ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

Parafia Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a

str. 1

przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
ISSN 1732-6885

Wrzesieñ / Padziernik 2005 r.

RÓ¯ANIEC WIÊTY W RODZINIE
Jako modlitwa o pokój, ró¿aniec by³ te¿ zawsze modlitw¹
rodziny i za rodzinê. Niegdy modlitwa ta by³a szczególnie
droga rodzinom chrzecijañskim i niew¹tpliwie sprzyja³a ich
jednoci. Nale¿y zadbaæ, by nie roztrwoniæ tego cennego
dziedzictwa. Trzeba powróciæ do ró¿añcowej modlitwy
w rodzinie i do modlitwy za rodziny.
(...) Rodzina, która modli siê zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Ró¿aniec
wiêty zgodnie z dawn¹ tradycj¹ jest modlitw¹, która szczególnie sprzyja gromadzeniu siê rodziny. Kieruj¹c wzrok na Jezusa,
poszczególni jej cz³onkowie odzyskuj¹ na nowo równie¿ zdolnoæ
patrzenia sobie w oczy, by porozumiewaæ siê, okazywaæ solidarnoæ,
wzajemnie sobie przebaczaæ, by
¿yæ z przymierzem mi³oci odnowionym przez Ducha Bo¿ego.
Liczne problemy wspó³czesnych rodzin, zw³aszcza w spo³eczeñstwach ekonomicznie rozwiniêtych, wynikaj¹ st¹d, ¿e coraz
trudniej jest siê porozumiewaæ.
Ludzie nie potrafi¹ ze sob¹ przebywaæ, a byæ mo¿e nieliczne momenty, kiedy mo¿na byæ razem,
zostaj¹ poch³oniête przez telewizjê.
Podj¹æ na nowo odmawianie
ró¿añca w rodzinie znaczy wprowadziæ do codziennego ¿ycia
ca³kiem inne obrazy, ukazuj¹ce
misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najwiêtszej
Matki. Rodzina, która odmawia razem ró¿aniec, odtwarza poniek¹d
klimat domu w Nazarecie: Jezus
stawia siê w centrum, dzieli siê z Nim
radoci i cierpienia, w Jego rêce sk³ada siê
potrzeby i projekty, od Niego czerpie siê
nadziejê i si³ê na drogê.
Czym piêknym i owocnym jest tak¿e
powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania
dzieci. Czy¿ ró¿aniec nie jest drog¹ ¿ycia
Chrystusa od poczêcia do mierci, a¿ do
zmartwychwstania i wejcia do chwa³y?

Coraz trudniej jest dzi rodzicom nad¹¿yæ
za dzieæmi na ró¿nych etapach ich ¿ycia.
W spo³eczeñstwie rozwiniêtych technologii, rodków masowego przekazu i globalizacji wszystko sta³o siê tak szybkie, a ró¿nice kulturowe
miêdzy pokoleni a m i c o r a z
bardziej siê
zwiêksza-

powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeró¿niejszym przejawom bezsensu i rozpaczy.
Modlitwa ró¿añcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dzieæmi, która wychowuje
je ju¿ od najm³odszych lat do tego codziennego momentu modlitewnej przerwy ca³ej rodziny, z pewnoci¹ nie jest
rozwi¹zaniem wszystkich problemów, ale
stanowi pomoc duchow¹, której nie nale¿y lekcewa¿yæ.
Z Listu apostolskiego Jana Paw³a II
O Ró¿añcu wiêtym

MATKA BOSKA
RÓ¯AÑCOWA
Któ¿ mo¿e, Matko, godnie Ciê wys³awiaæ
za ten dar wielki, nigdy nie pojêty,
¿e ka¿dy mo¿e swoj¹ duszê zbawiæ
za Tw¹ przyczyn¹ przez ró¿aniec wiêty.
Ty ocali³a naród nasz bez miary
w ka¿dej niedoli dodaj¹c zwyciêstwa.
I dzi Maryjo od utraty wiary
wiernych zachowaj, s³abym dodaj mêstwa.
Spojrzyj Maryjo na miasta i wioski,
gdzie¿ wiara ojców tych dawnych stuleci?
I przez ró¿aniec ratuj naród polski,
niech na bezdro¿ach nie gin¹ Twe dzieci.

j¹. Najró¿niejsze przes³ania i dowiadczenia, najmniej daj¹ce siê przewidzieæ, prêdko wkraczaj¹ w ¿ycie dzieci i m³odzie¿y,
a rodzice prze¿ywaj¹ nieraz udrêkê, staj¹c
wobec gro¿¹cych im niebezpieczeñstw.
Nierzadko doznaj¹ bolesnych rozczarowañ, obserwuj¹c niepowodzenia swych
dzieci ulegaj¹cych u³udzie narkotyków,

