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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Zes³anie Ducha wiêtego 2006 r.

WIADECTWO DUCHA I NASZE
Wyobra sobie, ¿e minê³o milion lat.
Ostatni cz³owiek dawno ju¿ umar³. Na
Ziemiê przyby³a wyprawa z innej galaktyki. Odnaleli lady naszej cywilizacji.
Autostrady, lotniska, stadiony, resztki betonowych osiedli. Wród ruin kasety i dyskietki. Raport brzmia³: Tê planetê zamieszkiwa³o plemiê dzikusów, których
g³ównym zajêciem by³a brutalna walka.
W wolnych chwilach oddawali siê seksualizmowi bez przestrzegania jakichkolwiek zasad moralnych. Gromadzili wielkie
sumy pieniêdzy, które bezsensownie
trwonili. Przepraszam Ziemian, jeli
ich ubod³em. Zreszt¹  ja te¿ jestem
Ziemianinem... Cokolwiek cz³owiek
czyni, zostawia lad w otaczaj¹cym
wiecie. lad ten jest wiadectwem
ducha, wiary i przekonañ, wartoci,
nadziei i oczekiwañ. Czy chcemy, czy
nie chcemy  ka¿dym czynem, ka¿dym s³owem, ka¿d¹ myl¹ wiadczymy o bogactwie lub o ubóstwie swojej
osobowoci i naszej cywilizacji. A Jezus, Ziemianin z wyboru, mówi³ na
swej ostatniej ziemskiej wieczerzy tak:
Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi,
On bêdzie wiadczy³ o Mnie. Od tamtej Wieczerzy minê³o prawie dwa tysi¹ce lat. Jakie jest wiadectwo Bo¿ego
Ducha o Jezusie? Czy w ogóle jest?
I czy kogo interesuje?
Zaczê³o siê wszystko piêædziesi¹t
dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Najpierw by³ szum z nieba, jakby uderzenie
gwa³townego wiatru. Potem za jêzyki jakby z ognia. To by³o bardzo zewnêtrzne,
choæ bardzo potrzebne, by przykuæ uwagê mieszkañców Jerozolimy. Zaraz te¿ objawi³ siê dar mowy i rozumienia. Ale i to
by³o ma³o Duchowi wiêtemu. Nape³ni³
uczniów Jezusa darem przemiany: odwaga i m¹droæ sta³a siê ich si³¹. I tego ma³o:
darem wiary Duch ubogaci³ tysi¹ce
uczestników tego wydarzenia. Wkrótce
wiara zaowocowa³a mi³oci¹ i radoci¹.
Ale wszystko mia³o charakter propozycji:
mo¿esz przyjæ i s³uchaæ, ale nie musisz.
Mo¿esz uwierzyæ, ale decyzja nale¿y do
ciebie. Mo¿esz zwi¹zaæ siê ze wspólnot¹

wierz¹cych, ale tylko dobrowolnie. Dzi
te¿ potrzeba owego jakby wiatru, potrzeba owych jêzyków jakby z ognia. Potrzeba nieco widowiskowego scenariusza, by
przykuæ uwagê Ziemian. I Bo¿y Duch nie
sk¹pi takich znaków. S¹ nimi choæby postaci wiêtych  niektóre, jak np. Ojciec
Pio, niezwyk³e. Niektóre, jak np. Matka
Teresa, tak zwyczajne, ¿e a¿ przekraczaj¹ce nasze wyobra¿enia. Niektóre, jak np.
siostra Faustyna, zaskakuj¹ce w swej prostocie siêgaj¹cej samego Boga.
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Ku G³êbi...
Czekam na Ciebie Ogniu
choæ bojê siê Twego spalania
czekam na Twoje wiat³o
choæ lêkam siê olepienia
Czekam na wype³nienie pustki
choæ nie wiem czy pomieszczê
Ciebie i Twoje Panie dary
bojê siê ¿e pêknê
Czekam aby mnie wyrwa³
i przesadzi³ w G³êbiê
¿eby mnie wreszcie porwa³
lecz bojê siê straciæ siebie
Czekam na Twoje uzdrowienie
zranionego serca przez grzech
lecz przyzwyczai³em siê ju¿
i nawet lubiê to moje schorzenie
Czy ja wiem
czego ja w³aciwie chcê!?
A jednak chyba
mimo wszystko wiem
 chcê dojæ do G³êbi
bardzo chcê!
Dlatego wo³am o Ducha
o. Henryk Ka³u¿a SVD

A czy postaæ Jana Paw³a II nie jest jednym z elementów tego niezwyk³ego, widowiskowego scenariusza Bo¿ych znaków?
Schorowany i niem³ody ju¿ Papie¿, który
przyci¹ga t³umy? I widaæ, ¿e ma im co do
powiedzenia, bo wci¹¿ go s³uchaj¹  starzy i m³odzi. Powiada Jezus: Duch Prawdy bêdzie wiadczy³ o Mnie... Ale wy te¿
wiadczycie... Wicher i p³omienie ognia
by³y znakami bezwolnymi. Duch wiêty
zaw³adn¹³ materi¹ w niepojêty dla nas
sposób. Ale chwilê potem Duch Bo¿y
zaw³adn¹³ ludmi. W sposób równie niepojêty. Ale  zauwa¿  nie zniewoli³ tych
ludzi. Jak zreszt¹ i Jezus nie zniewala³.
Mówi³: Jeli chcesz... (Mt 9,7.21). A gdy

