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Parafia Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a
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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Wielkanoc 2006 r.

HOSANNA!?
Zmieniaj¹ siê czasy, zmieniaj¹ siê okolicznoci, a t³um zawsze zachowuje siê
podobnie. Jednego dnia krzycz¹: Hosanna! tzn. Wybaw!, by po nied³ugim czasie diametralnie zmieniæ stosunek do wielbionej osoby, z któr¹ wi¹zali wielkie
oczekiwania. Zmiennoæ  ta nieprzyjemna, dla dotkniêtych jej skutkami, przypad³oæ t³umu  opisana jest dzi doæ dok³adnie przez psychologów i socjologów.
Jednak ju¿ za czasów Jezusa, a pewnie
i wczeniej, wiedzieli o niej i umieli j¹
wykorzystaæ odpowiednio przygotowani ludzie. Dzi ich dzia³alnoæ jest
bardziej subtelna, ale przez to nie
mniej, ale bardziej skuteczna.
To by³o wielkie wydarzenie. Jezus z Nazaretu, wje¿d¿aj¹c na osio³ku do Jerozolimy, zosta³ przez t³um
rozpoznany jako oczekiwany Syn
Dawida, Prorok, który wybawi Izraela spod jarzma wrogów, poprawi
byt narodu, spowoduje, ¿e zapanuje
sprawiedliwoæ i prawda. Wczeniejsze plotki na Jego temat zdawa³y siê
to potwierdzaæ. Wiele razy, witaj¹c
pielgrzymów przybywaj¹cych na
wiêta, ci, którzy ju¿ byli w Jerozolimie wo³ali: Panie wybaw, o Panie, daj
pomylnoæ! B³ogos³awiony, który
przybywa w imiê Pañskie!, ale dopiero teraz poczuli, ¿e ten Cz³owiek jest
w stanie skutecznie odpowiedzieæ na
to wo³anie.
Jednak po przybyciu do miasta Jezus,
poza wyrzuceniem przekupniów ze wi¹tyni, nie uczyni³ niczego szczególnego.
Na noc wróci³ do Betanii. Co prawda nastêpnego dnia powróci³, ale i tym razem
nie dzia³o siê to, na co czeka³ t³um. Jezus, jakby siê nic nie sta³o, znów przyszed³ do wi¹tyni i, swoim zwyczajem,
naucza³. Ma³o tego  da³ siê pojmaæ i zaprowadziæ do poganina Pi³ata, da³ siê ubiczowaæ. Wydawa³ siê bezsilny wobec
okazywanej mu przemocy. Gdzie siê podzia³ ten potê¿ny, czyni¹cy cuda prorok?
Jak Ten, który mia³ przynieæ wyzwolenie Izraelowi, mo¿e pozwoliæ na takie

traktowanie siebie. Ludzie zrozumieli
swoj¹ pomy³kê. Rozczarowanie spotêgowa³o ich z³oæ. Wystarczy³o teraz podszepn¹æ im odpowiednie s³owa, aby
³atwo skierowali j¹ przeciw Jezusowi.
T³um zapragn¹³, by Ten, który zawiód³
oczekiwania znikn¹³ im z oczu. Uczucia
t³umu z natury s¹ przesadne, skrajne,
czêsto impulsywne i niszczycielskie. £atwo wiêc podjêto umiejêtnie podsuniête
rozwi¹zanie: Na krzy¿ z Nim!.

Przyk³ady podobnych zachowañ czêsto znajdujemy w ¿yciu spo³ecznym i politycznym. kiedy to stosunek t³umu do niedawnego wybawcy ulega ca³kowitej
przemianie. Jednak zmiennoæ i s³aba pamiêæ to nie tylko cechy t³umów, ale ka¿dy
z nas mo¿e ich poszukaæ u siebie.
Ja równie¿ znajdujê w sobie du¿e
oczekiwania w stosunku do Jezusa.
Ogromna radoæ wype³nia serce, gdy
wszystko idzie po mojej myli. Co jednak
bêdzie, gdy wszystko siê zawali, gdy zawiod¹ nadzieje, gdy przyjdzie w¹tpliwoæ,
czy by³o warto stawiaæ na Niego, chodziæ za Nim?
Karol Mrozowski  List 3/96
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ALLELUJA
BIJ¥ DZWONY
Alleluja! bij¹ dzwony,
G³osz¹c w wiata wszystkie strony,
¯e zmartwychwsta³ Pan.
Bij¹ d³ugo i radonie,
¯e a¿ w piersiach serce ronie,
Tryumf prawdzie dan.
W majestacie Boskiej chwa³y
Idzie Chrystus Zmartwychwsta³y
Miêdzy uczniów swych.
Dzieñ weso³y nam dzi nasta³,
Pan po mêce zmartwychpowsta³,
P³ynie pieni ton: Alleluja...