We pod opiekê te polskie poddasza,
Ty, co królujesz na niebieskim tronie,
spraw Matko cudem, niechaj m³odzie¿ nasza
ró¿aniec wiêty wemie w swoje d³onie.
Niechaj zepsuci niewiary rozkosz¹
wodz¹ wzrok b³êdny z daleka od Ciebie,
Tobie Maryjo wdziêczne serca nios¹
i przez ró¿aniec znajd¹ Boga w niebie.
Maria Cedro  Biskupowa
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DLACZEGO
KOCHAM
CIÊ
MARYJO...
W sobotê 23 lipca 2005 roku, 95-osobowa grupa pielgrzymów, po otrzymaniu
b³ogos³awieñstwa udzielonego przez ks.
Dariusza Piaseckiego, wyruszy³a do
Czernej na VII Ogólnopolskie Spotkanie
Rodziny Szkaplerznej.
Pielgrzymka mia³a szczególny charakter, gdy¿ w tym roku przypada³ jubileusz
400lecia przybycia karmelitów bosych do
Polski, jak równie¿ w tym dniu w Czernej
trwa³a peregrynacja relikwii w. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus.
Uroczystoci rozpoczê³a konferencja o.
£ukasza Kasperka, zatytu³owana Dlaczego kocham Ciê Maryjo, a powiêcona
w. Teresie od Dzieci¹tka Jezus. Nastêpnie
uroczystej Mszy w. przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ J.E. ks. kardyna³ Franciszek
Macharski. Delegacja naszego Bractwa
uczestniczy³a ze sztandarem w procesji
oraz z³o¿y³a Dar serca w kwocie 200 z³.
Po uroczystoci wszyscy pielgrzymi
spotkali siê na wolnym powietrzu na
wspólnym posi³ku, po którym wyruszylimy na Drogê Krzy¿ow¹ prowadzeni przez
pana Józefa Jokla. Dziêkuj¹c za wszelkie
otrzymane ³aski i dobro odmówilimy
Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Zarz¹d Bractwa spotka³ siê z naszym
opiekunem o. Paw³em Ferko, który bardzo pragnie nas odwiedziæ.
Po po¿egnaniu z nasz¹ Królow¹
Szkaplerzn¹ udalimy siê w drogê do
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach, gdzie czas wolny przeznaczony by³ na indywidualn¹ modlitwê, adoracjê, zwiedzanie, sakrament pokuty,
uca³owanie relikwii w. Faustyny.
Szczêliwi, radoni, ubogaceni na duchu do Kêdzierzyna wrócilimy ok. godz.
22.
Zarz¹d Bractwa pragnie z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie wszystkim tym
osobom, które przyczyni³y siê do zorganizowania tej pielgrzymki, a szczególnie
opiekunowi Bractwa ks. Edwardowi, proboszczowi naszej parafii.
Wszystkim pielgrzymom Bóg zap³aæ za
wspania³¹ atmosferê, zdyscyplinowanie,
umiech i postawê chrzecijañsk¹.
Zarz¹d Bractwa Szkaplerza wiêtego

JUBILEUSZOWE REFLEKSJE
To ju¿ 25 lat od chwili, kiedy przez
kraj przetoczy³a siê fala protestów,
przed któr¹ ugi¹³ siê totalitarny system
w³adzy, a po kolejnych 9 latach siê rozsypa³. Wyros³o pokolenie doros³ych
ludzi, którzy nie rozumiej¹, na czym
polega³o tamto zniewolenie. Takie wartoci, jak wolnoæ wypowiedzi, wolnoæ
podró¿owania, wolne wybory, wolnoæ
zrzeszania, wolnoæ gospodarcza dzisiaj
s¹ dla nich oczywiste, ale w tamtym czasie by³y to tylko puste s³owa.
Aby budowaæ przysz³oæ na zdrowych fundamentach, niezbêdna jest
pamiêæ historii. Dzisiaj, manipulowane
przez grupy interesów, publikatory s¹
ma³o obiektywnym ród³em prawdy.
Prawda jest dobrem, które trzeba z trudem zdobywaæ, ona nie wyleje siê
z ekranu telewizora.
Dzisiaj ca³oæ zas³ug Solidarnoci
przypisuje sobie kilka osób, a wród nich
nawet komunici. Natomiast ci, którzy
stanowili si³ê tamtego zrywu traktowani
s¹ czasem jak przedmioty. To oni do dzisiaj p³ac¹ najciê¿sze koszty transformacji ustroju. Nie wiêtuj¹, bo czêsto nie
maj¹ za co!
Kolebk¹ Solidarnoci jest Gdañsk,
lecz w KêdzierzynieKolu te¿ powsta³y
struktury MKZ Solidarnoæ By³o

wielu ludzi, którzy odwa¿nie stawali na
czele organizacji zak³adowych, ryzykuj¹c karierê, byt rodziny, wolnoæ, zdrowie, a nawet wygnanie z Ojczyzny. Inni
redagowali i drukowali bibu³ê, kolportowali j¹, wspomagali finansowo lub pomagali rodzinom internowanych. Wielu
do dzisiaj pozostaje w cieniu. Nie sposób ich tu wszystkich wymieniæ. Im
wszystkim sk³adam wyrazy wdziêcznoci
i podziêkowania na rêce tej, która pierwsza powiedzia³a: Tak  zgadzam siê poprowadziæ Wolny Zwi¹zek Zawodowy,
pani dr Lidii Kubiczek z ICSO.
Po 25 latach nie mo¿emy byæ w pe³ni
zadowoleni z owoców tamtych dni, bo
obszar wolnoci w du¿ym stopniu zagospodarowali ludzie nieuczciwi. Rak korupcji toczy nie tylko w³adze centralne,
lecz równie¿ samorz¹dy, czy wymiar
sprawiedliwoci.
Kiedy Jan Pawe³ II mówi³, ¿e potrzeba nam ludzi sumienia, mia³ równie¿ na
wzglêdzie to, bymy ludziom sumienia
powierzali swoje losy oraz losy naszych
dzieci i wnuków. Bymy znowu nie
pomylili przebaczenia czy pojednania
z naiwnoci¹.
Cz³onek Oddzia³u
NSZZ Solidarnoæ
Jerzy Jaksiewicz