Judasz szed³ Go zdradziæ, nie ow³adn¹³
jego umys³em, lecz zostawi³ wolnoæ decyzji. Nie chcia³bym powiedzieæ, ¿e mamy
byæ narzêdziem Ducha wiêtego, by kto
nie pomyla³, ¿e mamy byæ narzêdziem
bezwolnym i koniecznym. Si³¹ wiadectwa jest nasza wolnoæ. Wolnoæ kierowania siê zasadami p³yn¹cymi z g³êbin Ewangelii  wy te¿ wiadczycie, bo jestecie ze
Mn¹ od pocz¹tku  mówi Jezus. Jestecie
od pocz¹tku i wiecie, jak wielka jest si³a
dobra, wiecie, czym jest moc mojej nauki
i mojego ¿ycia, mojej mierci i mojego
zmartwychwstania. Uczyñcie swoje ¿ycie
wiadectwem Ewangelii. Na co dzieñ.
I niekoniecznie musicie byæ bohaterami.
Wystarczy mi³oæ, radoæ, pokój, cierpliwoæ, uprzejmoæ, dobroæ, wiernoæ, ³agodnoæ, opanowanie. Tylko tyle? Tylko
tyle. ¯eby przez twoje ¿ycie, jak przez
kryszta³ow¹ taflê, wiat zobaczy³ Boga.
Ks. Tomasz Horak
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wiêto
Najwiêtszej Maryi Panny
Matki Kocio³a
wiêto Maryi,
Matki Kocio³a, obchodzone w poniedzia³ek po uroczystoci
Zes³ania Ducha wiêtego, zosta³o
wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez
Episkopat Polski  za zgod¹ Paw³a VI.
Dzieñ ten zosta³ wybrany dlatego, ¿e
Zes³anie Ducha wiêtego by³o pocz¹tkiem dzia³alnoci Kocio³a. Jak podaj¹
Dzieje Apostolskie, w momencie Zes³ania Ducha wiêtego w Wieczerniku
obecni byli wszyscy Aposto³owie,
którzy trwali jednomylnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj¹,
Matk¹ Jezusa, i braæmi Jego (Dz 1,
14). Matka Najwiêtsza, Oblubienica
Ducha wiêtego, moc¹ którego
w dniu Zwiastowania poczê³a Jezusa
Chrystusa, prze¿y³a w Wieczerniku
wraz z Aposto³ami zst¹pienie Ducha
Mi³oci na Koció³. Od tej chwili
Maryja, Wspomo¿ycielka Wiernych
i Matka Kocio³a, towarzyszy Kocio³owi w wiecie.
Maryja jest Matk¹ Kocio³a. Tytu³
ten dawali Matce Najwiêtszej teologowie ju¿ od pocz¹tków dziejów Kocio³a, a w ostatnim stuleciu papie¿e:
Leon XIII, Jan XXIII i Pawe³ VI. Biskupi polscy z³o¿yli Paw³owi VI memoria³
z gor¹c¹ prob¹ o og³oszenie Maryi

Matk¹ Kocio³a i oddanie ponowne Jej
macierzyñskiemu Sercu ca³ej rodziny
ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan
Wyszyñski, w imieniu 70 biskupów
polskich w dniu 16 wrzenia 1964
roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wyg³osi³ przemówienie, uzasadniaj¹c koniecznoæ og³oszenia Maryi
Matk¹ Kocio³a. Powo³ywa³ siê na dowiadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna
w naszych dziejach, i zawsze przez
nas wzywana, by³a ratunkiem, pomoc¹ i zwyciêstwem. Biskupi polscy zabiegali równie¿ bardzo o to, aby nauka
o Matce Najwiêtszej zosta³a w³¹czona
do Konstytucji o Kociele, gdy¿ to
podkrela godnoæ Maryi jako Matki
Kocio³a i Jej czynn¹ obecnoæ w misterium Chrystusa i Kocio³a.
W 1968 r. Pawe³ VI potwierdzi³
swoje orzeczenie o Matce Kocio³a
w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Paw³owym. Episkopat Polski w³¹czy³ wówczas do Litanii Loretañskiej nowe
wezwanie: Matko Kocio³a, módl siê
za nami. Wniós³ równoczenie probê do Stolicy wiêtej, aby wezwanie
to znalaz³o siê w Litanii odmawianej
w Kociele Powszechnym, i aby
papie¿ ustanowi³ wiêto Matki Kocio³a równie¿ dla ca³ego Kocio³a
Powszechnego.

Uroczystoæ Najwiêtszego
Cia³a i Krwi Pañskiej
 15 czerwca
Uroczysta procesja Bo¿ego Cia³a przejdzie ulicami osiedla Piastów, po Mszy w. odprawionej
w kociele o godz. 8.30.
Prosimy mieszkañców osiedla o w³¹czenie
siê w przygotowanie oprawy tej uroczystoci;
przygotowanie o³tarzy, dekoracjê balkonów
i okien.
Niech nasze zaanga¿owanie w przygotowanie
procesji i jak najliczniejszy w niej udzia³, bêd¹
wiadectwem naszej wiary.