Chrystus zmartwychwsta³,
abymy mieli pewnoæ,
¿e prawda zawsze zwyciê¿y,
¿e dobro jest silniejsze od z³a,
¿e mi³oæ jest wieczna,
¿e ¿adne brzemiê przesz³oci,
¿aden ucisk teraniejszoci,
ani ¿aden lêk przysz³oæ
nie mog¹ nas ju¿ oddzieliæ
od mi³oci Chrystusa.
Sta³ego trwania w atmosferze
wielkanocnej radoci
i nadziei oraz obfitych darów
Zmartwychwsta³ego Pana
z radosnym Alleluja ¿ycz¹
duszpasterze i redakcja
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Jak co roku Wielki Post rozpoczêlimy rekolekcjami, które g³osi³ redemptorysta ks. Wojciech
Zagrodzki. Rekolekcje by³y prowadzone równolegle dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y.
Tematami rozwa¿añ w poszczególnych
dniach by³y:
 Chrzecijanin w obliczu grzechu,
 Trzeba umieæ przyznaæ siê do grzechu,
 Duch wiêty obietnic¹ Ojca,
 Eucharystia  ofiara Chrystusa i nasza,



Ubodzy w duchu na wzór Matki
Jezusa.
Wielu parafian skorzysta³o z sakramentu pokuty sprawowanego w ka¿dym dniu rekolekcji, aby z oczyszczonym sercem i refleksj¹ nad wyg³oszonym S³owem Bo¿ym, jak najowocniej
prze¿yæ okres Wielkiego Postu i radoæ Zmartwychwstania.
Wanda Kucharska

WIELKANOC
Wydawa³o siê, ¿e nie mia³o sensu skazanie niewinnego Jezusa, a Jego droga krzy¿owa prowadzi³a donik¹d.
M³odego zdrowego cz³owieka, w pe³ni
si³, tak potrzebnego jeszcze ludziom, skazano na mieræ. Ilu jeszcze trêdowatych i opêtanych liczy³o na to, ¿e ich uzdrowi.
Tymczasem po ludzku bezsensowne
cierpienie i mieræ w dniu zmartwychwstania nabieraj¹ ogromnego znaczenia.
Wszystko to, co by³o cierpieniem, doprowadzi³o do tryumfu.
Bezbronny baranek idzie jak w defiladzie
ze zwyciêsk¹ chor¹gwi¹.
Dzwon rezurekcyjny, ró¿nokolorowe
pisanki i bazie  to maleñka radoæ, w¹t³a

siostra niewys³owionej radoci, jak¹ siê odnajduje po drugiej stronie Wielkiej Nocy.
Ks. Jan Twardowski

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZÊTEGO
W uroczystoæ Zwiastowania Pañskiego, w sobotê
25 marca i IV niedzielê Wielkiego Postu  26 marca,
w ho³dzie Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II, wielkiemu
obroñcy ¿ycia od poczêcia a¿ po naturaln¹ mieræ,
w pierwsz¹ rocznicê Jego mierci 65 osób w naszej
parafii podjê³o siê Duchowej Adopcji.
W naszej zostanie za³o¿ona Ksiêga Duchowej Adopcji, któr¹ bêdzie prowadzi³a pani Anna Nycz  przewodnicz¹ca Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.
Lista osób, podejmuj¹cych siê Duchowej Adopcji, bêdzie przekazana do Centralnego Orodka Krzewienia
Duchowej Adopcji na Jasnej Górze w Czêstochowie.
ks. proboszcz

wiat³o sp³ywa na ziemiê
z wy¿yn ³agodnie zstêpuje
kosy w drzewach wistem s³odkim
radonie siê nawo³uj¹
wiosny przedpiew
ch³ód i cisza
wszystko inaczej ni¿ co dnia
tajemnica wiat przenika
jakby ujrza³ obraz dawny
i anio³ów
i przechodnia
kamieñ odwalony le¿y
w grocie pusto
bia³o
wie¿o
krzew szeleci bia³e s³owa
nie ma Go tu
id w spokoju
czujesz wszechradosn¹ ciszê
(nie k³óci jej wrzask i zmowa)
powietrze dr¿¹ce tajemnie
dobra wszêdzie przenikanie
nowe ¿ycie
nowe ¿ycie
Zmartwychwstanie
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KARMELITA WRÓD CHORYCH
11 lutego 2006 r. po raz czternasty obchodzilimy, ustanowiony przez Ojca
wiêtego Jana Paw³a II Dzieñ Chorych.
W tym dniu gociem Bractwa Szkaplerza
wiêtego przy naszej parafii by³ karmelita
o. Pawe³ Ferko z Czernej.
Spotkanie Bractwa Szkaplerza wiêtego rozpoczê³a Msza w. o godz. 1100, koncelebrowana przez o. Paw³a Ferko i ks.
Jaros³awa Krê¿el, w intencji Bractwa oraz
osób chorych, niepe³nosprawnych i starszych, które pod opiek¹ swoich bliskich
licznie przyby³y do naszego kocio³a.
W wyg³oszonej homilii o. Pawe³ mówi³ o historii Szkaplerza wiêtego i o wa-

runkach jego przyjêcia. W czasie Mszy
w. ksiê¿a udzielili chorym i starszym
Sakramentu Namaszczenia Chorych,
a po Mszy w. chorzy otrzymali indywidualne b³ogos³awieñstwo lurdzkie Najwiêtszym Sakramentem. Równie¿ po
Mszy w. wiele osób przyjê³o z r¹k
o. Paw³a Szkaplerz wiêty.
Nastêpnie uczestniczylimy w agapie
przygotowanej przez cz³onkinie bractwa,
która by³a te¿ okazj¹ do rozmów na ró¿ne tematy. Modlitewn¹ atmosferê spotkania wytworzy³a wspólna modlitwa po³¹czona z odnowieniem aktu oddania siê
Matce Bo¿ej Szkaplerznej i uca³owaniem

