹ce rozwa¿anie przedziwnej cierpliwoci Chrystusa, dziêki której ten najpiêkniejszy z synów
ludzkich wystawi³ swoje pe³ne wdziêku oblicze na oplwanie przez
bezbo¿nych. Oczy za swoje, które w³adczym spojrzeniem ogarniaj¹
ca³y wiat, wyda³ na zas³oniêcie przez niesprawiedliwych. Plecy swe
wystawi³ na biczowanie, a g³owê budz¹c¹ trwogê wród wrogich potêg i mocy podda³ k³uj¹cym cierniom. Sam siebie skaza³ najpierw na
zniewagi i obelgi, a potem zniós³ cierpliwie
krzy¿, gwodzie, w³óczniê, ¿ó³æ i ocet, we
wszystkim ³agodny, cichy i spokojny.
A wreszcie jak owca zosta³ poprowadzony na rze i jak baranek zamilk³ przed strzyg¹cym go, a nie otworzy³ ust swoich.
Któ¿ s³ysz¹c ten cudny g³os, pe³en s³odyczy, mi³oci i spokoju: Ojcze przebacz im,
nie ogarnie zaraz ca³ym uczuciem serca swoich nieprzyjació³? Ojcze  powiedzia³
 przebacz im. Czy mo¿na by³o dodaæ wiêcej ³agodnoci i mi³oci tej modlitwie?
On jednak doda³! Ma³o mu by³o siê modliæ, chcia³ jeszcze usprawiedliwiaæ. Ojcze 

mówi  przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹. Wielce bowiem
grzesz¹, ale ma³o rozumiej¹. Przybijaj¹ do krzy¿a, ale nie wiedz¹,
kogo przybijaj¹, gdyby bowiem wiedzieli, nigdy nie ukrzy¿owaliby Pana chwa³y. Dlatego Jezus mówi: Ojcze, przebacz im. Myl¹, ¿e On jest tym, który przestêpowa³ Prawo, przypisywa³ sobie
Bosk¹ godnoæ i zwodzi³ ludzi. Ukry³em przed nimi moje prawdziwe oblicze, nie rozpoznali mego majestatu, dlatego Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹.
Je¿eli cz³owiek chce mi³owaæ samego siebie, nie powinien siê hañbiæ ¿adn¹ niedozwolon¹ przyjemnoci¹ cielesn¹. Aby za nie podlega³ po¿¹dliwoci zmys³owej, nale¿y zwróciæ
wszystkie uczucia ku s³odyczy cia³a Pañskiego. Lecz ¿eby spocz¹æ doskonalej w s³odyczy
mi³oci bratniej, trzeba obj¹æ ramionami prawdziwej mi³oci tak¿e i nieprzyjació³.
By jednak ten Boski ogieñ nie przygas³
ostudzony trwaniem w nieprawociach, nale¿y mieæ ci¹gle utkwiony wzrok duszy w cichej
cierpliwoci umi³owanego Pana i Zbawiciela.
Z dzie³a Zwierciad³o mi³oci
 b³. Elreda  opata

TAJEMNICE
BOLESNE
Tajemnicom boleci Chrystusa Ewangelie
nadaj¹ wielk¹ wagê. Pobo¿noæ chrzecijañska
zawsze, zw³aszcza w Wielkim Pocie, przez
odprawianie Drogi Krzy¿owej rozpamiêtywa³a
poszczególne momenty mêki, intuicyjnie wyczuwaj¹c, ¿e to jest punkt kulminacyjny objawienia
mi³oci i ¿e tu jest ród³o naszego zbawienia. Ró¿aniec wybiera pewne momenty mêki, sk³aniaj¹c modl¹cego siê, by skupi³ na nich wejrzenie
swego serca i prze¿y³ je na nowo. Droga medytacji otwiera siê Ogrodem Oliwnym, gdzie Chrystus prze¿ywa szczególnie drêcz¹ce chwile wobec woli Ojca, wzglêdem której s³aboæ cia³a
mog³aby ulec pokusie buntu. Tam Chrystus staje w obliczu wszystkich pokus ludzkoci i wobec wszystkich jej grzechów, by powiedzieæ
Ojcu: Nie moja wola, lecz Twoja niech siê
stanie (£k 22,42). To Jego tak odwraca nie
prarodziców w ogrodzie Eden. A ile mia³o Go
kosztowaæ to przyjêcie woli Ojca, wynika z dalszych tajemnic, w których przez biczowanie,
ukoronowanie cierniem, dwiganie krzy¿a

* * *
Kamiennych schodów powszednia Golgota
ponad g³owami, nad dachami aut...
W zgie³ku ulicznym - bólu niemota,
by nie odciska³ siê gwa³tem gwa³t.
Czym siê Panu odp³acê
za wszystko, co mi wywiadczy³
(Ps 116,12)
i mieræ na krzy¿u zostaje On wydany na
najwiêksze poni¿enie: Ecce homo!
W tym poni¿eniu objawia siê nie tylko
mi³oæ Boga, ale samo znaczenie cz³owieka. Ecce homo: kto chce poznaæ cz³owieka, musi umieæ rozpoznaæ jego znaczenie,
ród³o i spe³nienie w Chrystusie  Bogu,
który uni¿a siê z mi³oci a¿ do mierci
i to mierci krzy¿owej (Flp 2,8). Tajemnice bolesne prowadz¹ wierz¹cego do ponownego prze¿ywania mierci Jezusa, stawania pod krzy¿em obok Maryi, by wraz
z Ni¹ wnikaæ w ocean mi³oci Boga do
cz³owieka i odczuæ ca³¹ jej odradzaj¹c¹
moc.
Jan Pawe³ II