Dziesiêæ lat pe³nienia dobra  to jeszcze za
ma³o,
Jeden dzieñ pe³nienia z³a  to ju¿ za du¿o.
Maksyma chiñska

UMIEJÊTNOÆ
ROZRÓ¯NIANIA
Jeden grzech, niby niewiele, a przecie¿
ju¿ o jeden za du¿o. Przede wszystkim dlatego, ¿e pierwszym poszkodowanym przez z³o
jest zawsze ten, kto je pope³nia. Kto zadaje siê
ze z³em, ten jest pierwsz¹ jego ofiar¹. Biblia
wyra¿a tê prawdê w s³owach ostrze¿enia:
Uciekaj od grzechu jak od wê¿a, jeli siê
bowiem zbli¿y, uk¹si ciê... (Syr 21,2). To
znaczy: wyjdzie ci na z³e, zatruje ciê jadem,
nieraz i zdrowie zrujnuje.

Aby chroniæ siê przed szkodliwymi skutkami z³a, aby na co dzieñ realizowaæ biblijne zalecenia: unikaj z³a i czyñ dobro
trzeba posiadaæ zdolnoæ rozró¿niania dobra i z³a. Problem w tym, ¿e owa ludzka
umiejêtnoæ nie ma przywileju nieomylnoci. Raz dlatego, ¿e z³o najczêciej nie wystêpuje z podniesion¹ przy³bic¹, lecz przywdziewa fata³aszki dobra pozornego lub
szermuje argumentami o wy¿szej koniecznoci, powszechnej praktyce i mniejszym z³u.
Po drugie dlatego, ¿e ludzka zdolnoæ rozpoznawania dobra jest czêsto ograniczona
i uszkodzona. Ju¿ to przez emocje i nieuporz¹dkowane pragnienia cz³owieka, ju¿ to
przez obiegowe pó³prawdy czy w¹tpliwej
wartoci pogl¹dy, które on sobie nieopatrznie przyswoi³.
Cz³owiek potrzebuje zatem wiat³a
z góry, pomocy ze strony Boga, roztropnoci, która przewy¿sza jego rozs¹dek,
bystroæ i dowiadczenie ¿yciowe razem
wziête. Cz³owiek Starego Testamentu prosi³
o tê pomoc s³owami: Naucz mnie czyniæ
Twoj¹ wolê, bo Ty jeste moim Bogiem.
Twój dobry duch niech mnie prowadzi po
równej ziemi (Ps 143,10). My mamy do
dyspozycji s³owa z Hymnu do Ducha wiêtego: O Stworzycielu, Duchu, przyjd (...)
Niech w drodze za przewodem Twym miniemy z³o, co kusi nas.
Ks. Antoni Czeczko SVD
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Jean Guitton

WYZNANIE WIARY

Wierzê w jednego Boga, Ojca, Syna
i Ducha wiêtego, prawdziw¹ Trójcê w doskona³ej jednoci. Wierzê, ¿e Bóg jest czystym duchem, nieskoñczon¹ pe³ni¹ bytu,
wiadomoci i mi³oci.
Wierzê w Boga Ojca wszechmog¹cego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszechwiata
widzialnego i niewidzialnego. Wierzê, ¿e
ka¿de stworzenie poczyna siê i rozwija tylko w wiêzi z ¿ywym Bogiem. Wierzê, ¿e
Bóg jest wolny, ¿e stworzy³ cz³owieka na
swój obraz. Wierzê, ¿e wiat jest z natury
dobry, a z³o istnieje w wiecie jedynie
przez z³e korzystanie z wolnoci. Wierzê,
¿e Bóg dopuszcza z³o wy³¹cznie po to,
¿eby wywieæ zeñ wiêksze dobro.
Wierzê w Boga jedynego Syna, zrodzonego przez Ojca w wiecznych dziejach.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, wiat³oæ ze wiat³oci, zrodzony a nie stworzony, tej samej co Ojciec natury. A przez
Niego wszystko siê sta³o.
Dla nas i dla naszego zbawienia Syn
sta³ siê cz³owiekiem, przyj¹³ cia³o z Niepokalanej Dziewicy Maryi. Jezus Chrystus,
prawdziwy cz³owiek i prawdziwy Bóg.
¯y³ miêdzy nami pe³en ³aski i prawdy.
Uczy³ nas mi³owaæ Boga i ludzi. Pe³niê
wiary i mi³oci wyra¿aj¹ ewangeliczne
B³ogos³awieñstwa. B³ogos³awieni ubodzy
w duchu, cisi, mi³osierni, czystego serca,
w nadziei znosz¹cy cierpienie, spragnieni sprawiedliwoci, pokój nios¹cy, przeladowani...