Jej Wizerunku  Ikony. Agapa zakoñczy³a
siê konferencj¹ o. Paw³a Ferko zatytu³owan¹: w. Teresa od Krzy¿a przegl¹da
siê w Maryi Niepokalanej zwierciadle.
Przed godz. 1500 udalimy siê do wi¹tyni, by wspólnie dziêkowaæ za otrzymane w tym dniu przez cz³onków bractwa
³aski, odmawiaj¹c Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia i rozwa¿aj¹c tajemnice radosne
Ró¿añca wiêtego. Koñcz¹c spotkanie o.
Pawe³ udzieli³ wszystkim jego uczestnikom b³ogos³awieñstwa, a odje¿d¿aj¹c
chwali³ rozmodlenie i rozpiewanie naszego Bractwa.
Teresa

zdjêcia: Tadeusz Kucharski

PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA
Wielki Post sk³ania nas do dodatkowych czynów, które mog¹ przybraæ formê pielgrzymki pokutnej. W tym roku 98
osób z naszej parafii uda³o siê na tak¹
pielgrzymkê do Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, Matki Bo¿ej Gidelskiej i w. Anny.
W sobotni poranek
25 III wyruszylimy na
pielgrzymi szlak, aby
ju¿ o godz. 8.00 móc
pok³oniæ siê Czarnej
Madonnie. Ka¿dy móg³
przed cudownym obrazem, w prawie pustej
kaplicy, przedstawiæ
swoje sprawy Maryi
zdobionej w bursztynow¹ sukniê.
Nasza wspólnotowa
modlitwa wielkopostna
wyrazi³a siê tak¿e w nabo¿eñstwie Drogi
Krzy¿owej na wa³ach klasztornych. Przy
pomniku Papie¿a Jana Paw³a II modlilimy siê za ojczyznê i o szacunek dla ka¿dego ¿ycia ludzkiego. O godz. 11.00 bazylika i kaplica Matki Bo¿ej by³a wype³niona
po brzegi pielgrzymami, maturzystami,

którzy wspólnie stanêli przed o³tarzem
Pañskim, aby wzi¹æ udzia³ we Mszy
wiêtej.
Kiedy sanktuarium jasnogórskie wype³nia³o siê nowymi pielgrzymami, my
moglimy siê ju¿ udaæ do Gidli. W kapli-

cy, bacznie wpatruj¹c siê w ma³¹ figurkê
(9 cm), modlilimy siê za wszystkich chorych, aby Maryja Uzdrowienie Chorych
przysz³a im z pomoc¹. S³uchaj¹c opowiadania ojca dominikanina na temat sanktuarium, moglimy siê jeszcze raz przekonaæ, ¿e si³a wiary nie le¿y w wielkoci