I tylko rêki zwyciêski gest,
choæ plecy - w jarzmie krzy¿a...
Chyli siê pod nim Ten, który jest,
by nikt nikogo nie poni¿a³.
Choæ siêgn¹³ bruku, dzi unosi g³owy
przechodniów, którym powierza swój krzy¿...
Nie - by obarczyæ, lecz by zdj¹æ okowy,
by patrzy³ wzwy¿.
I poszed³ za Nim dok¹d trzeba,
z tymi co dziel¹ Jego znojny trud...
Pragnie i ³aknie. Nie samego chleba.
Wszystkich nêci ten wielki g³ód.
Tadeusz Szyma
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EUCHARYSTIA TAJEMNIC¥ WIAT£A
Wyk³ada³ im, co we wszystkich
Pismach odnosi³o siê do Niego
(£k 24, 27)
Opowiadanie o ukazaniu siê zmartwychwsta³ego Jezusa dwóm uczniom
z Emaus pomaga nam nawietliæ pierwszy aspekt eucharystycznego misterium,
który winien byæ zawsze obecny w pobo¿noci Ludu Bo¿ego: Eucharystia
tajemnic¹ wiat³a! W jakim znaczeniu
mo¿na to powiedzieæ i jakie ma to konsekwencje dla duchowoci i dla ¿ycia
chrzecijañskiego?
Jezus nazwa³ samego siebie wiat³oci¹ wiata (J 8, 12), i ten Jego
przymiot staje siê wyranie widoczny
w takich momentach Jego ¿ycia, jak
przemienienie i zmartwychwstanie,
w których janieje Jego Boska chwa³a.
W Eucharystii natomiast chwa³a Chrystusa jest przys³oniêta. Sakrament
Eucharystii jest misterium fidei w ca³ym tego s³owa znaczeniu! Niemniej w³anie przez tajemnicê swojego ca³kowitego ukrycia Chrystus staje siê tajemnic¹
wiat³a, dziêki której wierz¹cy zostaje
wprowadzony w g³êbiê ¿ycia Bo¿ego.
Czy nie za spraw¹ znamiennej intuicji,
s³ynna ikona Trójcy - Rublowa stawia
w znacz¹cy sposób Eucharystiê w centrum ¿ycia trynitarnego!

Eucharystia jest wiat³em przede
wszystkim dlatego, ¿e w ka¿dej Mszy w.
Liturgia S³owa Bo¿ego poprzedza sprawowanie Liturgii Eucharystycznej  w jednoci dwóch sto³ów  sto³u S³owa i sto³u
Chleba. Tê ci¹g³oæ widaæ w mowie eucharystycznej z Ewangelii w. Jana, gdzie Jezus od zasadniczego przedstawienia swej
tajemnicy przechodzi do zobrazowania
wymiaru cile eucharystycznego: Cia³o
moje jest prawdziwym pokarmem,
a krew moja jest prawdziwym napojem
(J 6, 55). Wiemy, ¿e ta w³anie mowa
wprawi³a w zak³opotanie znaczn¹ czêæ
s³uchaczy, sk³aniaj¹c Piotra, by sta³ siê
wyrazicielem wiary innych Aposto³ów
i Kocio³a wszystkich czasów: Panie, do
kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia
wiecznego (J 6, 68). W perykopie
o uczniach z Emaus, sam Chrystus zabiera g³os, by ukazaæ, zaczynaj¹c od Moj¿esza poprzez wszystkich proroków, jak
wszystkie Pisma prowadz¹ do tajemnicy Jego osoby (por £k 24, 27). Jego s³owa
powoduj¹ poruszenie serc uczniów,
chroni¹ ich przed mrokiem smutku i rozpaczy, wzbudzaj¹ w nich pragnienie pozostania z Nim: Zostañ z nami, Panie
(por. £k 24, 29).
Ojcowie Soboru Watykañskiego II
w Konstytucji Sacrosanctus Concilium

Dla mnie jest szczêciem przebywaæ blisko Boga,
w Panu Bogu Pok³adaæ nadziejê (PS 73/72,29)

REKOLEKCJE 2005
Oto pierwsza
myl, która rodzi
siê w sercu, kiedy
dane jest nam
rozpoczynaæ tegoroczne rekolekcje
wielkopostne.
Wzywa, zaprasza
i gromadzi nas
Jezus Chrystus,
który sta³ siê Cz³owiekiem. Wszed³
w nasze ludzkie
¿ycie ze swoim ¿yciem i pozosta³ z nami
pod postaci¹ chleba. W ciszy i skupieniu
rekolekcyjnej atmosfery chcemy otoczyæ
to Cia³o tak wiête, aby wród zgie³ku
wiata zadumaæ siê nad Bogiem obecnym
w Eucharystii.
Jedna z legend g³osi, ¿e pewnego razu,
w czasie straszliwej morskiej nawa³nicy,
¿egluj¹cy statkiem ludzie znaleli siê
w miertelnym niebezpieczeñstwie. Zda³o

siê, ¿e nic nie zdo³a ich uratowaæ i wszyscy lada moment zaton¹. Wtedy to jeden
z mê¿czyzn mia³ wzi¹æ tul¹ce siê ze strachu ma³e dziecko i unosz¹c je w górê zawo³a³: Bo¿e, my jestemy grzeszni, ale
ocal nas ze wzglêdu na to niewinne dziecko! Morze siê uspokoi³o i wszyscy zostali uratowani. Na wszystkich o³tarzach
wiata Jezus Chrystus codziennie staje siê
ofiar¹ przed Bogiem za zbawienie wiata.
Nie wyobra¿amy sobie ¿ycia, w którym na stole brakowa³oby powszedniego
chleba: dobrego i syc¹cego. A czy mo¿emy wyobraziæ sobie ¿ycie wiar¹, które nie
by³oby karmione Bo¿ym chlebem? G³ód
duszy jest tak samo straszny, jak g³ód
fizyczny, bo cz³owiek potrzebuje nadziei,
a ona rodzi siê na kolanach, które zginaj¹
siê przed Bogiem. Takiej mi³oci nie kupimy w ¿adnym sklepie, mo¿na j¹ przyj¹æ
b¹d odrzuciæ. Có¿ jednak cz³owiekowi
przyjdzie choæby nawet ca³y wiat zyska³,
a j¹ utraci³?