Ukrzy¿owany za nas pod Poncjuszem
Pi³atem, cierpia³ mêkê i zosta³ pogrzebany.
Trzeciego dnia zmartwychwsta³, jak mówi¹ pisma. Siedzi po prawicy Ojca. Znamy
te fakty dziêki wiadkom Jego ¿ycia, mierci i zmartwychwstania.
Chrystus powróci w chwale s¹dziæ
¿ywych i umar³ych. I Jego królestwo nie
bêdzie mia³o koñca.
Wierzê w Boga, Ducha wiêtego, który
jest Panem i dawc¹ ¿ycia, pochodzi od
Ojca i Syna, od Ojca przez Syna. Z Ojcem
i Synem odbiera tê sam¹ chwa³ê. Ojciec,
Syn i Duch wiêty s¹ jednym Bogiem. Duch
wiêty, który mówi³ przez proroków, dzi
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mówi g³osem Kocio³a, prowadzi go i o¿ywia.
Wierzê w jeden, wiêty, katolicki, to znaczy powszechny Koció³, apostolski, czyli
z³¹czony z aposto³ami historyczn¹ sukcesj¹. Koció³ przed³u¿a wcielenie Chrystusa,
jest Jego Cia³em. W tajemnicy wiêtych obcowania ³¹czy wiernych tego wiata z wybranymi na tamtym wiecie. Wiernymi s¹
wszyscy uczniowie Chrystusa, okazuj¹cy to
lub ukryci, w³¹czeni we wspólnotê faktycznie lub tylko intencj¹. Organizuj¹ siê oni
pod widzialnym przewodnictwem, tak jak
wybrani przez Chrystusa uczniowie ¿yli
prowadzeni przez Piotra.
Wierzê, ¿e Duch wiêty owieca Koció³ tak, by bez b³êdu interpretowa³ przes³anie Chrystusa, a zw³aszcza natchnione
przez Boga Pismo. Wierzê, ¿e tak owiecony Koció³ mo¿e uroczycie wyra¿aæ siê
g³osem nastêpcy Piotra lub zebranych wokó³ niego nastêpców Aposto³ów.
Wierzê, ¿e gdy kap³an powtarza w czasie Mszy wiêtej s³owa i gesty Jezusa
z Ostatniej Wieczerzy poprzedzaj¹cej
mêkê, chleb i wino staj¹ siê samym Jezusem Chrystusem, Cz³owiekiem-Bogiem,
który daje nam siebie jako duchowy pokarm na ¿ycie wieczne.
Wierzê, ¿e ta Rzeczywista Obecnoæ
Chrystusa jest tym samym, co ca³kowity dar
¿ycia, jaki z³o¿y³ Ojcu w ofierze krzy¿a.
D¹¿ê do jednoci wszystkich chrzecijan, za któr¹ umar³ Jezus.
Oczekujê zmartwychwstania umar³ych
i ¿ycia wiecznego, gdy Bóg bêdzie wszystkim we wszystkich.
prze³o¿y³a Dorota Szczerba

Rekolekcje w Duszpasterstwie przy Osiedlu Piastów
W uzupe³nieniu informacji dotycz¹cych naszej Wspólnoty zamieszczonych
w numerze jubileuszowym gazetki podajemy wykaz rekolekcji w okresie trwania
Duszpasterstwa przy Osiedlu Piastów.
W sierpniu roku 1986 zaistnia³a Wspólnota Duszpasterstwo przy Osiedlu Piastów. W roku 1987 na rekolekcje zaprosilimy Wiernych do Parafii w. Miko³aja,
gdy¿ istnia³ jeszcze bardzo silny zwi¹zek
w Parafi¹ Matk¹, a nie by³o mo¿liwoci
przeprowadzenia rekolekcji w m³odej,
tworz¹cej siê Wspólnocie.
20  24 marca 1988
rekolekcje dla dzieci  g³osili duszpasterze
miejscowi.
27  30 marca 1988
pierwsze rekolekcje dla m³odzie¿y i starszych przeprowadzi³ ks. Stanis³aw Bogaczewicz  student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

12  17 marca 1989
rekolekcje dla wszystkich g³osi³ ks.Henryk
Waindzoch.
27  29 listopada 1989
rekolekcje dla dzieci g³osi³ o. franciszkanin Roman Celary z Prudnika.
3  8 grudnia 1989
rekolekcje dla m³odzie¿y i starszych g³osi³ o. franciszkanin Roman Celary z Prudnika.
1  3 marca 1990
rekolekcje dla m³odzie¿y g³osi³ ks. Marcin
Gajda  wikariusz z G³ubczyc.
2  6 grudnia 1990
rekolekcje dla wszystkich g³osi³ o. Marek
Czy¿ycki  oblat z Kêdzierzyna.
25 luty  1 marca 1991
rekolekcje jednodniowe dla dzieci (dla
ka¿dej klasy jeden dzieñ) g³osili duszpasterze miejscowi.

1, 8, 15, 22 marca 1991
nauki rekolekcyjne dla m³odzie¿y w kolejne pi¹tki marca g³osili o. oblat Arkadiusz
Sêdzielowski  ks. Janusz Dworzak i Barbara Charczuk z Poradni ¯ycia Rodzinnego.
11  15 marca 1992
rekolekcje dla m³odzie¿y i starszych
g³osi³ ks. Stanis³aw Durbas  proboszcz
z G³êbinowa.
5  10 kwietnia 1992
rekolekcje jednodniowe dla dzieci poszczególnych klas g³osili ksiê¿a miejscowi.
1  11 marca 1993
rekolekcje dla dzieci, m³odzie¿y i starszych g³osi³ ojciec Tadeusz Hajduk proboszcz parafii oblackiej w Kêdzierzynie.
1 padziernika Roku Pañskiego 1993
zosta³a utworzona w miejsce Duszpasterstwa przy Osiedlu Piastów Parafia p.w.
Ducha wiêtego.
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JUBILEUSZOWA MSZA WIÊTA W 20. ROCZNICÊ POWIÊCENIA
PLACU POD BUDOWÊ KOCIO£A
3 maja 2006 roku uroczycie obchodzilimy jubileusz 20lecia powiêcenia placu pod budowê
naszego kocio³a. Tak, jak przed 20 laty, uroczystej Mszy w. jubileuszowej przewodniczy³
ks. bp. Gerard Kusz, a koncelebrowali: ks. dr Alfons Schubert  pierwszy budowniczy kocio³a,
ks. proboszcz Edward Bogaczewicz oraz ksiê¿a z dekanatu kêdzierzyñskiego uczestnicz¹cy
w konwencie dekanalnym. Ksiêdza bpa powita³ Przewodnicz¹cy Rady Duszpasterskiej pan
Tadeusz Kucharski.
Ekscelencjo ksiê¿e biskupie.
Przed dwudziestu laty mielimy zaszczyt powitaæ Wasz¹ Ekscelencjê, na uroczystoci powiêcenia placu pod budowê
naszej wi¹tyni, s³owami zaczerpniêtymi
z Listu do Efezjan:

W Nim zespalana ca³a budowla ronie
na wiêt¹ w Panu wi¹tyniê, w Nim i wy
tak¿e wznosicie siê we wspólnym budowaniu, by stanowiæ mieszkanie Boga
przez Ducha.