figur, obrazów, kocio³ów, ale w zaufaniu,
pokorze i mi³oci do Boga. Ka¿dy uczestnik pielgrzymki móg³ nabyæ ma³¹ ampu³kê z winem, które jest uwiêcone poprzez
zanurzenie w nim cudownej figurki Pani
Gidelskiej.
20 km od Gidel znajduje siê miejscowoæ
wiêta Anna, w której jest
sanktuarium w. Anny,
gdzie ¿yj¹ i pracuj¹ siostry dominikanki. Zza
klasztornej kraty o ¿yciu
zakonnym opowiada³a
nam siostra, która ju¿ ponad 50 lat prowadzi takie
zamkniête ¿ycie. Ogromna pogoda ducha, poczucie humoru, wewnêtrzne
szczêcie emanowa³y na
nas. Z tego innego, spokojnego wiata
wrócilimy do naszych obowi¹zków, rodzin i naszego powo³ania, które jest tak
ró¿ne dla ka¿dego z nas. Dziêkujemy
Bogu za ten wiêty czas naszej wielkopostnej pielgrzymki.
Ks. Jarek i ks. Wojciech
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Pierwsza rocznica mierci Jana Paw³a II
m³odzi, ludzie w rednim wieku a tak¿e
rodzice z dzieæmi.
Tak wiele osób poczu³o przynaglaj¹c¹
potrzebê modlitwy. Chcieli siê modliæ
przed Panem Jezusem Eucharystycznym,
w wi¹tyni, na kolanach, w milczeniu.
Niewa¿na by³a pora. Przychodzili kiedy
mogli przyjæ, nawet po pó³nocy.
Przywiod³a ich zapewne g³êboka wiara
w rzeczywist¹ obecnoæ Pana Jezusa
w Najwiêtszym Sakramencie i przekonanie, ¿e nie wszystko jedno gdzie siê modl¹, w domu, w lesie, czy przed obliczem
Pana. Mylê, ¿e taka postawa uradowa³aby Ojca wiêtego.
Drugiego kwietnia o godzinne 23 w naszej wi¹tyni rozpoczê³a siê Liturgia,
w której uczestniczy³o tylu parafian, co
we Mszy niedzielnej. Równie¿ kolejne dni
gromadzi³y na modlitwie liczn¹ rzeszê
wiernych, szczególnie na specjalnych mszach o godzinie
pieszmy siê
20.00.
Zorganizowany spontaniczpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
nie przez m³odzie¿ bia³y pozostan¹ po nich buty i telefon g³uchy
chód, który w dniu 7 kwietnia
tylko to co niewa¿ne jak krowa siê wlecze
wyruszy³ z Placu Wolnoci,
najwa¿niejsze tak prêdkie ¿e nagle siê staje
przerós³ wyobra¿enia nas
wszystkich. Rzesza ludzi nie popotem cisza normalna wiêc ca³kiem nieznona
mieci³a siê, nie tylko w wi¹tyjak czystoæ urodzona najprociej z rozpaczy
ni, lecz równie¿ na obszernym
kiedy mylimy o kim zostaj¹c bez niego
placu przed skarp¹. Rzeka wiaNie b¹d pewny ¿e czas masz bo pewnoæ niepewna
te³ siêga³a a¿ do cmentarza ¿o³zabiera nam wra¿liwoæ tak jak ka¿de szczêcie
nierzy radzieckich.
przychodzi jednoczenie jak patos i humor
Obecnie, kiedy od roku
jak dwie namiêtnoci wci¹¿ s³absze od jednej
Naw¹ Piotrow¹ kieruje nowy
tak szybko st¹d odchodz¹ jak drozd milkn¹ w lipcu
pasterz Benedykt XVI, widzijak dwiêk trochê niezgrabny lub jak suchy uk³on
my, ¿e Urz¹d Nauczycielski
¿eby widzieæ naprawdê zamykaj¹ oczy
Kocio³a jest niewzruszonym
chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê ni¿ umrzeæ
punktem odniesienia dla rozkochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póno
chwianego moralnie wiata, ¿e
Nie pisz o tym zbyt czêsto lecz pisz raz na zawsze
nauka Jana Paw³a II i jego naa bêdziesz tak jak delfin ³agodny i mocny
stêpcy, to g³oszenie ludziom
pieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
prawdy i niezmiennoci Ewani ci co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹
gelii. Dla ludzi wierz¹cych jest
i nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oci
to kolejny dowód na trwanie
Kocio³a w Nauce Chrystusa
czy pierwsza jest ostatni¹ czy ostatnia pierwsz¹
i apostolskiej tradycji.
Jan Twardowski
Dzisiaj oczekujemy pierwszej wizyty papie¿a Benedykta XVI w Polsce, jako dobrego
pasterza, który przybêdzie by
umacniaæ w nas wiarê. Od naszego zaanga¿owania i otwarcia zale¿¹ w du¿ej mierze owoce tej pielgrzymki. Oby by³y
jak najobfitsze.
Szczêæ Bo¿e
Jerzy Jaksiewicz

Przed rokiem prze¿ywalimy nieplanowane lecz wstrz¹saj¹ce rekolekcje.
Odejcie do Domu Ojca, w dniu
2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, naszego ukochanego rodaka Jana Paw³a II,
poruszy³o wszystkich, bez wzglêdu na
wiatopogl¹d. Wszyscy wielcy tego wiata popieszyli oddaæ ho³d Wielkiemu
Cz³owiekowi.
Wiele dzia³o siê równie¿ w naszej
wi¹tyni. Wróæmy na chwilê do tamtych
godzin i dni.
Kiedy rozesz³a siê wiadomoæ
o miertelnym zagro¿eniu ¿ycia Papie¿a,
nie zamykano wi¹tyni do pónych godzin nocnych. Ludzie gromadzili siê
przez ca³y dzieñ, zagl¹dali na chwilê modlitwy nawet wczesnym rankiem. I co
najwa¿niejsze, nie byli to codzienni bywalcy wi¹tyni, ale g³ównie ludzie
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PRZES£ANIE BISKUPÓW POLSKICH
W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ MIERCI S£UGI BO¯EGO
JANA PAW£A II (fragmenty)
Dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 Pan ¿ycia i mierci powo³a³ do siebie Papie¿a
Jana Paw³a II, dzi S³ugê Bo¿ego, który ponad 26 lat pe³ni³ pos³ugê Pasterza Kocio³a
Chrystusowego. W rocznicê jego b³ogos³awionej mierci z potrzeby serca kierujemy s³owo
do wszystkich wiernych kocio³a katolickiego w naszej Ojczynie. Pragniemy zachêciæ
do modlitewnej refleksji nad kilkoma sprawami zwi¹zanymi z tym wydarzeniem.
1. Testament. Jan Pawe³ II napisa³
w swoim Testamencie: Nie pozostawiam
po sobie w³asnoci. To prawda. Pozostawi³ jednak bezcenny skarb  wiadectwo
¿arliwego umi³owania Jezusa Chrystusa,
oddania siê Mu do dyspozycji i konsekwentnego podjêcia s³u¿by Kocio³owi
i cz³owiekowi. Ka¿demu cz³owiekowi,
niezale¿nie od koloru skóry, rasy, pochodzenia i religii. ( ).
2. Pamiêæ. Chrzecijañstwo jest religi¹
pamiêci. Historia ka¿dego z nas jest wpisana w historiê zbawienia. Wspominamy
wielkie dzie³a, jakich Bóg dokona³ dla
cz³owieka zw³aszcza przez przyjcie na
wiat Syna Bo¿ego Jezusa Chrystusa,
przez Jego mieræ, zmartwychwstanie
i wniebowst¹pienie. Tê prawdê prze¿ywamy w sposób najbardziej intensywny, gdy
uczestniczymy w Eucharystii, bêd¹cej
uobecnieniem dzie³a zbawienia, które jest
ponadczasowe.
Zdjêcia:
Tadeusz
Kucharski

