ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

Parafia Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a

str. 1

przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Luty 2006 r.

ISSN 1732-6885

Jubileusz dwudziestolecia pocz¹tków naszej Wspólnoty
Kaplica - listopad 1986

Jubileusz dwudziestolecia pocz¹tków to wypowiedzenie: Bogu niech
bêd¹ dziêki za Wspólnotê Parafialn¹, za obecnoæ kap³anów, za wi¹tyniê.
Jubileusz jest zarazem piêkn¹ okazj¹ do przekazania m³odemu pokoleniu krótkiej
historii siêgaj¹cej roku 1986.
W jubileusz wpisana zostanie konsekracja, czyli powiêcenie kocio³a.
W czasie konsekracji olejem wiêtym namaszczony zostanie o³tarz i ciany
kocio³a. W o³tarzu umieszczone zostan¹ relikwie wiêtych.
Poprzez powiêcenie wybudowany koció³ oddany zostanie Panu Bogu na
Jego wy³¹czn¹ w³asnoæ. Powiêcenie jest wielkim wydarzeniem, dlatego ka¿dego
roku uroczycie bêdzie obchodzona jego rocznica.
Na l¹sku rocznica powiêcenia kocio³a zwana jest kiermaszem.
Naszemu pokoleniu dane bêdzie uczestniczyæ w powiêceniu kocio³a Ducha
wiêtego i NMP Matki Kocio³a. Trzeba nam godnie i piêknie na tê chwilê
przygotowaæ koció³ i nas samych.
Czas, który jeszcze pozosta³ do konsekracji naszego kocio³a, powinien byæ
czasem gorliwego udzia³u w rekolekcjach, misjach, niedzielnych Mszach
wiêtych, w adoracjach Najwiêtszego Sakramentu. Powinien ³¹czyæ siê z czêstym
przystêpowaniem do sakramentów wiêtych. Tak prze¿ywajmy ten rok i do tego
siê wzajemnie zachêcajmy.

Jubileusz dwudziestolecia pocz¹tków bêdzie bogaty w wydarzenia.
Oto najwa¿niejsze z nich:
5  9 marca rekolekcje dla wszystkich  ks. Wojciech Zagrodzki z Krakowa
21 kwietnia wizytacja biskupia po³¹czona z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania przypadnie dok³adnie na pó³ roku przed konsekracj¹ kocio³a
30 kwietnia Pierwsza Komunia wiêta
3/4 maja
obchody uroczystoci NMP Królowej Polski i 20. rocznicy powiêcenia placu pod budowê kocio³a
6 maja
dzieñ wieczystej adoracji Najwiêtszego Sakramentu;
5  7 maja
pielgrzymka do wiêtej Lipki i sanktuariów Polski pó³nocnej prowadzona przez ks. Jarka
18  25 maja pielgrzymka do wi¹tyñ Lwowa, Tarnopola i okolic
25  28 maja przyjazd do Polski papie¿a Benedykta XVI
4 czerwca
odpust parafialny z kazaniem ks. Piotra S³ugockiego
5 czerwca
drugi dzieñ odpustu ku czci Matki Kocio³a.
Modlimy siê o prze¿ycie w tym dniu prymicji kap³añskich obecnego
diakona Mariusza Kozaka
18 czerwca rocznica Pierwszej Komunii w.  godz.1130
sierpieñ
20-lecie pocz¹tków Duszpasterstwa przy Osiedlu Piastów i sta³ej obecnoci kap³anów we Wspólnocie;
815 padziernika drugie Misje Parafialne poprowadz¹ ojcowie franciszkanie
21 padziernika  (sobota) konsekracja czyli powiêcenie kocio³a.
Zaproszenie przyj¹³ nasz ordynariusz arcybiskup Alfons Nossol.
Pocz¹tek Mszy wiêtej zaplanowany jest na godzinê 1400.
Módlmy siê, aby Jubileusz dwudziestolecia pocz¹tków by³ czasem o¿ywienia ¿ycia religijnego, w którym wyzwoli siê wiele dobra i mi³oci.
Módlmy siê, aby nasze m³ode pokolenie kroczy³o drog¹ wiary i podjê³o, tak
jak rodzice, trud troski o parafiê i koció³ wiekopomne dzie³o pokolenia prze³oks. proboszcz
mu tysi¹cleci.
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KALENDARIUM 2005 ROKU
Styczeñ
3  Rozpoczêcie odwiedzin kolêdowych od Osiedla Piastów.
8  Spotkanie op³atkowe Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy
Polskich.
9  Zbiórka na pomoc ofiarom trzêsienia ziemi w Azji. Zebrano
5750 z³.
 Spotkanie op³atkowe II Zakonu Franciszkañskiego.
10  Nabo¿eñstwo kolêdowe z udzia³em dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 9.
 Spotkanie wi¹teczne Parafialnego Klubu HDK.
15  Spotkanie op³atkowe Bractwa Szkaplerza wiêtego.
16  Kazania na wszystkich Mszach w. g³osi³ o. Malanka karmelita z Czernej
 Spotkanie op³atkowe Parafialnej Grupy Caritas.
 Spotkanie op³atkowe S³u¿by Zdrowia z udzia³em diecezjalnego duszpasterza S³u¿by Zdrowia, ks. Piotra Morciñca
z Opola.
23  Koncert kolêd i pastora³ek w wykonaniu zespo³u Golec
uOrkiestra.