A wiêc nie jestecie ju¿ obcymi i przychodniami, ale jestecie wspó³obywatelami wiêtych i domownikami Boga  zbudowani na fundamencie aposto³ów
i proroków, gdzie kamieniem wêgielnym
jest sam Chrystus Jezus.

Dzisiaj z radoci¹ mo¿emy stwierdziæ
jak bardzo te s³owa sta³y siê rzeczywistoci¹ naszej Wspólnoty parafialnej, która
sta³a siê duchowo i materialnie mieszkaniem Boga Przez Ducha.
Z ufnoci¹ powierzamy naszym patronom: Duchowi wiêtemu i Najwiêtszej
Maryi Pannie Matce Kocio³a, wszystkie
sprawy naszej Wspólnoty parafialnej.
Dziêki wielkiej ofiarnoci wiernych,
kolejne prace przybli¿aj¹ nas do powiêcenia naszego kocio³a, które odbêdzie siê
21 padziernika b.r.
Serdecznie witamy ks. bpa w naszej
wspania³ej wi¹tyni i prosimy o odprawienie Eucharystii i wspólne z nami odpiewanie Te Deum, jako wyrazu naszej
wdziêcznoci Bogu za Jego opiekê i b³ogos³awieñstwo w budowaniu kocio³a
i Wspólnoty.

Równie serdecznie witam wszystkich
ksiê¿y przyby³ych z okazji konwentu i na
t¹ jubileuszow¹ uroczystoæ.
W czasie Eucharystii modlilimy siê
w intencjach:
 Ojczyzny  z okazji wiêta NMP
Królowej Polski,
 jubileuszu 20-lecia powiêcenia placu
pod budowê kocio³a,
 zmar³ych ksiê¿y z dekanatu kêdzierzyñskiego.
Na zakoñczenie Mszy w. Przewodnicz¹cy Rady wyrazi³ wdziêcznoæ ksiê¿om
uczestnicz¹cym w tej uroczystoci.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Podziêkowanie.

Pamiêtam ten piêkny dzieñ majowy
4 maja 1986 r. i jego niepowtarzalny nastrój. Powitanie ks. bpa Gerarda Kusza,
wzruszenie i wiadomoæ, ¿e to pocz¹tek
tworzenia czego wielkiego w czym przypad³o mi uczestniczyæ.
Z perspektywy czasu widzê ogrom
prac, jakie wykonalimy, ale i ogrom
duchowego zaanga¿owania w budowê
Kocio³a jako Wspólnoty. To wszystko
by³oby niemo¿liwe bez naszych duszpasterzy.
Dlatego w imieniu Rady Parafialnej
i naszej Wspólnoty serdecznie dziêkujemy ks. biskupowi Gerardowi za przewodniczenie pierwszej i obecnej Eucharystii
w naszej Wspólnocie.

Ks. dr Alfonsowi Schubertowi, za przygotowanie i zapocz¹tkowanie tego wspania³ego dzie³a.
Dziêkujemy równie¿ naszemu proboszczowi, ks. Edwardowi, kontynuatorowi

budowy naszej wi¹tyni i Wspólnoty
oraz wszystkim ksiê¿om uczestnicz¹cym
w tej uroczystoci, a szczególnie tym, którzy pracowali i pracuj¹ obecnie wród
nas.
Bóg Wam zap³aæ!
dokoñczenie na str. 5
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dokoñczenie ze str. 4

Uroczystoæ przy krzy¿u misyjnym i kamieniach pamiêci.
Po Mszy w. przy krzy¿u misyjnym
i kamieniach pamiêci wys³uchalimy okolicznociowego wyst¹pienia z okazji wiêta NMP Królowej Polski zakoñczonego
s³owami:
Dzisiaj, stoj¹c przy kamieniu powiêconym obroñcom Ojczyzny  ¿o³nierzom

Armii Krajowej oraz przy kamieniu powiêconym krótkiej historii naszej Wspólnoty, obejmijmy pamiêci¹ zarówno tych,
którzy nie wahali siê powiêciæ ¿ycia dla
Ojczyzny, jak i tych, którzy w mijaj¹cym
dwudziestoleciu nie szczêdzili si³ i rodków dla budowania naszej Wspólnoty
i naszej wi¹tyni. Bo Ojczyzna to nie tylko wielki zbiorowy obowi¹zek w skali
kraju, ale i te ma³e obowi¹zki wzglêdem
spo³ecznoci lokalnej, w której przysz³o
nam ¿yæ.
Bo¿e, b³ogos³aw naszej Ojczynie i otaczaj J¹ swoj¹ opiek¹.
Nastêpnie przedstawiciele Armii Krajowej, Wspólnoty parafialnej i duchowieñstwa zapalili znicze przy pomnikach
i krzy¿u misyjnym. Ksi¹dz Stanis³aw Bogaczewicz odczyta³ modlitwê za Ojczyznê,

autorstwa ks. Piotra Skargi. Uroczystoæ
zakoñczy³o odpiewanie Bo¿e co Polskê i hymnu narodowego.
Dziêkujemy duchowieñstwu, pocztom
sztandarowym organizacji kocielnych,
spo³ecznych i szkó³ z terenu naszej parafii oraz orkiestrze dêtej za uwietnienie
uroczystoci, dziêkujemy tak¿e licznie
zgromadzonym jej uczestnikom.
Tadeusz Kucharski
Zdjêcia: Daniel Kubny

