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Parafia Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a
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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Czerwiec 2005 r.

SERCE
JEZUSA
RÓD£EM
£ASK

Jan Pawe³ II
(Rozwa¿anie przed
modlitw¹
«Anio³ Pañski»,
2 lipca 2000)
1. W ubieg³y pi¹tek obchodzilimy uroczystoæ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa  tego Serca, które dwa tysi¹ce lat
temu zaczê³o biæ w ³onie Maryi i które przynios³o wiatu
ogieñ mi³oci Bo¿ej. Serce Chrystusa kryje w sobie orêdzie
do ka¿dego cz³owieka; przemawia tak¿e do wspó³czesnego
wiata. W spo³eczeñstwie, w którym coraz szybciej rozwija
siê technika i informatyka, w którym poch³oniêci jestemy
tysi¹cami czêsto sprzecznych d¹¿eñ, cz³owiek mo¿e zagubiæ centrum  centrum samego siebie. Ukazuj¹c nam swoje
Serce, Jezus przypomina przede wszystkim, ¿e w³anie tam,
we wnêtrzu cz³owieka rozstrzyga siê los ka¿dego, wybór
miêdzy mierci¹ a ¿yciem w wymiarze ostatecznym.
On sam daje nam ¿ycie w obfitoci, które pozwala naszym
sercom, czasami zasklepionym w obojêtnoci i egoizmie,
otworzyæ siê na wy¿sz¹ formê ¿ycia. Serce Jezusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego jest niewyczerpanym ród³em
³ask, z którego ka¿dy cz³owiek mo¿e zawsze czerpaæ mi³oæ,
prawdê i mi³osierdzie, zw³aszcza w tym szczególnym roku
Wielkiego Jubileuszu.
2. Krew Chrystusa odkupi³a nas. Oto prawda, któr¹ w³anie wczoraj, na pocz¹tku lipca  miesi¹ca tradycyjnie
powiêconego Najdro¿szej Krwi Chrystusa  og³osilimy
obchodz¹c Jubileusz Unii «Sanguis Christi». Ile¿ krwi na
wiecie niewinnie przelanej! Ile¿ przemocy, ile¿ pogardy dla
ludzkiego ¿ycia! Ludzkoæ wspó³czesna, nierzadko zraniona nienawici¹ i przemoc¹, bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebuje dzi zaznaæ odkupieñczej mocy Krwi Chrystusa.
Tej Krwi, która nie zosta³a rozlana daremnie, ale zawiera
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Modlitwa po Komunii wiêtej
(w. Ojciec Pio z Pietrelciny)
Pozostañ ze mn¹, Panie, Twoja obecnoæ
jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomnia³.
Ty wiesz, jak ³atwo opuszczam Ciebie.
Pozostañ ze mn¹, Panie, bo jestem s³aby i potrzebujê
Twojej mocy, abym tak czêsto nie upada³.
Pozostañ ze mn¹, Panie, bo jeste moim ¿yciem,
bo bez Ciebie popadam w zniechêcenie.
Pozostañ ze mn¹, Panie, bo Ty jeste moim wiat³em,
bo bez Ciebie pogr¹¿am siê w ciemnoci.
Pozostañ ze mn¹, Panie, aby wskazaæ mi Swoj¹ wolê.
Pozostañ ze mn¹, Panie, abym móg³ s³yszeæ Twój g³os i iæ za Tob¹.
Pozostañ ze mn¹, Panie, bo bardzo pragnê Ciebie mi³owaæ
i zawsze byæ z Tob¹.
Pozostañ ze mn¹, Panie, je¿eli chcesz, abym Ci dochowywa³ wiernoci.
Pozostañ ze mn¹, Panie, albowiem moja dusza, choæ taka biedna,
pragnie byæ dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem mi³oci.
Pozostañ ze mn¹, Panie Jezu, albowiem ciemnoæ zapada
i dzieñ siê ju¿ koñczy... ¿ycie mija, a zbli¿a siê mieræ,
s¹d, wiecznoæ: muszê odzyskaæ si³y, aby w drodze nie ustaæ,
dlatego wiêc potrzebujê Ciebie. Ciemnoæ zapada i mieræ siê zbli¿a.
Lêkam siê mroków, pokus, osch³oci, krzy¿y, cierpieñ.
W sercu nocy i wygnania tak bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.
Pozostañ ze mn¹, Jezu, poniewa¿ poród nocy tego ¿ycia
i zagro¿eñ potrzebujê Ciebie.
Spraw, abym pozna³ Ciebie  tak, jak Twoi uczniowie
przy ³amaniu chleba, to znaczy w Komunii Eucharystycznej,
aby by³a ona wiat³em rozpraszaj¹cym ciemnoci,
wspieraj¹c¹ mnie si³¹ i jedyn¹ radoci¹ mego serca.
Pozostañ ze mn¹, Panie, poniewa¿ w godzinê mierci
chcê byæ zjednoczony z Tob¹ przez komuniê,
albo chocia¿ przez ³askê i mi³oæ.
Pozostañ ze mn¹, Jezu. Nie proszê Ciê o Boskie pociechy,
bo na nie nie zas³ugujê, ale o dar Twojej obecnoci.
O tak, bardzo Ciê o to proszê!
w sobie ca³¹ moc mi³oci Bo¿ej i jest rêkojmi¹ nadziei, ratunku, pojednania. Jednak¿e aby zaczerpn¹æ z tego ród³a, trzeba powróciæ
do krzy¿a Chrystusa, utkwiæ spojrzenie w Synu Bo¿ym, w Jego przebitym Sercu, w Jego rozlanej Krwi.
3. Pod krzy¿em sta³a Maryja, wspó³uczestniczka mêki Syna. Ofiaruje Ona swoje matczyne Serce jako schronienie ka¿demu, kto szuka przebaczenia, nadziei i pokoju, jak nam przypomnia³o wiêto Jej
Niepokalanego Serca. Maryja otar³a krew z cia³a swego ukrzy¿owanego Syna. Powierzamy Jej krew ofiar przemocy, aby zosta³a odkupiona przez Krew Jezusa, rozlan¹ dla zbawienia wiata.
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SIÓDMY DIAKON Z NASZEJ PARAFII
Diakonat to wiêcenie o charakterze
sakramentalnym. Wprowadza on w trójstopniow¹ strukturê kap³añstwa hierarchicznego. Kolejne stopnie to kap³añstwo
i biskupstwo. wiêcenia diakonatu zobowi¹zuj¹ do ¿ycia w celibacie oraz wi¹¿¹
siê z przyrzeczeniem okazywania czci
i pos³uszeñstwa swojemu biskupowi.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e
w Polsce istnieje ju¿ mo¿liwoæ przyjêcia
diakonatu sta³ego bez zobowi¹zania do
¿ycia w celibacie. Mog¹ go przyj¹æ mê¿czyni ¿yj¹cy w sakramentalnym ma³¿eñ-