24  27 ministrantów z naszej parafii i 10 dziewczynek z grona Dzieci
Marii, wraz z ks. Wojciechem Modelskim, uczestniczy³o w pielgrzymce Liturgicznej S³u¿by O³tarza do Katedry Opolskiej, na uroczyst¹ Mszê w. po³¹czon¹ z powiêceniem Krzy¿ma.
24  26  Triduum Paschalne
Liturgii w dniach Triduum przewodniczyli:
Wielki Czwartek ks. Joachim Kroll
Wielki Pi¹tek
ks. Wojciech Modelski
Wielka Sobota
ks. Jaros³aw Krê¿el

W czasie Triduum 103 rodziny z³o¿y³y w darze ofiarnym skarbonki wielkopostne.
Zebran¹ kwotê 1950 z³. przekazano na Stacjê Opieki Caritas.
W Wielk¹ Sobotê 160 rodzin otrzyma³o pomoc z darów spo¿ywczych przynoszonych przez wiernych.
27  Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego.
Kazania w tym dniu g³osi³ ks. Jerzy Panicz, a w Poniedzia³ek
Wielkanocny ks. Wojciech Modelski.

Kwiecieñ
29  Spotkanie op³atkowe nadzwyczajnych szafarzy Komunii wiêtej z rejonu KêdzierzynaKola.
30  Msza w. w intencji tych, którzy przyjêli kap³anów w czasie
odwiedzin kolêdowych.
Kolêdê przyjêto w 3380 mieszkaniach.
 Jase³ka  nieszpory kolêdowe z udzia³em Dzieci Marii.

Luty
9  roda Popielcowa  pocz¹tek Wielkiego Postu.
Kazania pasyjne w czasie Gorzkich ¯alów g³osi³ ks. Wojciech
Modelski.
13  Parafialny Klub HDK zorganizowa³ akcjê poboru krwi.
Od 21 osób pobrano 9,5 litra krwi.
 Powo³ano do ¿ycia Parafialne Kó³ko Szachowe.
14  19  Dzieci z naszej parafii uczestniczy³y nieodp³atnie w zimowisku w G³ucho³azach, zorganizowanym przez Caritas.
14  23  Rekolekcje parafialne dla osób starszych prowadzi³
Kazimierz Zdziebko OMI.
24  Wyjazd ministrantów do Krakowa.
27  Rozpoczê³y siê rekolekcje wielkopostne dla dzieci i m³odzie¿y, które od poniedzia³ku do rody, g³osi³ o. Kazimierz
Zdziebko.

Marzec
14  16  Firma pana Edwarda Maiera z Rybnika zamontowa³a
organy elektroniczne.
19  Kolejny raz m³odzie¿ naszej parafii uczestniczy³a w Drodze
Krzy¿owej ulicami naszego miasta, tym razem do kocio³a
w. Eugeniusza de Mazenod, na Pogorzelcu.

2  Sakrament Bierzmowania z r¹k infu³ata Mariana ¯agana
przyjê³y 132 osoby.
 O godz. 21.37 zmar³ Ojciec wiêty Jan Pawe³ II.
3  8  W tych dniach o godz. 20.00 uczestniczylimy licznie
we Mszy w. o pokój duszy Ojca wiêtego Jana Paw³a II
i o rych³¹ Jego beatyfikacjê.
7  Bia³y Marsz, w którym uczestniczy³o ok. 20 tys. mieszkañców naszego miasta przeszed³ w zadumie od Placu Wolnoci
do naszego kocio³a, jednocz¹c nas w ¿alu, modlitwie i ho³dzie dla Jana Paw³a Wielkiego.