JUBILEUSZ SOLIDARNOCI
W 25. rocznicê podpisania Porozumieñ Sierpniowych, których owocem
by³o powo³anie NSZZ Solidarnoæ,
w naszym kociele, w niedzielê 4 wrzenia, zosta³a odprawiona uroczysta Msza
w. w intencji Ojczyzny i Solidarnoci,
w której uczestniczy³y poczty sztandarowe oraz cz³onkowie wiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK, NSZZ Solidarnoæ ZCh
Blachownia, NSZZ Solidarnoæ ZA Kêdzierzyn oraz Stowarzyszenia Kolejarzy
Polskich i liczna rzesza wiernych naszej
parafii. W modlitwie wiernych prosilimy
o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla naszej

Ojczyzny i pomoc w rozwi¹zywaniu naszych narodowych problemów oraz dziêkowalimy za dar wolnoci i wszelkie dobro, które jest naszym udzia³em.
Po Mszy w. u stóp krzy¿a misyjnego
i pami¹tkowych kamieni, okolicznociowe
wyst¹pienie, którego treæ zamieszczamy
obok, przedstawi³ cz³onek Oddzia³u NSZZ
Solidarnoæ pan Jerzy Jaksiewicz. Nastêpnie z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze pod
pomnikiem ¯o³nierzy Pañstwa Podziemnego
 Armii Krajowej. Uroczystoæ zakoñczy³o
odpiewanie hymnu pañstwowego.
Tadeusz Kucharski
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LEDNICA 4.6.2005 r.
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II do koñca
swego pontyfikatu ufa³ m³odzie¿y i pok³ada³ w niej nadziejê. Skierowa³ do niej jedne z ostatnich swoich s³ów: Szuka³em
Was. Teraz wy przyszlicie do mnie. Dziêkujê Wam za to. Tak te¿ narodzi³ siê
hymn tegorocznego lednickiego spotkania,
które odby³o siê 4 czerwca na Polach Lednickich, u róde³ naszej wiary (miejsce
chrztu Polski), by potwierdziæ nasz¹ to¿samoæ i nasz wybór Chrystusa jako Pana
i Zbawiciela.
W sobotê o godz. 4.30 wyruszy³y z naszej parafii 2 autokary, pod przewodnictwem ksiê¿y Jerzego Panicza i Tomasza
Malickiego, z piosenk¹ i umiechem na
twarzy dotarlimy ok. godz. 13.00 do celu.
Po zarejestrowaniu siê w recepcji grupa
otrzyma³a: wiece, piewniki, ciastko
dla przyjaciela, bransoletê z napisem
L.E.D.N.I.C.A tzn. Ludzie Ewangelii Daleko Niecie Imiê Chrystusa Amen. Po zajêciu miejsca w wyznaczonym sektorze
odmawialimy Koronkê do Mi³osierdzia
Bo¿ego, a nastêpnie by³a próba piewów
lednickich.

Tematyka tegorocznej Lednicy zwi¹zana by³a z sakramentem chrztu. Prze¿ywalimy chrzest naszej Ojczyzny,
a póniej swój w³asny chrzest uwiadamiaj¹c sobie, co to znaczy byæ chrzecijaninem na nowo odrodzonym i gotowym do mi³oci braterskiej, czego
znakiem by³y bia³e szaty i zapalone
wiece chrzcielne przywiezione przez
uczestników.
Dla zobrazowania dziejów naszej
Ojczyzny m³odzie¿ zainscenizowa³a
dzieje Polski i przedstawi³a wiadków
Chrystusa. Uroczycie wprowadzono
ikonê Matki Boskiej Czêstochowskiej
jako Bogurodzicê i figurê Chrystusa Frasobliwego, jakby sprowadzonego z nieba na ziemiê. Frasobliwy pomiêdzy
nami, taki sam jak my, z tê nasz¹ podpart¹ rêk¹ g³ow¹, nie z za³amanymi rêkami, ale z g³ow¹ myl¹c¹, z nadziej¹,
ze wzrokiem utkwionym w przysz³oæ.
O. Jan Góra powtarza³, ¿e symbole te
nale¿y kojarzyæ z ca³¹ histori¹ Ojczyzny, gdy¿ ukazuj¹ zwyciêstwo Chrystusa w ludzkich sercach i ¿yciu.
Punktem kulminacyjnym by³a Msza
w. z kazaniem wyg³oszonym przez bp
Grodeckiego, w czasie której Ojciec
wiêty Benedykt XVI, za porednictwem
przekazu telewizyjnego, pozdrowi³ i pob³ogos³awi³ uczestników spotkania. Powiedzia³, ¿e wiele od nas oczekuje:
Przyniecie na spotkanie z Jezusem
ukrytym w Eucharystii, ca³y entuzjazm
waszego m³odego wieku, waszej nadziei, waszej zdolnoci mi³owania.