BUDUJEMY KOCIÓ£ BO¯Y
W dniu 9 maja b.r. w prezbiterium naszego kocio³a zosta³
zawieszony jeden z g³ównych
elementów jego wystroju 
krzy¿ z postaci¹ Zmartwychwsta³ego Chrystusa.
Krzy¿ zosta³ wykonany
przez rzebiarza pana Mariana
Molendê z Nysy  twórcê o³tarza, ambony i chrzcielnicy  wed³ug projektu pana in¿. Zdzis³awa Budzyñskiego z Opola.
Przebieg operacji zawieszenia krzy¿a, w której pomagali
parafianie, ilustruj¹ zdjêcia
z prawej.

W dniach 8 do 10 maja
pracownicy Zak³adu
Us³ug Remontowo
Budowlanych
p. Jerzego Suchañskiego
z KêdzierzynaKola
malowali krzy¿ na wie¿y
naszego kocio³a, co
wymaga³o niema³ych
zdolnoci i umiejêtnoci
alpinistycznych. Stopieñ
trudnoci wykonania
tych prac przedstawiaj¹
zdjêcia obok.
Tadeusz Kucharski
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Parafialny Zespó³ CARITAS
Od 25 grudnia 2005 roku mamy dokument papieski ukazuj¹cy wyrane ramy
dzia³alnoci CARITAS. Jest to encyklika
DEUS CARITAS EST. Mo¿emy siê cieszyæ,
¿e Ojciec wiêty Benedykt XVI na nowo
wyranie ukaza³, ¿e mi³osierna mi³oæ jest
wpisane w chrzecijañstwo. Ka¿dy z nas,
bêd¹c katolikiem, ma obowi¹zek podejmowaæ mi³oæ!
Cieszyæ mo¿emy siê, ¿e w Polsce od 1990
roku dzia³aj¹ oficjalnie struktury CARITAS.
Po wojnie tej dzia³alnoci w sposób oficjalny Koció³ w Polsce nie móg³ prowadziæ.
W naszej Wspólnocie od jej powstania
dzia³a³ Zespó³ Charytatywny, przemieniony
póniej w Parafialny Zespó³ CARITAS.

MINISTRANCI
Uroczystoæ odpustowa jest piêkn¹
okazj¹, aby wyraziæ wdziêcznoæ ministrantom i ich rodzinom, które w S³u¿bie
O³tarza ch³opcom pomagaj¹. Dziêkujê
wszystkim ministrantom od najstarszych
do najm³odszych. Ka¿de przyjcie jest
wa¿n¹ S³u¿b¹. Dziêkujê kochanym rodzicom, którzy przypominaj¹ o s³u¿bie
przy o³tarzu, id¹ czêsto razem z ministrantem do kocio³a!
Niech poni¿sze zestawienie zobrazuje
zmagania ministranckie w roku 2005.
W lidze ministrantów szkó³ rednich
wed³ug punktacji w roku 2005 przewodzili:
Ca³a Szymon
428
Wilga Krzysztof
207
Niesobski Szczepan
110
Witos Remigiusz
103

Trudno dzisiaj powiedzieæ, ile dobra,
poprzez dzia³alnoæ Zespo³u w ci¹gu 20 lat,
ofiarowano osobom potrzebuj¹cym w naszej Wspólnocie.
Parafialny Zespó³ CARITAS to zwykle
kilkanacie osób. Grupa ta inicjuje ró¿ne
zbiórki pieniê¿ne i rzeczowe, akcje dobroczynne, przekazuje dary, organizuje kolonie dla dzieci, spotkania dla chorych, starszych i dla dzieci.
Jestemy tym ofiarnym i odwa¿nym
osobom bardzo wdziêczni!
Mo¿liwoæ dzia³alnoci w Parafialnym
Zespole CARITAS ma ka¿dy z nas. Nie b¹dmy wygodni. Znajdmy czas dla bliniego.
By dostrzec i doceniæ dzia³alnoæ naszego Zespo³u CARITAS, popatrzmy co w roku
2006 uda³o siê ju¿ zorganizowaæ:
14.01. Spotkanie Seniorów (przy herbacie
i smacznym pieczonym ciecie) przygotowanym przez Zespó³ CARITAS. Spotkanie prowadzi³ ks. Jarek  opiekun
Seniorów w naszej parafii.
Ferie zimowe  13 dzieci wys³ano na ferie
zimowe do G³ucho³az oraz przekazano
pieni¹dze na do¿ywianie dzieci w czasie feryjnego zimowiska w wietlicy
ARKA (1000 z³).
2.02. Sprzeda¿ wiec i zbiórka ofiar dla potrzebuj¹cych  zebrano 876 z³otych.
11.02 wiatowy Dzieñ Chorych  cz³onkinie
Zespo³u odwiedzi³y 52 osoby chore
i wrêczy³y paczki z ¿ywnoci¹.
23.02. Czwartek godzina 17.00  prowadzenie adoracji Najwiêtszego Sakramentu
1011.04.2006 Rozpoczê³a siê akcja rozprowadzania ¿ywnoci z Unii Europejskiej. 280
osób skorzysta³o z darów. Prowadzona
jest cis³a dokumentacja ich rozdzia³u.