wyrazili pragnienie, by stó³
S³owa szeroko
otworzy³ wiernym skarbiec
Pisma wiêtego.
Dlatego zezwolili, by podczas
sprawowania liturgii szczególne fragmenty biblijne by³y
odczytywane w jêzyku dla wszystkich
zrozumia³ym. Kiedy bowiem w Kociele
czyta siê Pismo wiête, przemawia sam
Chrystus. Równoczenie zalecili celebransowi wyg³oszenie homilii jak czêci
samej liturgii, maj¹cej wyjaniæ S³owo
Bo¿e i ukazaæ jego aktualnoæ dla ¿ycia
chrzecijañskiego. W czterdzieci lat po
Soborze Rok Eucharystii mo¿e byæ dla
wspólnot chrzecijañskich dobr¹ okazj¹
do zweryfikowania tego aspektu. Nie
wystarcza bowiem odczytywanie fragmentów biblijnych w jêzyku zrozumia³ym, jeli nie jest ono poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, pobo¿nym
wys³uchaniem, medytacyjnym milczeniem, jakie s¹ konieczne, by S³owo Bo¿e
dotknê³o ¿ycia i je owieci³o.
Z Listu Apostolskiego
Mane nobiscum Domine
Jana Paw³a II na Rok Eucharystii.
Wielkopostne wo³anie Chrystusa
pe³ne jest proby, abymy Mu otworzyli drzwi naszych serc i sumieñ, naszych
rodzin i rodowisk, w których ¿yjemy,
bymy zaanga¿owali siê w budowanie
królestwa Bo¿ego ju¿ tu i teraz. To
zaproszenie kieruje dzisiaj tak¿e do naszej parafialnej Wspólnoty. Wyra¿aj¹c
moj¹ osobist¹ radoæ z tego, ¿e razem
z Wami bêdê prze¿ywa³ tegoroczne
rekolekcje. Zapraszam na nasze
wielkopostne zamylenia, które
rozpoczniemy w II Niedzielê Wielkiego Postu, 20 lutego. Dzieci i m³odzie¿ swoje rekolekcje rozpoczn¹
27 lutego. W zwi¹zku z og³oszeniem
przez Jana Paw³a II Roku Eucharystycznego oraz refleksj¹ polskiego Kocio³a nad g³oszeniem Ewangelii nadziei, myl¹ przewodni¹ bêd¹ dla nas
s³owa Psalmu 73/72: Dla mnie jest
szczêciem przebywaæ blisko Boga,
w Panu Bogu pok³adaæ nadziejê (28).
Drodzy Parafianie, powierzam Waszej
modlitwie to Bo¿e dzie³o, abymy razem
mogli zebraæ jego obfite owoce duchowe.
Szczêæ Bo¿e!
o. Kazimierz Zdziebko OMI
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Styczeñ
6
11
17
18






Spotkanie op³atkowe Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Spotkanie op³atkowe Franciszkañskiego Zakonu wieckich.
Spotkanie op³atkowe Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Nabo¿eñstwo kolêdowe z udzia³em Chóru Kameralnego
z Czêstochowy.
24  Spotkanie op³atkowe nadzwyczajnych szafarzy Komunii
wiêtej z rejonu Kêdzierzyna-Kola.
25  Zbiórka na pomoc ofiarom trzêsienia ziemi w Iranie  zebrano
1350 z³.
31  Spotkanie op³atkowe Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy
Polskich.

Wielki Czwartek
ks. Jaros³aw Krê¿el
Wielki Pi¹tek
ks. Edward Bogaczewicz
Wielka Sobota
ks. Jerzy Panicz
11  Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego.
Kazania w tym dniu g³osi³ ks. Tomasz Malicki, a w Poniedzia³ek
Wielkanocny ks. Dariusz Piasecki.
15  Sakrament Bierzmowania z r¹k bpa Paw³a Stobrawy przyjê³o
161 osób.

Luty

2  Pod has³em Pomó¿ im przetrwaæ przeprowadzono zbiórkê na
zakony kontemplacyjne. Ofiarowano 1500 z³.
8  Parafialny Klub HDK zorganizowa³ akcjê poboru krwi oraz
bezp³atne badania poziomu cholesterolu i porady u specjalisty
neurologa. Pobrano 8,1 litra krwi.
25  roda Popielcowa  pocz¹tek Wielkiego Postu. Kazania pasyjne w czasie Gorzkich ¯alów g³osi³ ks. Jaros³aw Krê¿el.
28  Rada Duszpasterska uczestniczy³a w dniu skupienia w orodku rekolekcyjnym w Raciborzu-Miedoni.
28  29 W rekolekcjach wielkopostnych w G³ucho³azach - dla
cz³onków Parafialnych Zespo³ów oraz pracowników etatowych
Caritasu, uczestniczy³o 8 osób z naszej parafii.
29  Rozpoczê³y siê rekolekcje wielkopostne dla dzieci, m³odzie¿y i starszych, które od poniedzia³ku do czwartku, g³osili
ojcowie B³a¿ej Sekula i Lech Dorobczyñski  franciszkanie
z Konina.