Po Mszy w. odby³o siê uroczyste przyjêcie testamentu Ojca wiêtego Jana Paw³a II, w którego intencji odmówilimy litaniê do Imienia Jezus. Na zakoñczenie o.
Jan Góra udzieli³ wszystkim b³ogos³awieñstwa i wtedy ka¿dy móg³ przejæ przez Bramê III Tysi¹clecia, tzw. Rybê.
Tam te¿ mo¿na by³o zostawiæ przywieziony ze sob¹ kamieñ z wygrawerowanym
na nim swoim imieniem. Kamienie maj¹
pos³u¿yæ do wybudowania tzw. Drogi III
Tysi¹clecia prowadz¹cej do Ryby.
Z pieni¹ na ustach: Panie mój wiesz,
¿e Ciê kocham, Ty wszystko wiesz, mi³ujê
Ciê wrócilimy do swoich domów.
Starajmy siê, zgodnie ze s³owami Ojca
wiêtego Jana Paw³a II: Nie mo¿na bez
Chrystusa zrozumieæ dziejów Polski 
przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodz¹ przez tê ziemiê.,
zrozumieæ siebie samego. Umiejmy wiêc
wpatrywaæ siê w przyk³ady wiêtych, którzy znaleli w Eucharystii pokarm na sw¹
drogê doskona³oci i nie wy³¹czaæ Chrystusa z dziejów cz³owieka w jakimkolwiek
miejscu ziemi.
Renata Mita

Nasz kochany Pan Majster
16 lipca 2005 w wieku 72 lat zmar³
pan WILHELM BULA. Parafia nasza
ogromnie wiele panu Wilhelmowi zawdziêcza. By³ z nami przez ca³y czas budowy kocio³a. Z jego udzia³em i pod
jego nadzorem wykonywane by³y z wielk¹ starannoci¹ i fachowoci¹ wszelkie
prace ciesielskie.
By³ fachowcem starej daty, a wiemy
jak bardzo te s³owa nobilituj¹! Kocha³
Pana Boga! Sw¹ cichoci¹, umiechem,
mi³oci¹ bliniego  by³ tak bardzo podobny do patrona cieli  w. Józefa.
Kocha³ pracê przy kocio³ach. Pracowa³
we Wroc³awiu, w Nêdzy, w S³awicach
i przez 15 lat u nas.
Kilka dni przed nag³¹ mierci¹ by³
w naszym kociele i podziwia³ koñcz¹ce

siê malowanie prezbiterium. Dzi wiemy,
¿e to by³o jego po¿egnanie z kocio³em,
który by³ mu tak bardzo bliski!
Pan majster (tak wszyscy zwracali
siê do pana Wilhelma) by³ cz³owiekiem
g³êbokiej wiary, pogody ducha i wielkiej
uczynnoci. Kocha³ Reñsk¹ Wie,
ziemiê na której siê urodzi³ i w której
zosta³ pochowany. To by³a jego Ojczyzna!
16 sierpnia ofiarowalimy wieczorn¹
Mszê wiêt¹ o spokój jego duszy. W modlitwie wziê³a udzia³ ma³¿onka i najbli¿sza rodzina pana Wilhelma. W³¹czylimy
pana Wilhelma w sta³e modlitwy za
dobrodziejów naszej wi¹tyni.
Kronika naszej m³odej parafii na
niejednej stronie potwierdza, ¿e pan

Wilhelm Bula by³ wielkim dobrodziejem
naszego wiekopomnego dzie³a!
Jestemy i bêdziemy mu wdziêczni
za dar serca, który zostawi³ poród nas.
ks. proboszcz
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PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO WILNA
Z kronikarskiego obowi¹zku odnotowujemy w du¿ym skrócie przebieg
pielgrzymki do Wilna, która mia³a miejsce w dniach 11  17 czerwca br.
Duchowym przewodnikiem pielgrzymki by³ ks. Jerzy Panicz, któremu
serdecznie dziêkujemy. Panu Markowi Skrzyd³o z biura turystycznego
Marek dziêkujemy za zorganizowanie tej wspania³ej pielgrzymki.
Oto kilka chwil z pielgrzymki zatrzymanych w kadrze.
Zwiedzalimy kolejno:
Wilno z jego wspania³ymi zabytkami, wiadkami kultury polskiej,
z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej;
Troki

Wilno

Po¿ajcie

Troki  dawn¹ stolicê
Litwy z odrestaurowanym zamkiem Giedymina;
Po¿ajcie  koció³
Nawiedzenia NMP
i klasztor kamedu³ów;

Kowno  po³o¿one
u zbiegu Niemna
i Wilii.