9 i 10  W rekolekcjach w drodze  ladami Ojca wiêtego, do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, £agiewnik, Tyñca i Czernej,
uczestniczyli nadzwyczajni szafarze z naszego rejonu i ich
rodziny. Rekolekcje prowadzi³ ks. Jerzy Panicz.
13  Pielgrzymka chorych do Turzy na Dzieñ Modlitwy Chorych.
1517  Pielgrzymce do kocio³ów Pragi przewodniczyli ksiê¿¹
Edward Bogaczewicz i Joachim Kroll.
Ü
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19  Habemus Papam!  Kardyna³ Joseph Ratzinger zosta³
wybrany papie¿em i przyj¹³ imiê Benedykt XVI.
24  Do Pierwszej Komunii wiêtej w naszej parafii przyst¹pi³o
140 dzieci.
Dzieci do kopert misyjnych z³o¿y³y kwotê 1910 z³, któr¹ przekazano Duszpasterstwu Spraw Misyjnych.
 O godz. 20.00 zosta³a odprawiona Msza w. w intencji Ojca
wiêtego Benedykta XVI.
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19  Prymicyjnego b³ogos³awieñstwa udziela³ i homiliê g³osi³ neoprezbiter Maciej Skóra z Rac³awic l¹skich.
 Rocznica Pierwszej Komunii wiêtej.
 Nieszpory rac³awickie  spotkanie w naszym kociele ksiê¿y
pochodz¹cych z Rac³awic l.

Maj
3  Po uroczystej Mszy w. w intencji Ojczyzny i o rych³¹ beatyfikacjê Ojca wiêtego Jana Paw³a II, koncelebrowanej przez
ks. proboszcza Edwarda Bogaczewicza i ksiê¿y wikariuszy,
Jaros³awa Krê¿el i Jerzego Panicza, w której uczestniczy³y
delegacje i poczty sztandarowe organizacji spo³ecznych, pod
pomnikiem AK z³o¿ono kwiaty i wieñce.
6  Dzieñ wieczystej adoracji Najwiêtszego Sakramentu w naszej
parafii i 26 rocznica wiêceñ kap³añskich ksiê¿y Edwarda
Bogaczewicza i Joachima Krolla.
7  wiêcenia diakonatu, w kociele seminaryjnym w Opolu z r¹k
bp Jana Wieczorka, otrzyma³ nasz parafianin Mariusz Kozak.
8  Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizowa³ kolejn¹ akcjê
poboru krwi. 29 krwiodawców odda³o 13,0 litrów krwi.
10  Pielgrzymce do relikwii w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, nawiedzaj¹cych Baborów, przewodniczy³ ks. Joachim Kroll.
W drodze powrotnej odwiedzilimy ks. Tomasza Malickiego
w Pietrowicach Wielkich.
15  Uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego  odpust parafialny.
Uroczystej sumie przewodniczy³ i homilie w dni odpustowe
g³osi³ ks. Piotr Morciniec.

20  W 10 rocznicê swoich wiêceñ kap³añskich Mszê w. w naszym kociele odprawi³ o. Wojciech B³ach OMI, pochodz¹cy
z Kêdzierzyna, pracuj¹cy w Kanadzie.
24  25  Parafialnej pielgrzymce do Lichenia, w której uczestniczy³o 50 osób, przewodniczy³ ks. Joachim Kroll.
26 VI  8 VII  Trwa³y prace malarskie w prezbiterium prowadzone przez firmê Sima pana Henryka Karboñskiego z Opola.

Lipiec
4  Biblioteka parafialna podjê³a dzia³alnoæ w nowych pomieszczeniach.
16  Zmar³ pan Wilhelm Bula wieloletni majster  budowniczy
naszej wi¹tyni.
17  Kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przez Parafialny
Klub HDK. 31 osób odda³o 14,4 litra krwi.
23  W VII Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej
w Czernej uczestniczy³a 95-osobowa grupa pielgrzymów
z naszego Bractwa Szkaplerza wiêtego.