18  Parafialny Klub HDK zorganizowa³ akcjê poboru krwi. Pobrano
8,1 litra krwi.
25  Do Pierwszej Komunii wiêtej w naszej parafii przyst¹pi³o 134
dzieci.

Maj
Marzec
20  Ksi¹dz Tomasz Malicki zorganizowa³ autobusowy wyjazd do
Opola na projekcjê filmu Pasja.
27  Pielgrzymce wielkopostnej do Kalwarii Zebrzydowickiej,
Krakowa - Mogi³y i Krakowa  £agiewnik przewodniczy³ ks.
Tomasz Malicki.

Kwiecieñ

3  M³odzie¿ naszej parafii uczestniczy³a w nabo¿eñstwie Drogi
Krzy¿owej ulicami miasta do kocio³a w. Miko³aja.
4  Kêdzierzyñska Filharmonia M³odych z Kêdzierzyñskiej Szko³y Muzycznej przedstawi³a rozwa¿ania o mêce Chrystusa po³¹czone z muzyk¹ pasyjn¹.
8  10 Triduum Paschalne
8  W pielgrzymce do opolskiej katedry na Mszê Krzy¿ma wziê³o
udzia³ 25 ministrantów oraz grupa Dzieci Marii z naszej parafii.
Liturgii w poszczególnych dniach Triduum przewodniczyli:

2  Po uroczystej Mszy w. w intencji Ojczyzny i za poleg³ych
w Jej obronie, koncelebrowanej przez ks. proboszcza Edwarda
Bogaczewicza i ksiê¿y wikariuszy, ks. Jaros³aw Krê¿el powiêci³ pomnik upamiêtniaj¹cy ¯o³nierzy Polskiego Pañstwa
Podziemnego i Armiê Krajow¹.
Ü
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Ü
6  W dniu wieczystej adoracji Najwiêtszego Sakramentu w naszej
parafii uroczycie obchodzilimy 25 rocznicê wiêceñ kap³añskich ks. proboszcza Edwarda Bogaczewicza.

9  Uroczystoci jubileuszowe zakoñczy³ koncert Jasnogórskiej
Orkiestry Dêtej z Czêstochowy.
15  Pielgrzymce do sanktuariów w Giglach, wiêtej Annie i na
Jasnej Górze przewodniczy³ ks. Tomasz Malicki. W pielgrzymce uczestniczy³o 50 osób
18  Pielgrzymce Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich do
sanktuariów maryjnych w Kotlinie K³odzkiej, w której uczestniczy³y 44 osoby, przewodniczy³ ks. Edward Bogaczewicz.
22  W VII Krajowej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do
Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze, odbywaj¹cej siê pod
has³em Ofiaruj¹c swoj¹ Krew, naladujesz Chrystusa, uczestniczyli cz³onkowie Klubu HDK przy naszej parafii.
23  Wspólnota modlitewna Krwi Chrystusa zorganizowa³a pielgrzymkê do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Czêstochowie.
29  Daj siê z³owiæ w sieæ Mi³oci to motto Wigilii Zes³ania Ducha
wiêtego zorganizowanej nad brzegami jeziora w Lednicy.
Uczestniczy³a w niej grupa m³odzie¿y z naszej parafii, której
przewodniczy³ ks. Jerzy Panicz.
30  Uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego  odpust parafialny.
Uroczystej sumie przewodniczy³ i homilie w dni odpustowe
g³osi³ ks. Marian Saska.

31  wiêto NMP Matki Kocio³a  drugi dzieñ odpustu parafialnego. Mszy w. przewodniczy³ ks. Marian Saska.

Czerwiec
10  Uroczystoæ Cia³a i Krwi Pañskiej. Trasa procesji w tym roku
wiod³a przez osiedle Powstañców l¹skich.

18  Powiêcenie sztandaru Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 5.
18  24 Pielgrzymce parafialnej do Wilna, Kowna, Trok i Studzienicznej przewodniczyli ksiê¿a Edward i Stanis³aw Bogaczewiczowie.
25  26 Pielgrzymce Bractwa Szkaplerza wiêtego do Lichenia,
w której uczestniczy³o 90 osób, przewodniczyli ksiê¿a Tomasz
Malicki i Jaros³aw Krê¿el.

Lipiec

4  Parafialny Klub HDK zorganizowa³ kolejn¹ akcjê poboru krwi.
Pobrano 7 litrów krwi.
17  Cz³onkowie Bractwa Szkaplerza wiêtego uczestniczyli w IV
Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Czernej.

Sierpieñ

1  Uroczyst¹ Mszê w. z okazji 65 rocznicy Powstania Warszawskiego odprawi³ ks. proboszcz Edward Bogaczewicz. Nastêpnie pod
pomnikiem ¯o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii
Krajowej przyby³e delegacje z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki kwiatów.

14  Z mo¿liwoci wyjazdu autobusowego, na obchody kalwaryjskie
ku czci Wniebowziêcia Matki Bo¿ej na Górê w. Anny, skorzysta³o 47 osób.
15  W uroczystoæ Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny po¿egnalimy ks. Tomasza Malickiego w zwi¹zku z jego przeniesieniem do pracy w parafii Pietrowice Wielkie k/Raciborza.
17  Na trasê Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do Czêstochowy wyruszy³a grupa wiernych z naszej parafii.
19  Pos³ugê duszpastersk¹ w naszej parafii rozpocz¹³ neoprezbiter
ks. Wojciech Modelski.