stwie, maj¹cy przynajmniej 35 lat. Diakonat sta³y to szczególna pos³uga mi³oci
i mo¿liwoæ praktykowania jej w dzie³ach
charytatywnych.
W naszej Opolskiej Diecezji wiêcenia
diakonatu przyjmuje kleryk pod koniec
5 roku studiów teologicznych i kszta³towania swojej wiary w Seminarium Duchownym. Decyzjê o terminie wiêceñ diakonatu podejmuje Ordynariusz Diecezji.
Nasza parafia cieszy siê kolejnymi wiêceniami diakonatu! 7 maja 2005 roku,
w kociele seminaryjnym w Opolu, przyj¹³
je parafianin Mariusz Kozak. Szafarzem
wiêceñ by³ ordynariusz Diecezji Gliwickiej
bp Jan Wieczorek. Diakon Mariusz jest jednym z siedmiu diakonów naszej diecezji
i tylko tylu przygotowuje siê do wiêceñ
kap³añskich, które z Bo¿¹ pomoc¹ mog¹
przyj¹æ w czerwcu przysz³ego roku.
Diakonat to pos³uga. Do zadañ tej pos³ugi nale¿y: uroczyste udzielanie chrztu,
rozdzielanie Eucharystii, asystowanie
i b³ogos³awienie ma³¿eñstwa w imieniu
Kocio³a, udzielanie wiatyku umieraj¹cym, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabo¿eñstwom i modlitwom
wiernych, sprawowanie sakramentaliów,

przewodniczenie obrzêdom ¿a³obnym
i pogrzebowym.
Radoæ naszej parafii to równie¿ wielkie zobowi¹zanie do modlitwy w intencji
diakona Mariusza! Niechaj wsparty nasz¹
modlitw¹ wiêcie s³u¿y w diakonacie,
a towarzyszem tej pos³ugi niech bêdzie tak
bardzo potrzebne mu zdrowie. Módlmy
siê, abymy z Bo¿¹ pomoc¹ mogli prze¿ywaæ za rok kolejne, siódme ju¿ wiêcenia
kap³añskie naszego parafianina!
ks. proboszcz