Sierpieñ

16  wiêto NMP Matki Kocio³a  drugi dzieñ odpustu parafialnego. Mszy w. przewodniczy³ ks. Joachim Kroll.
20  22  Parafialnej pielgrzymce do £agiewnik, Szczepanowa,
Zabawy, Tuchowa, Nowego S¹cza i Wadowic przewodniczy³
ks. Jaros³aw Krê¿el.
22  Pielgrzymka Wspólnoty Krwi Chrystusa do Czêstochowy.
26  Uroczystoæ Cia³a i Krwi Pañskiej. Trasa procesji w tym
roku wiod³a przez osiedle NDM.
 Nabo¿eñstwo majowe z okazji Dnia Matki przygotowane przez
Dzieci Marii.
29  Gocilimy siostry Aposto³ki Jezusa Ukrzy¿owanego z Czêstochowy. Siostr g³osi³y S³owo Bo¿e i zbiera³y rodki na potrzeby zgromadzenia.

Czerwiec
4  Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do Czêstochowy
i Gidli przewodniczy³ ks. Wojciech Modelski.
 Pielgrzymce na spotkanie m³odzie¿y w Lednicy przewodniczyli ksiê¿a Jerzy Panicz i Tomasz Malicki.
11  17  Pielgrzymce parafialnej do Wilna, Kowna, Trok, Studzienicznej i Grabarki przewodniczy³ ks. Jerzy Panicz.

1  W wietlicy Arka rozpoczê³y siê pó³kolonie dla dzieci i trwa³y przez ca³y sierpieñ.
13  Z mo¿liwoci wyjazdu autobusowego, na obchody kalwaryjskie ku czci Wniebowziêcia Matki Bo¿ej na Górê w. Anny,
skorzysta³o 47 osób.
15  Uroczystoæ Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny.
19  Ksiê¿a Jerzy Panicz i Joachim Kroll zostali przeniesieni do
innych parafii.
 Pos³ugê duszpastersk¹ w naszej parafii rozpocz¹³ ks. Micha³
Pieñkowski.
23  Na trasê Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do Czêstochowy wyruszy³a grupa wiernych z naszej parafii.
25  29  Autokarowej wycieczce ministrantów do Murzasichla
i Zakopanego przewodniczy³ ks. Edward Bogaczewicz..

Wrzesieñ
4  W 25. rocznicê
powstania
Solidarnoci
zosta³a
odprawiona
uroczysta
Msza w.
w intencji
Ojczyzny
i Solidarnoci.
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W czasie uroczystoci przy pomniku z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze.
10  Pielgrzymkê do sanktuariów Dolnego laska zorganizowa³
i prowadzi³ ks. Jaros³aw Krê¿el.
18  Kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przez Parafialny
Klub HDK. 22 osóby odda³y 10,0 litrów krwi.
24  Wyruszy³a kolejna zagraniczna pielgrzymka do Padwy,
Loretto, Monte Sante Angelo, San Giovani Rotundo, Monte
Cassino, Rzymu i Wenecji. Przewodniczyli jej ks. Jaros³aw
Krê¿el i o. Tadeusz Kal OMI.

Padziernik
2  W ramach Tygodnia Mi³osierdzia zebrano kwotê 3800 z³,
z przeznaczeniem na do¿ywianie dzieci w szko³ach.
12  13  Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zorganizowa³o pielgrzymkê do Rud Raciborskich, Wis³y i Cieszyna, której przewodniczy³ ks. Edward Bogaczewicz.
15  Rozpoczê³a siê parafialna peregrynacja obrazu Matki Bo¿ej
Szkaplerznej.
16  V Dzieñ Papieski. Kwestuj¹cy harcerze zebrali 3.000 z³.
 Niedzielne kazania na wszystkich Mszach wiêtych g³osi³
ks. Tadeusz Ruciñski ze zgromadzenia Braci Szkolnych.
5  Na apel abpa Alfonsa Nossola, w ramach pomocy ofiarom
trzêsienia ziemi w Pakistanie, Indiach i Afganistanie zebrano
kwotê 1600 z³.