ZATRZYMANE
W KADRZE

Wspólnota Kocio³a utrwala równie¿
pamiêæ o tym, czego Bóg dokonuje w sercach ludzi na przestrzeni wieków. Czego
w naszym pokoleniu dokona³ za przyczyn¹ Jana Paw³a II, który prowadzi³ ³ód
Kocio³a po wzburzonym morzu wspó³czesnego wiata. ( ).
3. Wdziêcznoæ. Wdziêcznoæ jest pamiêci¹ serca. Dziêki wieloletniej pos³udze
Jana Paw³a II ka¿dy z nas zosta³ w jaki
sposób obdarowany i ubogacony. ( )
Jestemy winni wdziêcznoæ samemu
Bogu za ten dar. Poczucie g³êbokiej
wdziêcznoci pozwoli nam zachowaæ dobro, jakie sta³o siê naszym udzia³em
w okresie pontyfikatu Ojca wiêtego Jana
Paw³a II. Ono te¿ mo¿e nam przywracaæ
równowagê ducha i umacniaæ wytrwa³oæ
poród wszystkich trudnych spraw naszego ¿ycia osobistego i spo³ecznego. Przed
pokus¹ zniechêcenia i rezygnacji powinna
nas w³anie chroniæ wdziêczna pamiêæ.

4. Dziedzictwo.
Jan Pawe³ II zostawi³
nam ogromne dziedzictwo. Pozostawi³
pewien wzór duszpasterskiej wra¿liwoci
i troski o cz³owieka. Da³ przyk³ad otwartej postawy wobec wielkich problemów
wspó³czesnego wiata. Nie ucieka³ przed
nimi, ale stawia³ im czo³o z ewangeliczn¹
odwag¹. Nie potêpi³ nigdy cz³owieka s³abego, b³¹dz¹cego, inaczej myl¹cego, dorastaj¹cego z trudem do wymogów Ewangelii. ( )
5. Wyzwanie. Ka¿de pokolenie staje
wobec nowych wyzwañ. Przez wiele lat
przemierzalimy wspólnie drogê z Janem
Paw³em II. Uczylimy siê jego stylu, s³uchalimy jego s³ów i wskazañ. Teraz, od roku,
kroczymy bez niego, choæ jednoczenie
zdajemy sobie sprawê, ¿e towarzyszy nam
nadal, na inny sposób. Na nowym etapie
drogi Kocio³a naszym przewodnikiem jest
wierny wspó³pracownik Jana Paw³a II:
dokoñczenie na str. 7 Ü

W dniach 1 i 2 kwietnia br., w I rocznicê mierci Ojca wiêtego Jana Paw³a II, w naszym
kociele uczestniczylimy w ró¿nych nabo¿eñstwach i spotkaniach dla uczczenia Jego pamiêci
i modl¹c siê o rych³¹ beatyfikacjê. A oto skromna dokumentacja fotograficzna tych wydarzeñ.

I rocznica mierci Jana Paw³a II.

1.04. - Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia.

2.04. - Msza w. w intencji Jana Paw³a II.

Bia³y marsz z pl. Wolnoci...

Droga Krzy¿owa.

do naszego koscio³a.
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BIBLIOTEKA W LICZBACH
W minionym roku biblioteka parafialna dynamicznie siê rozwija³a. Znacznie
wzros³y jej zbiory dziêki wspó³pracy
z Bibliotek¹ Centraln¹ Caritasu w Opolu.

Zyska³a te¿ nowe, du¿e pomieszczenia
oraz wzbogaci³a siê o nowe rega³y. Czynniki te mia³y wp³yw na wzrost liczby czytelników.
Biblioteka parafialnocaritasowa
otwarta by³a w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 1700 do 1900.
W roku 2005 wypo¿yczono 226 ksi¹¿ek, w tym 62% ogó³u wypo¿yczeñ to
literatura religijna.
Z biblioteki korzysta³o 54 czytelników.
Ksiêgozbiór biblioteki powiêkszy³ siê
o 1400 woluminów.
Czytelnicy biblioteki to zarówno
ludzie starsi, jak i m³odzie¿ ucz¹ca siê.
Najwiêksz¹ poczytnoci¹ ciesz¹ siê ksi¹¿ki