Z ufnoci¹ i mi³oci¹
Peregrynacja relikwii w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
Baborów, 9  10 maja 2005 r.
W dniu 10 maja wierni naszej parafii,
którym przewodniczy³ ks. Joachim Kroll,
udali siê z pielgrzymk¹ do Baborowa, aby
oddaæ czeæ i powierzyæ swe sprawy w.
Teresie od Dzieci¹tka Jezus, której relikwie nawiedzi³y nasz¹ diecezjê. W tym
dniu trwalimy na modlitwie, któr¹ za Jej
porednictwem zanosilimy do Boga
i uczestniczylimy w uroczystej Eucharystii
w intencji kap³anów oraz po¿egnaniu relikwii, które nastêpnie zosta³y przewiezione

do kocio³a seminaryjnego w Opolu. w.
Tereso, módl siê za nami!
W drodze powrotnej odwiedzilimy
ks. Tomasza Malickiego w Pietrowicach
Wielkich i zwiedzilimy piêkny drewniany koció³ek p.w. Krzy¿a wiêtego, s¹
w nim przechowywane Jego relikwie.
O koció³ku tym pisalimy w naszej wielkanocnej gazetce.
Wanda i Tadeusz Kucharscy
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DNI ODPUSTOWE W NASZEJ PARAFII
W dniach 15 i 16 maja prze¿ywalimy
Uroczystoci Zes³ania Ducha wiêtego
i Najwiêtszej Marii Panny Matki Kocio³a, które s¹ w naszej parafii dniami odpustowymi. Uroczystoci poprzedzi³a
nowenna do Ducha wiêtego i wigilijne
spotkanie modlitewne.
W pierwszym dniu odpustu  Zes³anie Ducha wiêtego  sumie odpustowej przewodniczy³ i homilie na
wszystkich Mszach w. wyg³osi³ ks.
dr hab. Piotr Morciniec  diecezjalny duszpasterz s³u¿by zdrowia, koncelebrowali ksiê¿a Joachim Kroll
i Wojciech Modelski. Po procesji
wokó³ kocio³a odpiewalimy uroczyste Te Deum, dziêkuj¹c Bogu
za wszelkie otrzymane ³aski.
W drugim dniu odpustu  NMP
Matki Kocio³a  odpustowej Mszy
w. przewodniczy³ i g³osi³ S³owo
Bo¿e ks. Joachim Kroll, koncele-

browali ksiê¿a Edward Bogaczewicz
i Wojciech Modelski.
Bogu niech bêd¹ dziêki za wszelkie dobro i b³ogos³awieñstwo, jakie
w tych dniach odpustu by³y udzia³em
wiernych i goci naszej parafii.
Wanda Kucharska
zdjêcia: Tadeusz Kucharski

ZRÓBCIE MU MIEJSCE, PAN IDZIE Z NIEBA...
W Uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa, po Mszy w. odprawio-

nej o godz. 8.30, z naszego kocio³a wyruszy³a procesja z Najwiêtszym Sakramentem, kieruj¹c siê w tym roku na Osiedle NDM. Symbolika wszystkich o³tarzy
nawi¹zywa³a do Eucharystii, poniewa¿,
jak pamiêtamy, obecny rok liturgiczny
zosta³ ustanowiony przez papie¿a Jana
Paw³a II Rokiem Eucharystii.
Procesja przesz³a dró¿kami, wiod¹cymi przez park, do pierwszego o³tarza usytuowanego w rejonie budynku
Wojska Polskiego 23, miêdzy blokami
Gagarina 6 i 8.
Drugi o³tarz by³ zlokalizowany
w rejonie bloków Kosmonautów 7 i 20.
Do trzeciego o³tarza, w rejonie bloku