Kowno

A w drodze powrotnej,
ju¿ po polskiej stronie:
Studzieniczn¹ 
sanktuarium Maryjne,
które w 1999 roku
odwiedzi³ Ojciec
wiêty;

Studzieniczna
Wigry

Sejny

Sejny  barokowy
zespó³ podominikañski;
Wigry  koció³
pokamedulski i eremy
(pustelnie dla zakonników), w 1999 roku
nocowa³ tam Ojciec
w. Jan Pawe³ II;

Garbarka

Garbarkê  wiêt¹
górê prawos³awia
z 6 tys. krzy¿y i
Kazimierz Dolny 
miasteczko o niepowtarzalnym uroku,
pere³kê polskiego
renesansu.
zdjêcia: T. Kucharski
czarny-cyan str. 4

Kazimierz Dolny
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PARAFIALNA PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIÓW NA DOLNYM L¥SKU
W sobotê 10 wrzenia 2005 r. wyruszylimy, skoro wit, na pielgrzymkê do sanktuariów Dolnego l¹ska. Pielgrzymkê zorganizowa³ i jej przewodniczy³ ks. Jaros³aw
Krê¿el.
Pierwszym etapem by³o opactwo cysterskie w Henrykowie, o którym pierwsze
wzmianki pochodz¹ z 1222 r. Obecnie zespó³
klasztorny stanowi zabytek klasy zerowej

niekiedy Madonn¹ umiechniêt¹ z ok.
1100 roku, natomiast spo³ecznoæ lokalna
czci J¹ jako Stra¿niczkê Wiary.
Z Barda udalimy siê do sanktuarium
Matki Bo¿ej £askawej w Krzeszowie. Sanktuarium stanowi kompleks budowli dawnego opactwa cystersów: bazylika mniejsza
Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny,
mauzoleum Piastów widnickojawor-

i sk³ada siê z kilku obiektów. Najstarszym
z nich jest koció³ Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny i w. Jana Chrzciciela,
wybudowany w latach 12301270. Wnêtrze
kocio³a jest bardzo bogate, a szczególn¹
uwagê przykuwa o³tarz g³ówny i s³ynne

skich, koció³ w. Józefa, budynki klasztorne, dom gocinny zwany domem opata,
liczne kaplice Kalwarii i zabudowania gospodarcze. Pierwszy koció³ zosta³ ukoñczony ok. 1295 roku i dotrwa³ do wojny
trzydziestoletniej, kiedy zosta³ wraz z klasz-

stalle henrykowskie. W latach 16821685
przy kociele wybudowano okaza³y barokowy klasztor, w którym obecnie znajduje siê
filia Wy¿szego Seminarium Duchownego we
Wroc³awiu. Z ty³u budynku klasztornego,
w tarasowym ogrodzie, znajduje siê pa³ac
opacki przykryty charakterystycznym he³mem. Ca³oæ otoczona jest murem z dwoma
bramami.
Nastêpnym etapem naszej pielgrzymki
by³o sanktuarium w Bardzie l¹skim, gdzie
w barokowym kociele pod wezwaniem
Nawiedzenia Najwiêtszej Marii Panny, wybudowanym w latach 1686  1704 w miejscu
dwóch wczeniejszych kocio³ów czeskiego i niemieckiego z XIV i XV wieku, w o³tarzu g³ównym, umieszczona jest drewniana
figurka Matki Bo¿ej Bardzkiej, nazywanej

torem zniszczony, a na jego miejscu w 1727
roku rozpoczêto budowê obecnego kocio³a. Barokowy koció³ jest budowl¹ napraw-

dê imponuj¹c¹ swym ogromem, kunsztem i bogactwem wystroju wewnêtrznego i zewnêtrznego. W o³tarzu g³ównym umieszczony jest obraz Matki
Boskiej £askawej czczony w Krzeszowie od ponad 700 lat.
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki by³a Msza w. odprawiona
przez ks. Jaros³awa w kociele w. Józefa, którego ca³y wystrój wewnêtrzny
nawi¹zuje od ¿ycia wiêtej Rodziny.
Oczywicie, jak na ka¿dej pielgrzymce nie zabrak³o modlitw w ró¿nych intencjach, z którymi ka¿dy
z nas pielgrzymowa³ do tych wiêtych
miejsc, jak¿e piêknych i bogatych zarówno w wymiarze duchowym jak
i materialnym zwi¹zanym z histori¹
naszej Ojczyzny.
Serdeczne Bóg zap³aæ ks. Jaros³awowi za zorganizowanie i przeprowadzenie pielgrzymki oraz wszystkim
uczestnikom za wspólne pielgrzymowanie.
W. i T. Kucharscy
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Ks.
Micha³
Pieñkowski
o sobie
Urodzi³em siê wiebodzicach
21.10.1975 r., czyli ju¿ nied³ugo skoñczê 30
lat. Mia³em okazjê mieszkaæ w wielu miejscach w Polsce, ale trzy by³y szczególne.
Pierwsze z nich to wiebodzice, gdzie siê
urodzi³em, gdzie mieszka³em przez pierwszych kilka lat. By³ to niepowtarzalny czas,
bo przecie¿ takim jest dzieciñstwo. Gdy
mia³em 10 lat moi rodzice kupili dom niedaleko Otmuchowa, w ma³ej wiosce Laskowice, i tam mieszka³em przez kolejnych kilkanacie lat, doje¿d¿aj¹c autobusem do
szko³y podstawowej w Ligocie Wielkiej,
a nastêpnie do liceum w Otmuchowie.
Obecnie moi rodzice mieszkaj¹ (ju¿ od 10
lat) niedaleko G³ogówka w Rzepczach.
Po skoñczonej szkole redniej, po maturze, odpowiadaj¹c na Bo¿e powo³anie,
wst¹pi³em do seminarium diecezjalnego
w Nysie, by po trzech latach przenieæ siê
wraz z innymi klerykami do nowego
budynku w Opolu. Na szóstym roku seminarium odby³em praktykê diakoñsk¹ w parafii w Kietrzu, by po wiêceniach kap³añskich udaæ siê na pierwsz¹ placówkê
duszpastersk¹ w G³ucho³azach, do parafii
w. Wawrzyñca. Tam przebywa³em piêæ
lat, zajmuj¹c siê grup¹ Dzieci Maryi, bêd¹c
jednoczenie kapelanem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i w hospicjum domowym.
19 sierpnia 2005 roku rozpocz¹³em pos³ugê w parafii Ducha wiêtego.