ROZWA¯ANIA O RODZINIE
Jan Pawe³ II skierowa³ do rodziców
w Polsce, w czasie VII pielgrzymki do
Ojczyzny, takie s³owa: Dobrze wiecie, ¿e
nie jest ³atwo w dzisiejszych czasach stworzyæ chrzecijañskie warunki potrzebne
do wychowania dzieci. Musicie czyniæ
wszystko, aby Bóg by³ obecny i czczony
w waszych rodzinach... Niech waszym
najwiêkszym pragnieniem bêdzie wychowanie m³odego pokolenia w ³¹cznoci
z Chrystusem i Kocio³em. Tylko w ten
sposób dochowacie wiernoci waszemu
powo³aniu rodzicielskiemu i potrzebom
duchowym waszych dzieci.
Co to znaczy byæ rodzin¹?
Mo¿na porównywaæ ¿ycie rodzinne do
oddychania. Kiedy wszystko uk³ada siê dobrze, to nie analizujemy tego, w jaki sposób
oddychamy. Dopiero, gdy pojawi¹ siê wiêksze zaburzenia, np. zaczynamy siê dusiæ
i brakuje nam powietrza, to wtedy zaczynamy szukaæ pomocy specjalistycznej.
Podobnie dzieje siê w przypadku ¿ycia
rodzinnego. Ka¿dy z nas przychodzi na
wiat w pewnej rodzinie i zaczynamy w niej
¿ycie, przyjmuj¹c ten fakt, jako co bardzo
normalnego. Od czasu do czasu zdarzaj¹ siê
pewne konflikty i napiêcia, z którymi próbujemy sobie jako radziæ. Wtedy, kiedy
problem rodzinny narasta, zaczynamy szukaæ pomocy z zewn¹trz.
Zgodnie z systemowym sposobem rozumienia rodziny, rodzina jest systemem, tj.
ca³oci¹, która d¹¿y do równowagi ¿ycia
wewnêtrznego. Poszczególni cz³onkowie
rodziny pozostaj¹ w okrelonych relacjach,
ka¿da zmiana miêdzy jednymi osobami poci¹ga za sob¹ zmianê miêdzy pozosta³ymi
osobami nale¿¹cymi do najbli¿szej rodziny.
Typowa rodzina rozwija siê cyklicznie
 obserwuje siê charakterystyczne okresy

w jej ¿yciu. Mo¿na przyj¹æ, ¿e istnieje siedem faz rozwoju rodziny.
1. Para ma³¿eñska bez dzieci.
2. Rodzina z ma³ym dzieckiem (najstarsze
do 3 roku ¿ycia).
3. Rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym (najstarsze od 3 do 6 roku
¿ycia).
4. Rodzina z dzieckiem w m³odszym wieku szkolnym (najstarsze w wieku 10
 11 lat) .
5. Rodzina z dzieckiem w wieku dojrzewania.
6. Rodzina z dzieckiem usamodzielniaj¹cym siê (a¿ ostatnie dziecko wyjdzie
z domu) .
7. Para ma³¿eñska bez dzieci  tzw. puste
gniazdo.

Trudne okresy w rodzinie s¹ zwi¹zane
z koniecznoci¹ przechodzenia z jednej
fazy w kolejn¹ fazê rozwoju rodziny. Wówczas wszyscy cz³onkowie rodziny musz¹
zaadaptowaæ siê do nowej sytuacji rodzinnej, np. dziecko powinno w okrelonym
wieku przyj¹æ nowe obowi¹zki, m.in. szkolne, natomiast rodzice musz¹ na pewnym
etapie zmieniæ system oddzia³ywañ wychowawczych na bardziej partnerskie wobec
dzieci.

ks. Mieczys³awa Maliñskiego, poezja ks.
Jana Twardowskiego, powieci religijne,
biografie papie¿y. Sta³e miejsce wród poszukiwanych pozycji zajmuje literatura
teologiczna. Problematyka rodzinna i ma³¿eñska interesuje szczególnie ludzi m³odych. Zainteresowania naszych sta³ych
czytelników s¹ wszechstronne. Ludzie
oczekuj¹ od bibliotekarza fachowej obs³ugi, porady oraz dobrej znajomoci proponowanej literatury.
Biblioteka posiada Opowieci z Narni S.C. Lewisa, nios¹ce chrzecijañskie
przes³anie, aby z³o zwyciê¿aæ dobrem.
Ksi¹¿ka ta jest na wskro ewangeliczna,
trafiaj¹ca do serca i umys³u m³odego czytelnika.
ZAPRASZAMY!
Gra¿yna Kochalska
W ka¿dej rodzinie wystêpuj¹ wiêc sytuacje  o charakterze konfliktowym, które s¹
nieuniknione z racji cyklicznoci rozwoju
rodziny. Jednoczenie konflikty s¹ wszêdzie tam, gdzie cz³owiek przejawia jakiekolwiek d¹¿enia.
Istotne znaczenie dla wychowania ma
sytuacja, gdy konflikt powstaje miêdzy dzieckiem, a rodzicem. Mo¿liwe s¹ wówczas rozwi¹zania, kiedy jedna strona bêdzie d¹¿y³a
do przeforsowania w³asnych racji i odwrotnie, a tak¿e kiedy obie strony przyjm¹ kompromisowe rozwi¹zanie danego problemu.
Ta ostatnia sytuacja bierze pod uwagê chêæ
utrzymania dobrego kontaktu psychicznego
miêdzy rodzicem, a dzieckiem.
Szczególnie obci¹¿ony konfliktami jest
okres dojrzewania, kiedy m³odzie¿ kszta³tuje swój charakter i system wartoci. Wtedy
mo¿e dochodziæ do napiêæ o szczególnie
ostrym przebiegu. Mo¿na stwierdziæ, ¿e najwa¿niejsze w rozwi¹zaniu konfliktu jest
uznanie sytuacji konfliktowej jako zadania,
które trzeba rozwi¹zaæ. Wa¿ne jest przyjêcie i nazwanie konfliktu, skonfrontowanie
przeciwstawnych d¹¿eñ, a w nastêpnym
etapie podejmowanie odpowiednich decyzji, satysfakcjonuj¹cych dla obu stron. Bardzo istotne jest zawsze dok³adne uzasadnienie decyzji, t³umaczenie dziecku, czemu
pewne decyzje musz¹ zostaæ podjête przez
rodziców.
Konflikty s¹ zagro¿eniem, a jednoczenie stanowi¹ szansê pog³êbienia wiêzi miêdzy cz³onkami wspólnoty rodzinnej. Czyñmy wszystko, aby nasze rodziny tworzy³y
warunki do rozwijania tej wiêzi rodzinnej,
mimo czêsto wystêpuj¹cych konfliktów wewnêtrznych.
B¹dmy stale w ³¹cznoci ze s³owami
naszego ukochanego Jana Paw³a II, który
nawo³ywa³ do pozostawania wiernym chrzecijañskiemu powo³aniu rodzicielskiemu.
Psycholog Anna KochalskaSiwak