9 Maja 1, trasa procesji wiod³a ulicami
Kosmonautów, Pionierów i 9 Maja.
Czwarty o³tarz tradycyjnie by³ ustawiony na placu kocielnym, a jego treæ nawi¹zywa³a do obrazu Chrystusa Przemienionego z bazyliki w Nowym S¹czu.
Liczne uczestnictwo w procesji Bo¿ego Cia³a by³o wyrazem naszej wiary i wezwaniem abymy potrafili przyznaæ siê do
Chrystusa ukrytego w Najwiêtszym Sakramencie nie tylko od wiêta, ale i wtedy, gdy kap³an lub szafarz niesie Go do
chorego, bo przecie¿ i wtedy Pan idzie
z nieba pod przymiotami ukryty chleba.
Szafarz Tadeusz
zdjêcia: Daniel Kubny
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Dziêkujê i Bogu niech bêd¹ dziêki!
Czwartek koñcz¹cy oktawê Bo¿ego
Cia³a zamyka intensywny liturgicznie
okres w ¿yciu ka¿dej parafii.
Pocz¹tkiem tego okresu by³a roda
Popielcowa, 9 lutego, po niej rozpoczê³y
siê nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯ali, póniej rekolekcje wielkopostne, Triduum Paschalne, udzielenie Sakramentu Bierzmowania, uroczystoæ
pierwszego Sakramentu Pokuty i Komunii wiêtej, nabo¿eñstwa majowe, dwa
dni odpustu parafialnego, Bo¿e Cia³o
i jego oktawa. W tym roku w ten okres
wpisa³ siê te¿ czas cierpienia i mierci
ukochanego Ojca wiêtego Jana Paw³a II
i wybór Benedykta XVI.
Miesi¹ce intensywne liturgicznie to
trud wielu osób, które na ró¿ny sposób
w³¹czaj¹ siê w przygotowanie wa¿nych
wydarzeñ, w³¹czaj¹ siê w liturgiê.
Jako proboszcz parafii na ³amach naszej gazetki wyra¿am im wdziêcznoæ
i podziêkowanie. Spróbujê wymieniæ osoby i sprawy piêciu miesiêcy roku 2005,
które wymagaj¹ pamiêci i wdziêcznoci
ca³ej parafii:
• Dyrekcji Szkó³ za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej;
• organizatorom kwesty na organy
w dniu 13 marca 2005. S³owa uznania
wszystkim kwestuj¹cym!
• grupom parafialnym za piêkne prowadzenie adoracji w czasie Triduum Paschalnego i 6 maja w dniu Wieczystej Adoracji
Najwiêtszego Sakramentu;
• Wiernym za liczny udzia³ w wieczornych Liturgiach Triduum Paschalnego;
• trudz¹cym siê przy budowie Ciemnicy
i Bo¿ego Grobu;
• 103 rodzinom za dary pieniê¿ne
w skarbonkach wielkopostnych dla potrzebuj¹cych  z³o¿ono 1950 z³;
• za dary spo¿ywcze sk³adane w Wielk¹
Sobotê przy powiêceniu pokarmów.
Podzielone zosta³y na 160 rodzin;
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• tej czêci m³odzie¿y, która z radoci¹ i w piêknej postawie powa¿nie przygotowywa³a siê i prze¿y³a
swoje Bierzmowanie!
• za Wspólnotê Modlitwy
w dniach cierpienia i mierci Ojca
wiêtego Jana Paw³a II. Dziêki tej
wspólnocie ³atwiej nam by³o prze¿yæ te dni;
• szczególne podziêkowanie grupie
m³odzie¿y, która zainspirowa³a i zorganizowa³a Marsz Wdziêcznoci w wigiliê pogrzebu Ojca wiêtego. To naprawdê m³odzi
byli twórcami tego wydarzenia, w którym
wziê³o udzia³ ponad 20 000 osób!
• Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar dwóch zielonych ornatów dla
parafii;
• dzieciom komunijnym za koperty misyjne. Z³o¿y³o je 117 rodzin (ze 140). Do
Kurii Biskupiej przekazano kwotê 1910
z³otych;
• Radzie Parafialnej za zaplanowanie
i zorganizowanie trasy uroczystoci Bo¿ego Cia³a;
• mieszkañcom Osiedla NDM podziêkowanie i wdziêcznoæ za budowê i piêkn¹
dekoracjê trzech o³tarzy w uroczystoæ
Bo¿ego Cia³a i w dniu zakoñczenia oktawy;
• ks. Jerzemu, jego m³odzie¿y i kuzynowi Leszkowi za o³tarz na placu kocielnym w Bo¿e Cia³o;
• za ofiary pieniê¿ne sk³adane na kwiaty do Bo¿ego Grobu i na o³tarz wielkanocny oraz na przygotowanie o³tarzy Bo¿ego
Cia³a.
• Policji wdziêczni jestemy za pomoc,
o któr¹ prosimy w ró¿nych sytuacjach.
Dziêkujemy równie¿ za zabezpieczenie
trasy procesji Bo¿ego Cia³a;
• Spó³dzielni Mieszkaniowej za skoszenie trawy i porz¹dek przy trasie procesji.
Tak jest ka¿dego roku. Dziêkujemy!
• Wszystkim Wiernym, którzy podjêli
trud udzia³u w procesji Bo¿ego Cia³a!