Wrzesieñ

5  Parafialny Klub HDK zorganizowa³ akcjê poboru krwi oraz
badania poziomu cholesterolu i wykrywaj¹ce osteoporozê
u mê¿czyzn. Pobrano 12,5 litra krwi.
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11  19 Kolejnej zagranicznej pielgrzymce do Asy¿u, Rzymu, Monte
Cassino, San Giovani Rotondo i Monte Sante Angelo przewodniczyli ksiê¿a Edward i Stanis³aw Bogaczewiczowie.
18  M³odzie¿ z kêdzierzyñskich parafii (210 osób) uczestniczy³a
w pieszej pielgrzymce na Górê w. Anny. Grupie naszej m³odzie¿y towarzyszyli ks. Jerzy Panicz i kleryk Mariusz Kozak.
24  26 Ks. Jaros³aw Krê¿el przewodniczy³ 47 osobowej pielgrzymce do P³acz¹cej Pani z La Salette w Dêbowcu k/Jas³a.
26  W 65 rocznicê powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego
ks. proboszcz odprawi³ Mszê w. w intencji Ojczyzny i za poleg³ych ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego. Nastêpnie
z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.
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nia na wszystkich Mszach w., po których, wraz z siostr¹, na placu kocielnym, prowadzi³ kwestê na potrzeby kocio³a w Lidzie.
8  W uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Marii
Panny ks. Jaros³aw Krê¿el odprawi³ Mszê w. w intencji Dzieci
Marii i przyj¹³ do ich grona 12 dziewczynek.

Padziernik

2  W XII Pielgrzymce Wolontariuszy i Pracowników Caritasu Diecezji Opolskiej do Trzebnicy uczestniczy³o 38 osób z naszego
rejonu.
3  W ramach Tygodnia Mi³osierdzia z³o¿ono ofiarê w kwocie 1200
z³., z której 800 z³. przekazano na dzieci w Bies³anie w Osetii,
pozosta³e pieni¹dze wraz z kwot¹ 970 z³., uzyskan¹ z loterii fantowej przeprowadzonej przez Parafialny Zespó³ Caritas, przeznaczono na do¿ywianie dzieci w szko³ach naszej parafii.
10  Niedzielne kazania na wszystkich Mszach w. g³osi³ ks. Tadeusz Ruciñski ze zgromadzenia Braci Szkolnych z Czêstochowy.
 Wielu parafian wziê³o udzia³ w uroczystoci obchodów 20-lecia
pracy ksiê¿y diecezjalnych w parafii w. Miko³aja.
24  W ramach IV Kêdzierzyñskich Dni Trzewoci odby³ siê mityng
otwarty AA. Kazania niedzielne w tym dniu g³osi³ ks. Marcin
Marsollek  duszpasterz ludzi uzale¿nionych.
31  Powitalimy w naszej Wspólnocie ks. Joachima Krolla, który
zosta³ skierowany do naszej parafii na urlop zdrowotny.

Listopad

2  Tradycyjnej procesji ró¿añcowej na Cmentarzu ¯o³nierzy
Radzieckich przewodniczy³ ks. Jaros³aw Krê¿el.
5  Mszê w. w intencji zmar³ych lekarzy i pracowników s³u¿by
zdrowia odprawi³ i kazanie wyg³osi³ ks. dr hab. Piotr Morciniec,
diecezjalny duszpasterz s³u¿by zdrowia.
20  W wigiliê Uroczystoci Chrystusa Króla, podczas Mszy w.
w intencji s³u¿by liturgicznej, do grona ministrantów przyjêto
5 ch³opców.
21  W uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa i 85 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzy¿a, Mszê w. w intencji krwiodawców i ich rodzin, w której uczestniczy³y delegacje
z innych kó³ Opolszczyzny, odprawi³ ks. Edward Bogaczewicz.
W tym dniu przeprowadzono równie¿ akcjê poboru krwi i bezp³atne badania poziomu cholesterolu. Pobrano 13,5 litra krwi.

Grudzieñ

5  Z okazji Dnia Pomocy Kocio³owi na Wschodzie gocilimy
w naszej parafii ks. Stanis³awa Pacynê i siostrê zakonn¹ Józefê
Sikorê z Lidy na Bia³orusi. Ks. Stanis³aw g³osi³ w tym dniu kaza-

18/19  W Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Czuwanie Nocne przed
obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze w Czêstochowie, uczestniczy³a grupa naszych parafian.
25  Bo¿e Narodzenie.
Kazania g³osili:
na pasterce
ks. Jaros³aw Krê¿el,
w Bo¿e Narodzenie
ks. Edward Bogaczewicz,
w uroczystoæ wiêtej Rodziny ks. Wojciech Modelski.
27  Na Spotkanie Rodziny Radia Maryja w G³ubczycach wyjecha³o
autobusem 25 osób. Wiele osób pojecha³o tak¿e w³asnymi samochodami.
28  Rozpoczêcie odwiedzin kolêdowych od osiedla Piastów.
31  Msza w. dziêkczynna na zakoñczenie 2004 roku, koncelebrowana przez wszystkich kap³anów naszej parafii.

Uzupe³nienie informacji.