Listopad

Grudzieñ
4  12  Wybory Rady Parafialnej III kadencji.
3  w. Miko³aj w Arce obdarowa³ dzieci paczkami ufundowanymi przez przyjació³ z BensheimLorsch.
8  W uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Marii
Panny ks. Jaros³aw Krê¿el odprawi³ Mszê w. w intencji Dzieci Marii i przyj¹³ do ich grona 6 dziewczynek.
 15 rocznica upowa¿nienia przez abpa Nossola wieckich do
pe³nienia pos³ugi nadzwyczajnego szafarza Komunii wiêtej.
 W ramach kolejnej akcji pomocy Kocio³owi katolickiemu na
Wschodzie zebrano kwotê 1140 z³.
12  Po wieczornej Mszy w., w intencji szafarzy i ustêpuj¹cych
radnych II kadencji, odby³ siê, dedykowany im przez
ks. Proboszcza, koncert chóru mieszanego Tryl z kocio³a
w. Katarzyny w Toszku.
17/18  W Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Czuwanie Nocne przed
obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze, uczestniczy³a grupa
45 naszych parafian.
21  oko³o 500 osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej
uczestniczy³a w jase³kach przygotowanych przez Szko³ê Podstawow¹ nr 19 i Gimnazjum nr 5 w naszym kociele.
25  Bo¿e Narodzenie.
Kazania g³osili:
na pasterce
ks. Edward Bogaczewicz,
w Bo¿e Narodzenie
ks. Jaros³aw Krê¿el,
w wiêto w. Szczepana ks. Micha³ Pieñkowski.

2  Tradycyjnej procesji ró¿añcowej na Cmentarzu ¯o³nierzy
Radzieckich przewodniczyli ks. Wojciech Modelski i diakon
Mariusz Kozak.

6  W Ogólnopolskiej Pielgrzymce kolejarzy wziê³a udzia³ 25osobowa grupa cz³onków z Ko³a Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich przy naszej parafii. Przewodniczy³ im
ks. Edward Bogaczewicz  opiekun Ko³a.
6  Niedziela misyjna. Kazania w tym dniu g³osi³ o. Krystian
Pieczka  franciszkanin z Góry w. Anny.
11  Uroczysta Msza w. w intencji Ojczyzny z udzia³em pocztów
sztandarowych i orkiestry. Pod pomnikiem AK, po okolicznociowym wyst¹pieniu, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze.
13  Uruchomilimy swoj¹ stronê internetow¹.
19  W wigiliê Uroczystoci Chrystusa Króla, podczas Mszy w.
w intencji s³u¿by liturgicznej, do grona ministrantów przyjêto
8 ch³opców.
 W sympozjum powiêconym sytuacji rodziny we wspó³czesnej Polsce wziê³o udzia³ 12 osób z naszego ko³a Katolickiego
Stowarzyszenia Rodzin. Opiekunem grupy by³ ks. Micha³
Pieñkowski.
27  Uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. 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 cukru.
25 osób odda³o 11.25 litra krwi.

27  Rozpoczêcie odwiedzin kolêdowych od osiedla Wschód.
31  Msza w. dziêkczynna na zakoñczenie 2005 roku, koncelebrowana przez wszystkich kap³anów naszej parafii.
Uzupe³nienie informacji.









W ka¿dy czwartek, przez godzinê przed wieczorn¹ 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 14. roku pielgrzymowania do Turzy na Noc Modlitwy i Pokuty, 29 dnia ka¿dego miesi¹ca, Bractwo Szkaplerza wiêtego
organizowa³o wyjazd autobusowy.
 W okresie od 1 do 30 sierpnia w wietlicy Socjoterapeutycznej Arka zorganizowane by³y pó³kolonie, z których codziennie korzysta³o oko³o 40 dzieci.
W feriach zimowych w okresie od 14 do 26 lutego uczestniczy³o ok. 40 dzieci.
W Mszach w. adwentowych i roratach uczestniczy³o codziennie od 200 do 300 dzieci i m³odzie¿y.
W okresie Adwentu Parafialny Zespó³ Caritas rozprowadzi³ 1170
wiec ma³ych i 322 wiece du¿e.
opracowa³ Tadeusz Kucharski
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Ferie w miecie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Ducha wiêtego i NMP
Matki Kocio³a w KêdzierzynieKolu dziêkuje Urzêdowi Miasta, MOPS,
MOSiR, Parafialnemu Zespo³owi Caritas oraz sponsorom, którzy zechcieli
wesprzeæ i nadal wspieraj¹ dzia³alnoæ wietlicy Socjoterapeutycznej
Arka. Dziêki Waszej pomocy moglimy z powodzeniem realizowaæ
akcjê Ferie w miecie, w której uczestniczyli podopieczni wietlicy i inne
zg³oszone dzieci z terenu ca³ego miasta.
Okres od 16.0128.01. br. przez
osiem godzin dziennie obfitowa³
w rozrywki, zabawy sportowe, gry.
Dziêki wspó³pracy z ODK KOMES
dzieci by³y w Aquaparku w Tarnowskich Górach, uczestniczy³y w turnieju tenisa sto³owego, karaoke. Za gocinê dziêkujemy Panu Krzysztofowi