• Tym rodzinom, które zadba³y, aby ich
dzieci by³y na nabo¿eñstwach wielkopostnych, majowych i aby wziê³y udzia³
w procesjach. Dziewczynkom za sypanie
kwiatów, ch³opcom za niesienie kosza
z kwiatami;
• panom szafarzom; ministrantom i ca³ej s³u¿bie liturgicznej za dobre wype³nianie swojej funkcji;
• Dzieciom Marii za pomoc przy ró¿nych uroczystociach, za ich sztandar
w czasie majówek, za nabo¿eñstwo
w Dniu Matki;
• Pocztom sztandarowym parafialnym
i przybywaj¹cym do nas za udzia³ w uroczystociach kocielnych: Zmartwychwstania, Królowej Polski, odpustu parafialnego, Bo¿ego Cia³a i w dniu zakoñczenia
oktawy;
• dzieciêcym zespo³om pani Anny Zamory i pani Ma³gorzaty Gancarczyk za
piêkny piew ubogacaj¹cy liturgiê Bierzmowania, Pierwszej Komunii wiêtej i odpustu parafialnego;
• Parafialnemu Klubowi Honorowych
Dawców Krwi za zorganizowanie dwóch
akcji poboru krwi (13 lutego i 8 maja).
Krwiodawcom nale¿y siê wdziêcznoæ za
dar 22,5 litrów krwi!
• podziêkowanie dla Firmy REMONDIS
Gliwice, która od kilku lat wywozi mieci,
parafia p³aci za sk³adowanie, wywóz jest
darem Firmy. Dziêkujemy za tê szczególn¹ pomoc!
• Redakcji za wydanie gazetek: wielkopostnej, wielkanocnej, odpustowej
i obecnej;
• Poradni ¯ycia Rodzinnego za zorganizowanie dwóch kursów przedma³¿eñskich w styczniu i na prze³omie maja
i czerwca;
• za ofiary przekazane Siostrom Aposto³kom Jezusa Ukrzy¿owanego, które modli³y siê z nami w niedzielê 29 maja przybli¿aj¹c nam postaæ Ojca Pio;
• za zorganizowanie pielgrzymek i za
udzia³ w nich wiernych:
24.02. Kraków ministranci
dokoñczenie na str. 5
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APOSTO£KI JEZUSA UKRZY¯OWANEGO
W niedzielê 29 czerwca w naszej parafii gocilimy siostry Aposto³ki Jezusa Ukrzy¿owanego z Czêstochowy. Zgromadzenie zakonne, które powsta³o w San Giovanni Rotondo w dniu mierci O. Pio
ma na celu ...formowanie osób dyspozycyjnych i otwartych na
Boga, na wzór Matki Najwiêtszej, w wewnêtrznym ws³uchiwaniu
siê oraz w sta³ej, cierpliwej i wiernej konfrontacji z Jego S³owem,
¯yciem i Wol¹.