 W ka¿dy czwartek, przez godzinê przed wieczorna Msz¹ wiêt¹,
grupy parafialne prowadzi³y adoracjê Najwiêtszego Sakramentu,
wg dy¿urów ustalonych przez p. Karola Bartha.
 W ka¿dy pi¹tek w naszej parafii o godzinie 1500 przedstawiciele
grup parafialnych prowadzili Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
 W 13 roku pielgrzymowania do Turzy na Noc Modlitwy i Pokuty,
29 dnia ka¿dego miesi¹ca, Bractwo Szkaplerza wiêtego organizowa³o wyjazd autobusowy. £¹cznie w ci¹gu roku pielgrzymowa³o
ok. 600 osób.
 W okresie od 1 lipca do 27 sierpnia w wietlicy Socjoterapeutycznej Arka zorganizowane by³y pó³kolonie, z których codziennie
korzysta³o od 30 do 40 dzieci.
 W Mszach w. adwentowych i roratach uczestniczy³o codziennie
od 300 do 400 dzieci i m³odzie¿y.
 W okresie Adwentu Parafialny Zespó³ Caritas rozprowadzi³ 1072
wiece ma³e i 348 wiec du¿ych.
Opracowa³: Tadeusz Kucharski
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Parafialne kolêdowanie
Na prze³omie grudnia i stycznia,
kiedy bia³y puch otula ziemiê, a wody
w rzekach cina mróz, nasze domy, nasze

Jase³ka  szko³a nr 9

serca ogarnia ciep³o cudownego okresu
Bo¿ego Narodzenia. Nieod³¹czn¹ czêci¹
tego czasu jest piewanie kolêd, które na
trwa³e wpisane s¹ w polsk¹ kulturê.
Nazwa kolêda pochodzi od ³aciñskiego s³owa celendae co oznacza
pierwszy dzieñ miesi¹ca. Z ow¹ kolêd¹
wi¹za³ siê zwyczaj sk³adania sobie nawzajem darów i ¿yczeñ. Dlatego te¿ na pocz¹tku kolêda oznacza³a pieñ noworoczn¹,
w której zawarte by³y ¿yczenia pomylnoci na nowy rok. Dopiero póniej kolêda
uto¿samiona zosta³a z pieni¹ bo¿onarodzeniow¹. Przypuszcza siê, ¿e kolêdy polskie powsta³y najpierw w rodowisku
franciszkañskim. Franciszkanie równie¿
zapocz¹tkowali zwyczaj jase³kowego
ko³ysania Dzieci¹tka. Wiek XIII przyniós³
kolêdy o tematyce pasterskiej, wnosz¹c
do swoich treci wiele szczegó³ów
obyczajowych i realiów epoki. Kolêdy s¹

Golec uOrkiestra.

zjawiskiem kulturowym zw³aszcza na na- zespó³ m³odzie¿owy. Wielk¹ pomoc
szej polskiej ziemi, gdzie liczba znanych, w przygotowaniu obydwu widowisk w³owzglêdnie opisanych kolêd, siêga do pó³ ¿yli równie¿ rodzice dzieci pomagaj¹c
przygotowaæ im barwne stroje.
tysi¹ca.
piewanie kolêd W niedzielê 23 stycznia w naszej wi¹typ r z e d e w s z y s t k i m ni odby³ siê uroczysty koncert kolêd
ubogaca nabo¿eñstwa w wykonaniu znanego zespo³u Golec
w okresie Bo¿ego Naro- uOrkiestra. Wierni mogli wys³uchaæ i radzenia. W naszym zem zapiewaæ znane i lubiane kolêdy
kociele oprócz uroczy- i pastora³ki w ró¿norodnym wykonaniu
stych nieszporów ko- wokalno-instrumentalnym, pocz¹wszy
lêdowych moglimy od tr¹bki, puzonu, instrumentów smyczprze¿yæ spotkanie z ko- kowych, klawiszowych, a nawet wykonalêdami w nieco innej nych na kilkumetrowych trombitach.
formie. W niedzielê Równie¿ przez ca³y okres Bo¿ego Naro16 stycznia 2005 grupa dzenia poszczególne grupy modlitewne
dzieci ze szko³y podsta- naszej parafii spotyka³y siê, by kolêwowej nr 9 przedstawi- dowaæ przy ¿³óbku Ma³ej Dzieciny
³a jase³ka po³¹czone ze i w domu parafialnym przy dzieleniu siê
piewaniem kolêd. To op³atkiem. Choæ zakoñczy³ siê ju¿ ten
piêkne, barwne widowisko, które obra- piêkny okres wi¹tecznego rozpiewania
zowo ukaza³o nam historiê Bo¿ego Naro- i rozpocz¹³ siê czas wyciszenia i zadumy,
dzenia, przygotowa³y
z dzieæmi panie El¿bieta Kobia³ka i Anna
Mitura, bogaty piew
chóru w czasie przedstawienia przygotowa³a
pani Anna Zamora.
Równie¿ w niedzielê 30 stycznia moglimy uczestniczyæ w jase³kach, tym razem
przygotowanych przez
grupê Dzieci Marii pod
przewodnictwem ks.
Jaros³awa Krê¿la,
Jase³ka Dzieci Marii.
w przygotowaniu dzieci oraz scenografii bra³y udzia³ pani na d³ugo jeszcze pozostanie w naszych
Renata Mita i Mirela Nongiser. Wystê- uszach dwiêk wypiewywanych kolêd.
py swym piewem i muzyk¹ ubogaci³
Tekst i zdjêcia: Piotr Mazurek

Golec uOrkiestra.