 leniczemu z Bia³ego £ugu  za
pyszne, pieczone na ognisku kie³baski. Dzieci chodzi³y na kryty basen,
do krêgielni w nowej hali sportowej
w Azotach, ogl¹da³y filmy w kinach,
bawi³y siê na balu przebierañców.
Pod okiem fachowców z klubu Mosso uczy³y siê tañca towarzyskiego
oraz próbowa³y swoich si³ pi³karskich
z prawdziwym trenerem. Codziennie
otrzymywa³y ciep³y obiad w Barze Kasyno, a tak¿e w ci¹gu dnia pyszne
przek¹ski i inne smako³yki.
Kochani, chcemy abycie wiedzieli, ¿e to dziêki Waszemu wsparciu
dzieci w Arce mia³y udane ferie. Jestecie wspó³autorami tego sukcesu,
a Wasza pomoc jest cenna, gdy¿ pochodzi z potrzeby serca i ludzkiej
¿yczliwoci.
Jestecie przyk³adem jak realizowaæ Bo¿e przykazanie mi³oci.
Prezes Ko³a Parafialnego SRK Diecezji Opolskiej Teresa Dulêba

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: Kacper Kamil Kurp, Tomasz
Rafa³ Simkiewicz, Olivier Marcin M³yñski, Mateusz Aleksander
Kamusella, Julia Trzciñska, Karol Jan Ma³ek, Oliver Georg
Slawik, India Liwia Ko³tun, Klaudia Nadia Gabor, Bartosz Kewin
Wydawca:

Parafia Rzymskokatolicka Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a  ul. B. Krzywoustego 2;
47-232 KêdzierzynKole 12
Redaguj¹:
Wanda i Tadeusz Kucharscy  biuro redakcji.
Wspó³praca: Jerzy Jaksiewicz, Piotr Mazurek,
Barbara Kwanicka  korekta.
Kontakt telefoniczny z redakcj¹ pod numerem 483-73-50 w godzinach pracy kancelarii.
Email parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
ISSN 1732-6885
Zapraszamy do wspó³pracy

Sadzik, Miko³aj Jakub Stamirowski, Mateusz Oskar Kuna, Pawe³
Kamil Kuna, Paulina Anna Lechowicz, Igor Karol Wróbel.

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:
Daniel Ostrowski i Agnieszka Kulak

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Anna Gerstel l. 86
Antoni Kasprzak l. 68
Agnieszka Czech l. 83
Sabina Zapalska l. 93
Krystyna Borkowska l. 51
Urszula Krawczyk l. 56
Piotr Do³bik l. 31
Joanna Chomenko l. 29
Aurelia ¯aczekJochimczyk l. 68
Edward Klak l. 70
Eugeniusz Kochajkiewicz l. 69
Marian Sefeld l. 51
Helena nie¿ek l. 90
Damian Krajewski l. 29
Leokadia Menzel l. 74
Stanis³aw Bednarek l. 59
Irena Trznadel l. 49

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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Pielgrzymka zaufania przez ziemiê w Mediolanie
Pod koniec ka¿dego roku  Taize organizuje du¿e spotkanie w jednym
z wielkich miast europejskich. Od
28.12.2005 r. do 1.01.2006 r. spotkanie
mia³o miejsce w Mediolanie, stolicy
Lombardii. Wziê³o w nim udzia³ wiele
tysiêcy m³odych ludzi z ca³ej Europy
i z innych kontynentów.
Brat Roger, który zawsze przewodniczy³ takim spotkaniom, pragn¹³, by
wspólnota rozjania³a tajemnice swoim
¿yciem i pokorn¹ s³u¿b¹. St¹d po jego
mierci bracia ze wspólnoty, na czele
z bratem Aloesem, chcieli podj¹æ to wyzwanie razem ze wszystkimi, którzy
wszêdzie na ziemi staraj¹ siê wprowadzaæ pokój. Przed mierci¹ brat Roger
wskaza³ kilka tematów i tekstów, do których pragn¹³ wróciæ i dalej nad nimi pracowaæ. Zosta³y wiêc one zebrane oraz
u³o¿one w tzw. List niedokoñczony. Te
ostatnie s³owa brata Rogera stanowi³y
myl przewodni¹ tegorocznej pielgrzymki zaufania przez ziemiê, któr¹ Bóg poszerzy³ dla naszych kroków (Ps 18,37).