W czasie Mszy
wiêtych siostry przybli¿y³y nam historiê,
cel i duchowoæ zgromadzenia, które w Czêstochowie rozpoczyna
swoj¹ pos³ugê.
Siostry serdecznie
dziêkuj¹, za modlitwê
i ofiary z³o¿one na potrzeby zgromadzenia.
Ks. proboszcz

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
dokoñczenie ze str. 4

Dziêkujê i Bogu niech bêd¹ dziêki!
24.03.
Opole s³u¿ba liturgiczna
910.04. Kalwaria Zebrzydowska szafarze
13.04.
Turza chorzy
1517.04. Praga
10.05.
Baborów
2022.05. Tuchów i inne sanktuaria
22.05.
Czêstochowa Wspólnota Krwi Chrystusa
4.06.
Lednica 2 autobusy m³odzie¿y!
4.06.
Czêstochowa krwiodawcy
1117
czerwca Wilno i sanktuaria Polski pó³nocnej;
ka¿dego 29 dnia miesi¹ca pielgrzymka do Turzy na Noc Czuwania;
2425.06. odbêdzie siê pielgrzymka do Lichenia;
25.06.
pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;
• wszystkim ofiarodawcom, dziêki którym mamy organy i przygotowujemy siê do urz¹dzenia prezbiterium kocio³a i budowy o³tarza, ambonki oraz chrzcielnicy. Dziêkujemy za ofiary przekazane w czasie kwesty, drog¹ bankow¹ oraz w 1 i 3 niedzielê miesi¹ca;
• dziêkujê wszystkim, którym nie uda³o mi siê wymieniæ gazetce! Bóg zap³aæ i Wam za wielkie serce!
Wdziêcznoæ i podziêkowanie jest zawsze zarazem jak¹
wielk¹ nadziej¹. S¹ ludzie, którzy potrafi¹ wiele swego serca, czasu, pieniêdzy ofiarowaæ dla wspólnoty, s¹ ludzie, którym zale¿y,
aby by³o piêkniej, lepiej, s¹ ludzie, którzy w jaki szczególny sposób staj¹ siê wiadkami wiary!
Bogu niech bêd¹ dziêki za wszystkich, którzy w naszej Wspólnocie s¹ wiadkami wiary i poszerzaj¹ krêgi cywilizacji wiary
i mi³oci!
Poprzez tych ludzi z jeszcze wiêksz¹ nadziej¹ mo¿emy patrzeæ
w przysz³oæ Kocio³a i Polski!
Wasz ksi¹dz proboszcz

Ja ciebie chrzczê w Imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego
 tymi s³owami nastêpuj¹ce dzieci zosta³y w³¹czone we
Wspólnotê Kocio³a wiêtego: Emilia Alicja £adak, Oliwier
Kamil Matyjaszek, Dawid ¯y³owski, Jacek Marek Kozak,
Bartosz Urbanowicz, Miko³aj Juda, Wiktoria Alina Zolich, Kamil
Taranda, Lena Szczeniak, Kaja Octavia Stein, Victoria
Kielbassa, Arkadiusz Karol Samson, Maja Aleksandra Staudt,
Kacper Grzegorz Bytniewski, £ukasz Jakub Sieniawski.

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:
Marek Bar i Joanna Papuziñska

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Kazimiera Sochacka l. 82
Ró¿a Hubrich l. 63
Henryk Kornatowski l. 66
Antoni Makulik l. 56

Emil Sowa l. 77
Andrzej Zakrzewski l. 58
Henryk Wojtanowicz l. 54

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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Szczepanów