W lidze gimnazjalistów czo³ówka
by³a w 2005 bardziej wyrównana:
Pluta Kamil
335
Graczyk Adam
301
Wolak Tomasz
264
Otoliñski Dominik
242
Podstawowa liga mia³a w 2005 nastêpuj¹c¹ czo³ówkê:
Smuszowicz Wojciech 269
Kamiñski Krzysztof
206
Sawicki Mariusz
194
Do grona ministrantów Szko³y Podstawowej zosta³o w listopadzie przyjêtych 8
ch³opców i w chwili obecnej Grono LSO
naszej parafii liczy 42 ministrantów.
W ka¿d¹ sobotê o godz.9.30 odbywa
siê spotkanie kandydatów do grona ministranckiego. Zapraszam ch³opców od
komunijnej klasy w szeregi Liturgicznej
S³u¿by O³tarza!
ksi¹dz proboszcz

15.04. W Wielk¹ Sobotê zebrano dary ¿ywnociowe i pieniê¿ne (464 z³) w czasie
powiêcenia pokarmów w kociele. Wykonano 130 paczek, które przekazano
potrzebuj¹cym rodzinom. Z zebranych
darów przekazano produkty do wietlicy ARKA na wi¹teczne niadanie.
24.04. Zespó³ zorganizowa³ w naszym Domu
Parafialnym spotkanie dla Zespo³ów
z dekanatów: Kole, Kêdzierzyn, Ujazd,
Gociêcin. Przyby³o 55 osób.
1516.05 Dalszy ci¹g akcji rozdzia³u darów
z Unii Europejskiej. ¯ywnoæ wydawano od 8.30 do 11.00 i od 16.00 do 18.00.
19.05. Kolejne spotkanie Seniorów, przy
herbacie i smacznym pieczonym ciecie, prowadzone przez ks. Jarka.
Od maja pocz¹tek organizowania wyjazdu
kilkunastu dzieci na kolonie letnie.
Od 1.01.2006 PZC op³aca 17 dzieciom obiady w trzech szko³ach na terenie parafii.
Jest to akcja podejmowana ka¿dego
roku!
Od 1.01. do 30.04. przekazano pomoc na zakup lekarstw na kwotê 210 z³otych.
W ka¿d¹ rodê robocz¹ Parafialny
Zespó³ CARITAS dy¿uruje od 17.00 do
18.00.
W czasie dy¿uru mo¿na zg³osiæ potrzebê pomocy, mo¿na zg³osiæ chêæ pomocy
lub podzieliæ siê swoim dobrem. W czasie
dy¿uru mo¿na skorzystaæ z magazynu
odzie¿owego.
(Na czas wydawania ¿ywnoci magazyn
jest zamkniêty.)
Mo¿liwoæ dzia³alnoci w Parafialnym Zespole CARITAS ma ka¿dy z nas.
Nie b¹dmy wygodni. Znajdmy czas dla
bliniego.
proboszcz parafii
ks. Edward Bogaczewicz
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PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Czerwiec
19 Zes³anie Ducha wiêtego  pierwszy dzieñ odpustu parafialnego.
20
Suma odpustowa w intencji parafian i goci.
MP Matki Kocio³a  drugi dzieñ odpustu parafialnego.
5
Msze w. 6.30, 8.00, 14.00  prymicyjna, 19.00  za
zmar³ych parafian.
10 19.00
Msza w. w intencji ks. Micha³a w 6. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
11 15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
12 19.00
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.
15 Uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej
Msze w. 7.00, 8.30  po niej procesja, 11.30, 15.00,
18.30.
18 11.30
Rocznica I Komunii wiêtej.
19 19.00
Msza w. w intencji Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
23
8.00
Msza w. na zakoñczenie roku szkolnego.
19.00
Msza w. w intencji ojców w dniu ich wiêta.
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.
Lipiec
2 15.00
3 19.00
7

19.00

10

19.00

13

7.00

16
26

8.30
19.00

Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zamar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  II poniedzia³ek mca.
Msza w. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji Trwam i o rych³¹ beatyfikacjê Ojca wiêtego
Jana Paw³a II.
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.

Sierpieñ
4 19.00
6
7
14
15

Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
19.00
Msz w. zbiorowa za zamar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
19.00
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  II poniedzia³ek mca.
Wniebowziêcie Najwiêtszej Marii Panny
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.

Wrzesieñ
1
8.00
18.00
3
4

15.00
18.00

Msza w. na rozpoczêcie roku szkolnego.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msz w. zbiorowa za zamar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
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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: Pawe³ Leszek Dulêba, Jakub Franciszek Piotrowski, Miko³aj Adam Basta, Filip Arkadiusz Kolny, Maja Martyna
Kloc, Oliwia Monika Salamon, £ukasz Bartosz Hajduk, Micha³ Lucjan Wuwer, Nadia Barbara Bomba, Kaja Kopko, Nikola Helena
Nakoneczna, Jakub Marek Jaroszek, Emilia Magdalena Szafarczyk,
Maciej Jakub Onyszkiewicz, Oliwia Ma³gorzata Nogalska, Marcel
Jan Musielak, Tomasz Jakub Cie¿, Lena Anna £uc.