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

SPOTKANIE OP£ATKOWE
BRACTWA SZKAPLERZA WIÊTEGO
Dzieñ 15 stycznia 2005 roku by³ dniem szczególnie uroczystym dla
Bractwa Szkaplerza wiêtego w naszej parafii. Ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz zaprosi³ ojca karmelitê Tomasza Malankê z Czernej
k/Krakowa na spotkanie Bractwa i g³oszenie kazañ o duchowoci karmelitañskiej w czasie niedzielnych Mszy wiêtych.
Przed uroczyst¹ Msz¹ w., odprawion¹ o godz. 1500 , odmówilimy
Koronkê do Mi³osierdzia
Bo¿ego w intencji licznych
powo³añ do Rodziny
Szkaplerznej. W czasie tej
Mszy w. 15 osób przyjê³o
Szkaplerz wiêty  znak
przynale¿noci do Maryi
Królowej Karmelu, który
chroni przed atakami z³ego ducha. Po Mszy w.,
oko³o 100 osób bior¹cych w niej udzia³, uda³o siê na spotkanie op³atkowe do domu parafialnego.
Spotkanie rozpocz¹³ ks. proboszcz witaj¹c serdecznie wszystkich
zgromadzonych, a szczególnie o. Tomasza, któremu dzieci wrêczy³y
bukiet kwiatów. Wyrazilimy te¿ wdziêcznoæ tym, którzy w sprawach organizacyjnych pomagaj¹ naszemu Bractwu. Przed dzieleniem
siê op³atkiem, ks. proboszcz mówi³ o celowoci
spotkañ op³atkowych, które ucz¹ mi³oci, ¿yczliwoci i pojednania. W spotkani u u c z e s t n i c z y l i t e ¿
ksiê¿a: Jaros³aw Krê¿el,
Joachim Kroll oraz
Wojciech Modelski, który
chêtnym udzieli³ b³ogos³awieñstwa prymicyjnego. Po ¿yczeniach
i wspólnej wieczerzy, rozbrzmia³y kolêdy.
W przerwach kolêdowania o. Tomasz zapozna³ nas z programem formacyjnym Bractwa Szkaplerza wiêtego na 2005 rok oraz programem
obchodów maryjnych pod has³em: Dlaczego kocham Ciê Maryjo?.
Bractwo bêdzie prze¿ywaæ Jubileusz 400lecia przybycia karmelitów
bosych do Polski i peregrynacjê relikwii w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus.
O. Tomasz wyg³osi³ te¿ rozwa¿anie pt. Maryja Gwiazda Morza 
Stella Maris, przypominaj¹c, ¿e nasza rodzina z³¹czona Szkaplerzem
w. powinna czciæ i oddawaæ chwa³ê tej, która od zarania istnienia
Zakonu Karmelitów Bosych przywieca nam, prowadzi nas i strze¿e.
Zachêca³ równie¿ do podjêcia na nowo ewangelizacji w swoich domach, rodowiskach i parafiach.
Spotkanie zakoñczy³a modlitwa na rok Jubileuszu 400lecia oraz
Apel Jasnogórski i b³ogos³awieñstwo.
Pragniemy podziêkowaæ wszystkim pomagaj¹cym w zorganizowaniu tego spotkania.
Bóg zap³aæ!
PS. Cieszymy siê, ¿e w niedzielê 16 stycznia szkaplerz karmelitañski przyjê³o ponad 150 osób, chêtnych by³o wiêcej, lecz zabrak³o szkaplerzy, za co bardzo przepraszamy.

KANCELARIA PARAFIALNA
poniedzia³ek
wtorek
czwartek
pi¹tek

czynna
9.00  12.00 i 16.30  18.00
9.00  12.00
9.00  12.00
9.00  12.00 i 16.30  18.00
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PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Luty
14
6. 30
18.00
16

18.00

Marzec
4
18.00
6
7

15.00
18.00

14

18.00

16

18.00

19
21

18.00
18.00

24  26
27

Msza w. o Bo¿e b³ogos³awieñstwo w budowie naszej wi¹tyni i w intencji wspomagaj¹cych to dzie³o.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  II poniedzia³ek m-ca.
Msza w. w intencji Ojca wiêtego, Ojczyzny i Radia Maryja.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek m-ca.
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek m-ca.
Msza w. o Bo¿e b³ogos³awieñstwo w budowie naszej wi¹tyni i w intencji wspomagaj¹cych to dzie³o.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  II poniedzia³ek m-ca.
Msza w. w intencji Ojca wiêtego, Ojczyzny i Radia Maryja.
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Msza w. w intencji Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
Triduum Paschalne
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego

Z ¯YCIA WSPÓLNOTY
PARAFIALNEJ
W rubryce tej pragniemy informowaæ czytelników o radosnych
i smutnych wydarzeniach z ¿ycia naszej wspólnoty parafialnej. Chrzty,
luby i inne sakramenty, wa¿niejsze jubileusze i uroczystoci oraz
pogrzeby, to istotne momenty w ¿yciu ka¿dego z nas, to ich suma stanowi
o kondycji duchowej parafii.

Sakrament chrztu wiêtego
Ja ciebie chrzczê w Imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego  tymi
s³owami nastêpuj¹ce dzieci zosta³y w³¹czone we Wspólnotê Kocio³a
wiêtego: Aleksander Piotr Kru, Patryk Jan Uliasz, Dawid Kacper
Ró¿añski, Victoria Elizabeth Goldmann, Emilia Biesiada, Mateusz
Tomasz B³asiak, Aurelia Ró¿a Wróbel, £ukasz Dawid Wilczek, Emilia
Lewandowska, Jakub Mateusz P³oskonka, Dorian Piotrkowski.