Ciekawe wakacje w Arce
W miesi¹cu sierpniu b.r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Ducha
wiêtego i NMP Matki Kocio³a, ju¿ po raz
szósty podjê³o akcjê Wakacje w Arce
dla wychowanków i wszystkich chêtnych
dzieci z naszego miasta. Dziêki instytucjom: Urz¹d Miasta, Mops, MOSiR,
a przede wszystkim dziêki ludziom dobrego serca, zapewnilimy oko³o 40 dzieciom
maksimum atrakcji i opiekê trzech wychowawców, aby nie ¿a³owa³y, ¿e lato spêdzi³y w miecie.
Zorganizowano wyjazdy wycieczkowe
do Chorzowa, Wis³y, Raciborza, Rudy,
Gliwic, Opola, Katowic, Góry w. Anny,
Wiêkszyc i Azotów. Ponadto odbywa³y siê
zajêcia sportowe, gry, zabawy, konkursy,
w trakcie których dzieci otrzyma³y wiele

ciekawych nagród. Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich zapewni³o codzienne niadanie, napoje, s³odycze i obiad w Kasynie.
Bóg zap³aæ tym, którzy wsparli nasze
dzie³o.
Prezes Ko³a Parafialnego SRK
Teresa Dulêba

SIERPNIOWE ROZSTANIA
Miesi¹c sierpieñ to czas tradycyjnych
przenosin ksiê¿y z parafii do parafii.
Decyzj¹ ks. arcybiskupa Alfonsa
Nossola, po 4 latach pos³ugi w naszej
parafii, ks. Jerzy Panicz zosta³ przeniesiony do parafii p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego w Pokoju. Po¿egnaln¹ Mszê
w. ks. Jerzy odprawi³ w niedzielê 14
sierpnia br.
W nastêpnym dniu, w Uroczystoæ
Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny,
¿egnalimy ks. Joachima Krolla, który po
rocznej rekonwalescencji w naszej parafii
zosta³ mianowany proboszczem w parafii
p.w. Trójcy wiêtej w Modzurowie.
Dziêkujemy Bogu za wszelkie ³aski
i dobro, jakimi przez ich pos³ugê nas obdarzy³.

Dziêkujemy ksiê¿om Jurkowi i Joachimowi za ich pos³ugê dla budowania wiary i jednoczenia naszych serc w Duchu
mi³oci
W miejsce ks. Jerzego Panicza wikarym w naszej parafii zosta³ ks. Micha³
Pieñkowski, który równie¿ musia³ rozstaæ
siê ze swoj¹ parafi¹ p.w. w. Wawrzyñca
w G³ucho³azach.
Serdecznie witamy Go w naszej Wspólnocie.
Zapewniaj¹c o naszej modlitewnej pamiêci ¿yczymy Wam, drodzy kap³ani, wielu ³ask, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, matczynej opieki Matki Kocio³a oraz wiele
serdecznoci i ¿yczliwoci ludzkiej w Waszych nowych parafiach.
Szczêæ Wam Bo¿e!

Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej w poniedzia³ki od 1700 do 1900.
Zawsze wszystko zaczyna siê od gorliwego cz³owieka. Je¿eli taki siê znajdzie, to
powstaje dzie³o. Takim gorliwym cz³owiekiem jest pani Gra¿yna, która w 1997 roku
zaproponowa³a utworzenie biblioteki
i spo³eczny w niej dy¿ur. Z oporami, w pomieszczeniu przy kancelarii zacz¹³ siê

tworzyæ k¹cik biblioteczny. I przez kilka lat w poniedzia³ki mo¿na by³o przynieæ ksi¹¿ki, a uporz¹dkowane wypo¿yczyæ.
Jesieni¹ 2004 roku przekazano nam na
u¿ytkowanie rega³y i ksi¹¿ki bêd¹ce
w³asnoci¹ Biblioteki CARITAS Diecezji