Sakrament Bierzmowania
 przyjmij znamiê Ducha wiêtego  te s³owa wypowiedzia³
ks. bp Pawe³ Stobrawa do 164 osobowej grupy bierzmowanych,
odpowiadaj¹c na ich pragnienie, aby Duch wiêty umocni³ ich
do mê¿nego wyznawania wiary i postêpowania wed³ug jej zasad.

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 Padzior i Aleksandra Piosek
Krzysztof Matysek i Joanna Kaniak
Mariusz Skrzat i Anna Jastrzêbska

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Andrzej Mularczyk l. 46
Edward Skalski l. 60
Marianna Leszkowicz l. 67
W³adys³aw Fartuch l. 65
El¿bieta Malona l. 82

Aniela £ochowska l. 93
Teresa winiarska l. 67
Stefan Weso³y l. 54
Stefan Czarnecki l. 60
Helena Zembrzuska l. 91

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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PARAFIALNA PIELGRZYMKA SZLAKIEM
MAZURSKICH SANKTUARIÓW
Do Ciebie Matko Szafarko ³ask,
B³agalne pienia wci¹¿ p³yn¹,
Twa dobroæ wieci nad s³oñca blask,
Nadziej¹ Ty nam jedyn¹.
5 maja (pi¹tek)  Na trasê pielgrzymki
wyruszylimy o godz. 4.00 i kolejno pielgrzymowalimy do sanktuariów:
 Sanktuarium Najwiêtszej Marii
Panny w Szymanowie, gdzie czczona jest
Pani Jaz³owiecka, Wygnanka z Jaz³owca, patronka 14 Pu³ku U³anów Jaz³owieckich, której pos¹g zosta³ tu przewieziony
przez siostry niepokalanki z Jaz³owca
w 1946 roku, aby tu u wrót stolicy czuwaæ nad Ojczyzn¹, by nieæ pomoc i nadziejê. Mszê w. w intencjach naszego
pielgrzymowania odprawi³ ks. Jaros³aw
Krê¿el organizator i przewodnik pielgrzymki. (zdj. 1)
 Sanktuarium w. Maksymiliana
Marii Kolbego w Niepokalanowie. Poznalimy historiê powstania franciszkañskiego Niepokalanowa oraz ¿ycia, dzia³alnoci
misyjnej i mêczeñskiej mierci w. Maksymiliana. (zdj. 2)
 Sanktuarium Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie, miejsce objawieñ Matki Bo¿ej
w 1877 roku.
Matka Bo¿a, która objawi³a siê dwóm
dziewczynkom, prosi³a, aby codziennie
odmawiano ró¿aniec. Objawienia w Gietrzwa³dzie s¹ jedynymi objawieniami
w Polsce uznanymi przez Koció³. Gospo-

darzem sanktuarium jest zakon kanoników regularnych. (zdj. 3)
6 maja  Dzieñ rozpoczêlimy Msz¹
w. koncelebrowan¹ przez ks. Jaros³awa
i innych ksiê¿y przyby³ych do Matki
Boskiej Gietrzwa³dzkiej. Potem udalimy
siê do Mr¹gowa nad piêkne jezioro a nastêpnie nawiedzilimy:
 Sanktuarium w wiêtej Lipce nazywane Czêstochow¹ Pó³nocy, gdzie
wys³uchalimy koncertu organowego
i uczestniczylimy w Eucharystii. W o³tarzu g³ównym znajduje siê obraz Matki Boskiej wiêtolipskiej. Gospodarzem sanktuarium jest zakon ojców jezuitów. (zdj. 4)
 Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej
Pokoju w Stoczku Klasztornym. To tutaj
w okresie od 12.10.1953 do 6.10.1954 r. by³
wiêziony Prymas Polski Kardyna³ Stefan
Wyszyñski.
Kustoszem Bazyliki w Stoczku od 1957
roku jest zgromadzenie ksiê¿y marianów.
(zdj. 5)
 Sanktuarium Najwiêtszego Zbawiciela i Mêki Pañskiej w G³otowie, którego
wnêtrze zawiera wiele elementów zdobniczych zwi¹zanych z Eucharysti¹. W XIV
wieku w tym miejscu, w czasie prac rolnych, wyorano kielich, a w nim Hostiê,
która zosta³a ukryta prawdopodobnie
z obawy przed profanacj¹ ze strony XIII
wiecznych pogan. (zdj. 6). Nastêpnie wrócilimy na nocleg do Gietrzwa³du.
7 maja  Ostatni dzieñ rozpoczêlimy
Eucharysti¹, a nastêpnie udalimy siê

Ê

Ë
w drogê powrotn¹ przez Pola Grunwaldzkie (zdj. 7) do Warszawy, gdzie w kociele p.w. w. Stanis³awa Kostki nawiedzilimy grób ks. Jerzego Popie³uszki
i zwiedzilimy muzeum powiêcone Jego
pamiêci (zdj. 8).
Ostatnie sanktuarium na trasie naszej
pielgrzymki to Jasna Góra, gdzie w krótkiej modlitwie, przed obrazem Czarnej
Madonny, jeszcze raz powierzylimy Matce Bo¿ej wszystkie sprawy i intencje naszego pielgrzymowania oraz dziêkowalimy za Jej opiekê i wstawiennictwo.
Serdecznie dziêkujemy ks. Jaros³awowi za trud w³o¿ony w przygotowanie pielgrzymki i jej przewodniczenie.
Pielgrzymi
Bóg zap³aæ!
Zdjêcia: T. Kucharski
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