Sakrament ma³¿eñstwa
 .. lubujê ci mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñsk¹ oraz, ¿e
ciê nie opuszczê a¿ do mierci.  tak¹ przysiêgê ma³¿eñsk¹ w obecnoci Chrystusa z³o¿yli sobie:
Krzysztof Staroñ i Joanna Mirga
Aleksander Nippe i Ewa Balaklejewska
Robert Hajduk i Marianna Zega
Robert Ciela i Sylwia Jakubczyk

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Marek Pacio l. 47
Karolina Milczarz l. 9
Tadeusz Sabin l. 84
W³odzimierz Kocienków l. 79
Edward Maci¹g l. 60
Aleksander Goczo³ l. 29
Stanis³aw Pa³ka l. 88

Stanis³aw Matras l. 74
Stanis³aw Jakubczyk l. 56
Józef Libront l. 73
Zbigniew Kowalski l. 54
Tadeusz Faski l. 78
Marianna Paras l. 91
Franciszek Tkacz l. 80

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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Przed jubileuszem
Kochani Wierni!
Tworzymy Wspólnotê ju¿ dziewiêtnasty rok! Pocz¹tkowo by³o to Duszpasterstwo przy Osiedlu Piastów, a od 1993
roku parafia pod wezwaniem Ducha wiêtego.
Dzisiaj ju¿ wystarczy jedno s³owo
Wspólnota. Wspólnota to to, co ³¹czy,
zespala. Wspólnota to spo³ecznoæ zwi¹zana wspóln¹ wiar¹, wspólnym ¿yciem,
wspóln¹ w³asnoci¹.
Cieszymy siê, ¿e ju¿ 18 lat jestemy razem, wkroczylimy w 19. rok i tworzymy
dobrze rozumiej¹c¹ siê parafiê. Bogu
niech bêd¹ dziêki za te lata!
W padziernikowym numerze naszej
gazetki podsumowa³em ju¿ trochê rok
2004, czyli 18. rok naszej Wspólnoty,
podzieli³em siê spostrze¿eniami i przybli¿y³em prace roku 2004. Z dotychczas
wykonanych prac wspomnê jeszcze
o owietleniu górnego piêtra domu parafialnego, za co serdecznie dziêkujê panu
Stanis³awowi.
Za trud przygotowania wystroju
wi¹tecznego w kociele dziêkujê pani
Kazimierze, panu Ryszardowi i panom
stale pomagaj¹cym przy wszelkich pracach
zwi¹zanych z kocio³em. Firmie RY

dziêkujê za u¿yczenie podnonika do owietlenia drzewa przy
placu kocielnym.
Znakiem naszego trudu
i ofiary roku 2004 jest plac przy
krzy¿u misyjnym i prezbiterium,
które zaczêlimy tworzyæ.
Niebawem w naszej gablocie
pojawi siê projekt ca³oci prezbiterium. Bêdziemy chcieli go
zrealizowaæ w roku 2005. W najbli¿szych dwóch miesi¹cach zakupimy równie¿ instrument do
naszej wi¹tyni.
Rok 2006 bêdzie rokiem uroczystego obchodu 20-lecia
pocz¹tków Wspólnoty. Wpiszemy w ten rok rekolekcje, które
od 5-9.03.2006 poprowadzi ks.
Wojciech Zagrodzki, drugie Misje Parafialne poprowadz¹
w dniach 8-15.10.2006 ojcowie
franciszkanie. Wpiszemy równie¿ w ten rok konsekracjê kocio³a, któr¹ chcemy prze¿yæ jesieni¹. Módlmy siê,
aby i prymicje by³y naszym udzia³em!
Jubileusz wymaga wysi³ku przygotowawczego. Prze¿ywamy Rok Eucharystyczny. Niechaj nasza pobo¿noæ
eucharystyczna bêdzie tym pierwszym

wysi³kiem! Niedzielna Msza wiêta i nasze
nabo¿ne w niej uczestnictwo, udzia³ w adoracjach czwartkowych, sumienne przystêpowanie do Sto³u Pañskiego, prywatne
nawiedzenie kocio³a - oby by³y dobrze
zrealizowanymi postanowieniami.
Proboszcz, ksi¹dz Edward

SPRAWOZDANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ
II KADENCJI ZA ROK 2004
Rada Duszpasterska II kadencji w 2004
roku odby³a 2 spotkania plenarne, a ponadto radni uczestniczyli w pracach grup
ustalonych do rozwi¹zywania konkretnych problemów i realizacji zadañ przyjêtych przez Radê, jak równie¿ w pracach
wspólnot, z których zostali powo³ani do
Rady. Posiedzeniom Rady przewodniczy³
ks. proboszcz Edward Bogaczewicz.
Radni brali udzia³ w zorganizowaniu
i przeprowadzeniu 4 zbiórek parafialnych
na budowê kocio³a.

Uczestniczylimy, wraz z ma³¿onkami,
w dniu skupienia dla cz³onków Rady Parafialnej, zorganizowanym w dniu 28 lutego w Miedoni.
Najwa¿niejsze sprawy, którymi zajmowa³a siê Rada:
 Wystrój wewnêtrzny kocio³a.
 Przygotowanie do uroczystoci ods³oniêcia i powiêcenia obelisku ku czci
Armii Krajowej.
 Przygotowania do odpustu parafialnego.
 Przygotowanie procesji Bo¿ego Cia³a.
 Przygotowanie i udzia³ cz³onków Rady w obchodach 25.
rocznicy wiêceñ kap³añskich
ks. Edwarda Bogaczewicza.
Wydawca:

 Informacja o wykonaniu robót budowlanych przewidzianych do realizacji w 2004r.
 Konsekracja kocio³a w 2006 roku
 misje wiête.
Ponadto Rada omawia³a i opiniowa³a:
 realizacjê kamiennej posadzki w prezbiterium kocio³a,
 wstêpn¹ koncepcjê wystroju wnêtrza
kocio³a,
 porz¹dek nabo¿eñstw liturgicznych,
 sprawy porz¹dkowe i organizacyjne naszej Wspólnoty parafialnej.
Dziêkujê za zaanga¿owanie w pracy
wszystkim cz³onkom Rady.
Przewodnicz¹cy Rady Duszpasterskiej
Tadeusz Kucharski
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