Ska³ka

PARAFIALNA PIELGRZYMKA
DO MATKI BOSKIEJ TUCHOWSKIEJ
Pierwszym celem pielgrzymki, zorganizowanej i prowadzonej przez ks. Jaros³awa Krê¿la, na któr¹ wyruszylimy 20 maja
o godz. 6.00, by³o sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w Krakowie  £agiewnikach.
Modlilimy siê przed obrazem Jezu ufam
Tobie i przy relikwiach w. Faustyny, adorowalimy Najwiêtszy Sakrament w Kaplicy Wieczystej Adoracji, uczestniczylimy w Eucharystii w bazylice Bo¿ego
Mi³osierdzia i indywidualnie zwiedzalimy sanktuarium. Nastêpnie pojechalimy do Kocio³a na Ska³ce, gdzie w 1079
roku mierci¹ mêczeñsk¹ zgin¹³ biskup
Stanis³aw ze Szczepanowa, zamordowany
przez króla Boles³awa mia³ego, w czasie
sprawowania Eucharystii. W roku 1253
papie¿ Inocenty IV dokona³ jego uroczystej kanonizacji.
Pod¹¿aj¹c dalej ladami w. Stanis³awa
dojechalimy do Szczepanowa, miejsca
jego urodzenia w 1036 roku. Zwiedzilimy
kaplicê narodzenia w. Stanis³awa, studniê z wod¹ uznawan¹ za cudown¹ oraz
bazylikê mniejsz¹  sanktuarium w. Stanis³awa BM. Za wstawiennictwem w.
Stanis³awa, patrona naszej Ojczyzny, podczas Eucharystii sprawowanej przez ks.
Jaros³awa, powierzalimy Bogu wszystkie
intencje naszego pielgrzymowania.

Nastêpnym etapem pielgrzymki by³a
Zabawa, miejsce urodzenia i mêczeñskiej
mierci b³. Karoliny Kózkównej, która odda³a swe m³ode ¿ycie w obronie dziewczêcej niewinnoci. Zginê³a 18 listopada
1914 roku, maj¹c 17 lat, zamordowana
przez rosyjskiego ¿o³nierza.
Oko³o godziny 18.00 dotarlimy do
sanktuarium w Tuchowie, g³ównego celu
naszej pielgrzymki. Po zakwaterowaniu
w Domu Pielgrzyma mielimy czas wolny.
Nastêpny dzieñ  sobotê  rozpoczêlimy Msz¹ w. koncelebrowan¹ w sanktuarium Matki Bo¿ej Tuchowskiej, a nastêpnie ojciec kustosz sanktuarium
przedstawi³ nam historiê obrazu Matki
Bo¿ej Tuchowskiej, który powsta³ pomiêdzy 1530 a 1540 rokiem w warsztacie tzw.
Mistrza O³tarza z Bodzentyna. 2 padziernika 1904 roku cudowny obraz zosta³
ukoronowany przez bpa tarnowskiego
Leona Wa³êgê.
Nastêpnie zwiedzalimy najciekawsze
miejsca sanktuarium, do których nale¿¹
muzea: sanktuaryjne, etniczne i misyjne
oraz ruchoma szopka zbudowana w 1973
r. Zwiedzanie zakoñczy³ spacer po klasztornym ogrodzie.
Pomimo upa³u, jaki mocno dawa³ siê
we znaki, wyruszylimy na dró¿ki ró¿añ-

cowe rozwa¿aj¹c kolejne tajemnice radosne i polecaj¹c Bogu nasze intencje.
Po wspólnym obiedzie w klasztornej
jadalni i krótkim odpoczynku, udalimy siê
do kocio³a w. Jakuba, gdzie ks. proboszcz przedstawi³ nam historiê tej wi¹tyni, a nastêpnie odmówilimy koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia. Potem by³ czas wolny, a o godz. 19.00 wspólna herbata (z ciastem) i piewy piosenek, nie tylko religijnych. Tak min¹³ drugi dzieñ pielgrzymki.
W niedzielê po po¿egnaniu Matki Bo¿ej Tuchowskiej, wyruszylimy do Nowego S¹cza, gdzie w bazylice kolegiackiej
w. Ma³gorzaty, przed obrazem Przemienienia Pañskiego, uczestniczylimy w Eucharystii.
Do Wadowic  ostatniego etapu naszej
pielgrzymki dotarlimy ok. godz. 15.00.
Modlitwa w bazylice Ofiarowania Najwiêtszej Maryi Panny, dom rodzinny
Jana Paw³a II i kremówki, to ostatnie
wspomnienia z tego miasta. W drodze do
Kêdzierzyna, gdzie przybylimy ok. 19.30,
towarzyszy³a nam modlitwa i piosenki.
Dziêkujê ks. Jarkowi za trud zorganizowania i przeprowadzenia pielgrzymki,
a uczestnikom za wspania³¹ atmosferê
i okazane serce.
Tekst i zdjêcia: Tadeusz Kucharski

Zawada

Tuchów

Wadowice
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