Opolskiej. Przez zimê przygotowalimy
stosowne pomieszczenie w Domu Parafialnym i mamy swoj¹ bibliotekê!
Wejcie do biblioteki znajduje siê
w zachodniej cianie Domu Parafialnego
od strony Policji.
S³owa uznania i wdziêcznoci kierujemy do pani Gra¿yny, za to, ¿e sta³a siê
gorliwym orêdownikiem dzie³a bibliotecznego w naszej parafii.
Biblioteka ma skromny ksiêgozbiór.
Mo¿na go wspomagaæ ksi¹¿kami typowo
religijnymi. Dziêkujemy pani Helenie, która jako pierwsza przysz³a z pomoc¹ pani
Gra¿ynie. Emerytowanych bibliotekarzy
zapraszamy do pomocy w ci¹g³ym tworzeniu biblioteki i w poszerzeniu godzin
otwarcia.
ks. proboszcz

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
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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: Ja ciebie chrzczê w Imiê Ojca
i Syna i Ducha wiêtego  tymi s³owami nastêpuj¹ce dzieci
zosta³y w³¹czone we Wspólnotê Kocio³a wiêtego: Julia Maria
Jêdrzejec, Emilia Nina Szygu³a, Miko³aj Filip Kerner, Aleksandra
Miriam Gerlasiñska, Jacek Wiktor Asman, Urszula Kinga Isio
 Zbroiñska, Mi³osz Andrzej Strêkowski, Maciej Jan Leszczyñski,
Pawe³ Piotr Krupa, Marlena Izabela Daniel, Julia Krystyna Bania,
Jan Wojciech Bartoszek, Laura Agnieszka Bujara, Szymon Adam
Dragan, Marcin Grzegorz Jaksiewicz, Micha³ Jakub Wojtala,
Emilia Maria Zembrzuska, Oliwia Ewa Wdziekoñska, Kacper

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Padziernik
2
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
3
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
4
18.00
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.
7
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
9
11.30
Msza w. w intencji nauczycieli w 10 rocznicê
powstania Stowarzyszenia.
10 18.00
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 mca.
13 18.00
Msza w. w intencji Ojca wiêtego, Ojczyzny i Radia Maryja.
15 18.00
Msz w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
16 11.30
Msza w. w intencji lekarzy i s³u¿by zdrowia.
Listopad
1
Uroczystoæ Wszystkich wiêtych
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
2
Dzieñ Zaduszny  Msze w. 6.30, 8.00, 18.00  za wypominanych.
Procesja i modlitwa ró¿añcowa na Cmentarzu ¯o³nierzy
Radzieckich.
4
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
6
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
7
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek mca.
11 87 Rocznica Odzyskania Niepodleg³oci
10.00
Msza w. w intencji Ojczyzny.
14 18.00
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 mca.

Pawe³ Walkowicz, Wiktoria Kawa, Igor Pawe³ Jasek, Olivier
Umiñski, Laura Nippe, Julia Tiffany Wo, Dawid Marek Bakota,
Milena Beata ¯ó³kowska, Rados³aw Kacper Bo¿ek, Dawid Adam
Herbowski, Aleksandra Katarzyna Smyczek, Jennifer Anna Bajer,
Anna Agnieszka Gudaniec, Micha³ Grzegorz Barnu, Tomasz
Adam Król, Rafa³ Miko³aj Fabiañski, Agata Joanna £annik
i Mateusz B³a¿ewski.

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:
£ukasz Czerw i Karolina Bujniewicz
Mariusz Zdeb i Ewa Gryd¿uk
Marcin Trybus i Magdalena Mordal
Bartosz Staszak i Ewa B³a¿ewska
Mariusz Opiolka i Ma³gorzata Sosna
Adam Jod³owiec i Wies³awa Wieja
Grzegorz Barciak i Ma³gorzata Naraniecka
Dawid Szygu³a i Marlena Solak
Tomasz Burzan i Dominika £abanowicz
Mariusz Kosmala i Agnieszka Byczkowska
Krzysztof Kara i Ilona Prokop
Fryderyk Krükeberg i Marzena Bia³oskórska
Mariusz wierczek i Aleksandra Podgórna
Witos³aw Iwanejko i Izabela G³abu
Krzysztof Wysoczan i Anna Wysoczan
Marcin Panek i Katarzyna Lechniak
Tomasz Barciak i Katarzyna Brym
Piotr Orszak i Anna Zacharecka
Marcin Bartkowiak i Agnieszka Bana
Dariusz Szel¹g i Aneta Kubrak
Tomasz Nowak i Beata Zawierucha
Pawe³ Mruga³a i Joanna Rotte
Mariusz Dziurdzia i Aleksandra Magdziñska
Marcin Muszyñski i Agnieszka Niewiarowska
Robert £owczyñski i Iwona £owczyñska

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Marek Mizak l. 46
Henryk Strychalski l. 59
W³adys³aw £agowski l. 63
Henryk Bodio l. 50
Jadwiga Ignacek l. 78
Wac³awa W³odarczyk l. 57