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Kwiecieñ
10 18.00

Msza w. o Bo¿e b³ogos³awieñstwo w budowie naszej wi¹tyni i w intencji wspieraj¹cych to dzie³o.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 II poniedzia³ek mca.
13  15
Triduum Paschalne
16 Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
6.30
Msza w. rezurekcyjna w intencji parafian, pozosta³e:
8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 18.30.
17 Poniedzia³ek Wielkanocny
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
19 18.00
Wizytacja biskupia po³¹czona z Sakramentem
Bierzmowania
24 18.00
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
30 Pierwsza Komunia wiêta
9.30
Klasy 2 szko³y nr 9
11.30
Klasy 2 szko³y nr 19
Maj
1
19.00
3

5
6
7
8

12
17
19
25
26
29

Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
NMP Królowej Polski
Msze w. w godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30
17.00
Msza w. w intencji Ojczyzny i w 20. rocznicê
powiêcenia placu budowy z udzia³em bpa
Gerarda Kusza.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
Dzieñ Wieczystej Adoracji Parafialnej
19.00
Msza w. w intencji ks. proboszcza w 27. rocznicê
wiêceñ kap³añskich.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
18.00
Msza w. o Bo¿e b³ogos³awieñstwo w budowie naszej wi¹tyni i w intencji wspieraj¹cych to dzie³o.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  II poniedzia³ek mca.
19.00
Msza w. w intencji pielgrzymów do Turzy
w 15. rocznicê pielgrzymowania.
8.00
Msza w. w intencji pielgrzymów do w. Lipki
i Gierzwa³du.
8.00
Msza w. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji Trwam i o rych³¹ beatyfikacjê Ojca wiêtego
Jana Paw³a II.
19.00
Msza w. w intencji ks. Jaros³awa Krê¿el w 10.
rocznicê wiêceñ kap³añskich.
19.00
Msza w. w intencji matek.
19.00
Msza w. w intencji ks. Wojciecha Modelskiego
w 2. rocznicê wiêceñ kap³añskich.

Czerwiec
2
19.00
4

5

Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
Zes³anie Ducha wiêtego  1. dzieñ odpustu parafialnego
11.30
Suma odpustowa w intencji parafian i goci.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
NMP Matki Kocio³a  2. dzieñ odpustu parafialnego.
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PRZES£ANIE BISKUPÓW... (dokoñczenie ze str. 5)
Ojciec wiêty Benedykt XVI. Przygotowujemy siê, by go przyj¹æ
godnie i z mi³oci¹ na naszej ojczystej ziemi. ( ).
Rok temu, w dniach mierci i pogrzebu Jana Paw³a II, od¿y³o w nas poczucie solidarnoci i wiêzi, mimo wszystkich ró¿nic
i spraw dziel¹cych nas na co dzieñ, zw³aszcza w sferze ¿ycia
spo³ecznego i politycznego. Trzeba powracaæ do tego dowiadczenia, by nie trwoniæ pok³adów dobra, które przecie¿ jest
w nas, ale nie zawsze dochodzi do g³osu.
Dojrza³a troska ka¿dego z nas o dobro wspólne i o dobro
ka¿dego cz³owieka bêdzie najlepsz¹ form¹ odczytania testamentu Jana Paw³a II, utrwalenia o nim pamiêci, okazania Bogu
wdziêcznoci za ten dar i podjêcia dziedzictwa, jakie nam zostawi³, oraz udzielenia naszej odpowiedzi na wyzwania, jakie
przed nami stoj¹.

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: Maria Veronese, Oliwia Aniela
Bar, Tomasz Jerzy Godula, Wiktoria Natalia Mzyk, Kamil
Dziendzio³, Patryk Maksymilian P³aczek, Adrian Robert Zaleski,
Paulina Oliwia Ku¿aj.