W Mediolanie w³oskie rodziny gor¹co
i serdecznie przyjê³y nas do wspólnoty
chrzecijañskiej w swoich parafiach i domach. Tam te¿ codziennie rano o 8.30 odbywa³a siê poranna modlitwa, w której
uczestniczyli równie¿ cz³onkowie rodzin
w³oskich, u których gocilimy. Od 9.00 do
11.00 by³y spotkania w ma³ych jêzykowych grupkach, w których nastêpowa³a
wymiana myli, dowiadczeñ. Wraz z m³odzie¿¹ z: Kosowa, Litwy, Belgii, W³och
i Niemiec, odkrywalimy znaki nadziei
na podstawie listu brata Rogera.
O 13.15 i 19.00 w halach na terenie wystaw Fierra odbywa³y siê dwie, wspólne
dla wszystkich uczestników, modlitwy
w duchu Taize. Po po³udniu by³a mo¿liwoæ uczestniczenia w tematycznych spotkaniach na Fierze i w centrum miasta.
31.12.2005 r. o godz. 16.00 zosta³a odprawiona w hali, dla wszystkich Polaków,
Msza w. pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Natomiast o godz. 23.00
ju¿ w swoich parafiach, w których gocilimy, odby³o siê czuwanie modlitewne
w intencji pokoju. Po nim, wraz
z m³odzie¿¹ z ca³ej Europy
a tak¿e swoimi przybranymi
rodzinami, bawi¹c siê i witaj¹c
Nowy Rok obchodzilimy tzw.
wiêto narodów.
1.01.2006 r. ka¿da w³oska rodzina ugoci³a nas uroczystym
wi¹tecznym noworocznym
obiadem. W pozosta³e dni

Parafialne
kolêdowanie
W niedzielê, 8 stycznia, dzieci z klasy
IIa Szko³y Podstawowej nr 9, pod kierunkiem pani Gra¿yny Go³y, przedstawi³y
jase³ka, a chórek dzieci ze starszych klas
prowadzony przez pani¹ Annê Zamora
piewa³ tradycyjne kolêdy.
W czasie niedzielnych nieszporów
w dniu 30 stycznia wyst¹pi³ w naszym
kociele chór z parafii p.w. w. Micha³a
Archanio³a w Prudniku pod dyrekcj¹
pana Jana ¯ym³y. S³owo wstêpne i wykonywane kolêdy przybli¿a³ nam ksi¹dz
Stanis³aw Bogaczewicz  proboszcz
tamtejszej parafii.
Chór, choæ nieliczny (12 osób) zaimponowa³ poziomem wykonania kolêd.
Wszystkim wykonawcom i uczestnikom spotkañ kolêdowych serdecznie
dziêkujemy.
Redakcja
Bóg zap³aæ!

posi³ki: obiady i kolacje by³y wydawane
na terenie Fierry o 12.00 i 18.00.
Tegoroczne spotkanie mia³o na celu
prze¿ywanie wiary poród wyznañ naszych
czasów, przygotowywanie przysz³oci pe³nej
pokoju bez dziel¹cych nas murów, otwieranie siê na piêkno modlitwy poprzez piew
i ciszê a tak¿e pog³êbianie znajomoci narodu w³oskiego i jego kultury.
Pielgrzymka zaufania przez ziemiê
by³a niezapomnianym wyjazdem, który
pomóg³ wielu osobom zrozumieæ i rozwi¹zaæ wewnêtrzne rozterki, spojrzeæ inaczej
na wiat. M³odzie¿ postanowi³a bardziej
kochaæ drugiego cz³owieka swoim czynem i prawd¹, tak jak to pisze w swoim
licie w. Jan (IJ3,1820). Ka¿dy zapragn¹³
byæ coraz bli¿ej komunii mi³oci: Aby
wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w nas jedno, by wiat uwierzy³, ¿e Ty
Mnie pos³a³e (J 17,21)
Renata Mita