Anna Augustyniak
Ryszard Jakubaszek l. 52
Edward Truchan l. 65
£ukasz Pastyrczyk l. 25
Raisa Czerniak l. 55
Alfred Kubacki l. 68

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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Prezbiterium
Prezbiterium to najwiêtsze miejsce
ka¿dego kocio³a.
W Roku Eucharystycznym stanêlimy
wobec budowy o³tarza i ukszta³towania
prezbiterium w naszym kociele.
Projektantem kocio³a jest pani in¿.
Weronika Sznyrowska, a do projektu
prezbiterium zosta³ zaproszony pan in¿.
Zdzis³aw Budziñski. Oboje mieszkaj¹
i pracuj¹ w Opolu.
Pierwszy etap prac w prezbiterium zosta³ wykonany w lipcu, a by³o to malowid³o g³ównej jego ciany. Pracy tej podjê³a

siê firma rzebiarsko  sztukatorska SIMA
pana mgr sztuki Henryka Korbañskiego
z Opola. Prace wykonywano przez dwa tygodnie. By³y one wyj¹tkowo pracoch³onne. Na cianê zosta³y po³o¿one pow³oki
ozdobne technik¹ lazurów wed³ug technologii i na materia³ach firmy BECKERS.
W tej technice zosta³ te¿ namalowany
Duch wiêty o wymiarach 120 x 60 cm
ciana prezbiterium by³a gruntowana
i po³o¿one trzy akrylowolateksowe kolory wed³ug okrelonej tonacji barwnej,
nastêpnie dwie warstwy lazury br¹zowej,
na koniec nast¹pi³a trzykrotna przecierka
z³ot¹ lazur¹. Ca³¹ cianê trzeba by³o malowaæ dziesiêciokrotnie, a w niektóre dni
na rusztowaniach pracowa³o 6 malarzy.
Drugim etapem prac w prezbiterium
jest wykonanie o³tarza, ambonki i chrzcielnicy. Sk³adaj¹ siê one z rzebionej podstawy i kamiennej nastawy.
Rzebione podstawy to dzie³o pana
Mariana Molendy, który jest rzebiarzem, pracownikiem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, a mieszka i tworzy
w Nysie. Jest on autorem rzeby  wizerunku Agnieszki Osieckiej w Opolu.
Z zachwytem mo¿na by³o patrzeæ jak
w nyskiej pracowni w mokrej glinie tworzy³a siê podstawa o³tarza i ambonki, przy
których rzebiarz spêdza³ wiele godzin.
Forma gliniana s³u¿y do wykonania odlewu gipsowego, który musi stosownie
d³ugo schn¹æ. Odlew gipsowy jest form¹,

w któr¹ rzebiarz z kolei wlewa masy ¿ywiczne, a póniej trzeba wszystko mozolnie dopracowaæ.
Prace kamieniarskie, które s¹ szkieletem i nastaw¹ o³tarza, to dzie³o firmy LAPISGRANIT pana Zygmunta Smyka³y
z Ciska. Pan Zygmunt podj¹³ siê pracy
przy posadzce prezbiterium, za o³tarzem
widnieje tablica jego dzie³a z roku 1997.
Teraz wycina on najwiêtsze kamienie,
bo przecie¿ na nich bêdzie sprawowana
Eucharystia.
O³tarz ma stela¿ granitowy oraz
zewnêtrzn¹ formê kamienn¹ wykonan¹
z w³oskich marmurów Breccia sardo.
Czynimy wszystko, aby jak najszybciej
zosta³y zamontowane ambonka i chrzcielnica. Przez ca³y czas tworzy siê projekt
trzymetrowego krzy¿a, który zawinie
ponad tabernakulum. Oczywicie równie¿
i ono przybierze now¹ formê. Na koniec
zajmiemy siê miejscami dla ksiê¿y, zwanymi sedilia, i tak zamkniemy dzie³o
ukszta³towania naszego prezbiterium.
Wasz proboszcz

NIESZPORY RAC£AWICKIE
Niedzielne nieszpory, 19 czerwca br.,
mia³y szczególny charakter. Uczestniczyli w nich ksiê¿a, którzy przyjechali na kolejne 4. spotkanie ksiê¿y pochodz¹cych
z Rac³awic l¹skich, na które w tym roku
zostali zaproszeni przez ks. Edwarda
Bogaczewicza.
Z Rac³awic wywodzi siê 10 ksiê¿y,
z których 1 ju¿ nie ¿yje. W spotkaniu
uczestniczyli ksiê¿a (na zdj. od lewej):
Edward Bogaczewicz, nasz proboszcz,
Tadeusz Podkówka z Szybowic, Stanis³aw Bogaczewicz z Prudnika, o. W³adys³aw Niemiec OFMConv z Horyñca Zdroju, Eugeniusz Dembicki z Raciborza,
i Maciej Skóra neoprezbiter, który w tym
dniu g³osi³ S³owo Bo¿e i udziela³ prymicyjnego b³ogos³awieñstwa.
Po uroczystych nieszporach ksiê¿a
spotkali siê z wiernymi, szczególnie tymi,
którzy te¿ pochodz¹ z Rac³awic l¹skich.
Tadeusz Kucharski
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