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Irena Trznadel l. 50
Jerzy Donat l. 46
Halina Kyc l. 54
Wanda Bargiel l. 82
Micha³ Szozda l. 63
Zdzis³aw Nowak l. 63

Stefania Werner l. 89
Hildegarda Szarf l. 95
Eliasz Typa l. 87
W³adys³aw Uchman l. 81
Bronis³aw Muszak l. 60

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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
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RADA DUSZPASTERSKA III KADENCJI
Wybory do Rady Duszpasterskiej III kadencji, przeprowadzone w dniach 4  12 grudnia 2005 roku, wy³oni³y nastêpuj¹cy jej
sk³ad (kolejnoæ w/g iloci otrzymanych g³osów):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tadeusz Kucharski
Karol Barth
Henryk ¯urek
Zdzis³aw Niewadzisz
Jerzy Jaksiewicz
Piotr Mazurek
Józefa £empicka

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bronis³aw Seemann
Krystyna Kempa
Zofia Baranowska
Stanis³aw Kwanicki
Zygmunt Hehn
Maria Malec
Henryk Sterko

Ponadto w sk³ad Rady wesz³y nastêpuj¹ce osoby desygnowane przez ks. Proboszcza:
 W³adys³awa Karp, Krystyna Karpiñska i Ryszard Ruzik
oraz przedstawiciel M³odzie¿owej Rady Duszpasterskiej  Daniel
Kubny.
Na pierwszym spotkaniu nowej Rady Duszpasterskiej, w dniu
24 lutego 2006 roku, przewodnicz¹cym Rady zosta³ wybrany

ponownie pan Tadeusz Kucharski, a wiceprzewodnicz¹cym pan
Karol Barth.
Rada Duszpasterska jednog³onie przyjê³a wniosek o wyst¹pienie do Rady Miasta o nadanie ks. proboszczowi Medalu
Zas³u¿ony dla Miasta.
Ponadto podczas spotkania omówiono nastêpuj¹ce tematy:
 wizytacja ks. biskupa po³¹czona z sakramentem bierzmowania (19.04.br.),
 20lecie powiêcenia placu budowy (3.05.br.),
 konsekracja kocio³a (21.10.br.),
 zakres robót, które bêd¹ realizowane w tym roku,
 udzia³ cz³onków Rady w dniu skupienia w Miedoni,
 inne sprawy organizacyjne.
Drugie spotkanie Rady Duszpasterskiej odby³o siê w dniu
4 marca 2006 r.
Spotkanie by³o powiecone propozycjom form upamiêtnienie 20 lecia naszej Wspólnoty i konsekracji kocio³a.
Przewodnicz¹cy Rady Duszpasterskiej
Tadeusz Kucharski

DZIEÑ SKUPIENIA PARAFIALNYCH RAD
DUSZPASTERSKICH W MIEDONI
Na spotkanie Rad Duszpasterskich naszego dekanatu w Miedoni, w dniu 18 marca br., wyruszylimy autokarem spod naszego kocio³a o godz. 800. Przewodniczy³
nam ks. Edward Bogaczewicz, a wraz
z nami jechali przedstawiciele Rad z Bierawy, S³awiêcic i Pogorzelca. Po drodze
zatrzymalimy siê w Modzurowie, przy kociele p.w. Trójcy wiêtej, gdzie proboszczem jest nam wszystkim dobrze znany, ks.
Joachim Kroll. O historii tamtejszego
kocio³a opowiedzia³ bardzo ciekawie ks.
Józef Krzeptowski  poprzedni proboszcz
parafii, obecnie na emeryturze.
Po przyjedzie do Miedoni spotkalimy
przedstawicieli Rady z Blachowni.
Spotkanie rozpoczê³a wspólna modlitwa (jutrznia), po³¹czona z konferencj¹ na
temat odpowiedzialnoci, któr¹ wyg³osi³
ks. Hubert Czernia  rektor Domu Rekolekcyjnego. Potem nast¹pi³a przerwa na
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herbatê i rozmowy. Nastêpnie uczestniczylimy we Mszy w. koncelebrowanej przez
ks. Edwarda i ks. Huberta, który wyg³osi³
homiliê. Dalszy punkt programu to obiad,
a po nim adoracja Najwiêtszego Sakramentu i nabo¿eñstwo rozes³ania. Oko³o
1330 wyruszylimy do kocio³a Matki Bo¿ej
w Raciborzu, gdzie uczestniczylimy
w krótkim nabo¿eñstwie do Matki Bo¿ej,
któremu przewodniczy³ ks. Roman ¯³obiki,
wikariusz tamtego kocio³a  a poprzednio
nasz wikary.
Patronem tego dnia by³ w. Edward,
i z tej okazji ks. proboszcz zaprosi³ nas
w Raciborzu na imieninow¹ kawê. Do
Kêdzierzyna wrócilimy o godz. 1615.
Dziêkujemy ks. proboszczowi za zorganizowanie tego wyjazdu i za bogaty program tegorocznych rekolekcji Rady Duszpasterskiej.
Tadeusz Kucharski

