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Bo¿e Narodzenie

 kartki z kalendarza werblistów
Dom chleba dla ka¿dego
Stajenka betlejemska wzbudza falê têsknoty we wszystkich
sercach. Wraz z Betlejem powraca w myli odleg³e dzieciñstwo.
Wraz z Betlejem jawi siê utracona czystoæ. Ludzie chêtnie wracaj¹ jak dzieci przed stajenkê i ¿³óbek, które przypominaj¹ im
szopkê, gdzie na odrobinie siana pozostawionego przez syryjskich poganiaczy wielb³¹dów narodzi³ siê Król królów.
Betlejem oznacza dom chleba. Bo¿e Narodzenie ofiarowuje naprawdê ka¿demu cz³owiekowi chleb nadziei, mi³osierdzia
i pewnoci. Tak wiêc wobec wydarzenia, które da³o pocz¹tek
chrzecijañstwu i niesie odrodzenie cz³owiekowi, ka¿dy uwiadamia sobie swoje ziemskie powo³anie i w³asne niemiertelne
przeznaczenie. I co roku historia zaczyna siê na nowo w ³agodnej poezji niegu, gwiazd i dwiêku dud...
Wszyscy zapewne znamy jak¹ Bo¿onarodzeniow¹ kolêdê,
któr¹ w dzieciñstwie ko³ysa³a nas do
snu matka.
Betlejem  do dom chleba dla ka¿dego, ród³o wiat³a dla wszystkich,
nieustanna obietnica braterstwa dla
ca³ego wiata.

O GWIAZDO BETLEJEMSKA,
ZAWIEÆ NA NIEBIE MYM
O gwiazdo betlejemska, zawieæ na niebie mym,
Ja Ciê szukam wród nocy, têskniê za wiat³em Twym;
Prowad mnie do stajenki, gdzie Chrystus z³o¿ony,
Bóg  Cz³owiek z Panny wiêtej dla nas narodzony.
Nie ma Go ju¿ w stajence, nie ma Go ju¿ w ¿³obie,
Gdzie¿ pójdziemy, Chrystusie, pok³oniæ siê Tobie.
Pójdziemy upaæ na twarz przed Twoje o³tarze,
I serce, duszê, cia³o poniesiem Ci w darze.
Czy zamieszkasz w tym sercu, Zbawco mój i Panie,
Gdzie nêdzniejsze ni¿ w stajni znajdziesz tam pos³anie?
Ulituj siê nade mn¹, nad stworzeniem Twoim,
Jako stajni¹ nie wzgardzi³, nie gard sercem moim.

wiêto odrodzenie
cz³owieka
Z ka¿dym Bo¿ym Narodzeniem
co siê w nas odradza. Nawet gdy
wszystko zdaje siê ton¹æ dooko³a i niekiedy lêk chwyta za gard³o lub mo¿e
którego wieczoru dopada nas rozpacz, to na jedno s³owo Betlejem
dokonuje siê cud i powraca ¿ycie. Daremnie jednak Bóg na ka¿de Bo¿e Narodzenie wraca miêdzy ludzi dobrej

woli, jeli nie narodzi siê naprawdê
w naszych sercach. Choæbymy wiêtowali Bo¿e Narodzenie kolêdami
i wieczkami, na niewiele siê to zda,
jeli nie us³yszymy g³osu Chrystusa
w naszym wnêtrzu i nie obudzi siê
nasze sumienie.
Trzeba, aby Bo¿e Narodzenie nie
stawa³o siê wiêtem wspomnieñ i piewania kolêd przy romantycznych
szopkach lub przy choinkach z bogatymi podarkami. Nawet w podesz³ym
wieku mo¿emy odczuwaæ urok dalekiego dzieciñstwa. I choæby siê nam
wydawa³o, ¿e wszystko ju¿ stracone
i ¿e jedynie ¿al oraz wyrzuty sumienia
pozostan¹ z nami, to zawsze przecie¿
mo¿emy odrodziæ siê w swoim sercu.

Kiedy w wieczór wigilijny swoje myli i serca pochylamy nad
Tajemnic¹ Wcielonego S³owa i wielbimy Boga za dar Jego
Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, pe³ni wdziêcznoci
i ¿yczliwoci sk³adamy sobie wzajemne ¿yczenia.
Niech narodzony w Betlejem Zbawiciel nape³ni serca radoci¹, pokojem
i nadziej¹ oraz zjednoczy wszystkich pielgrzymuj¹cych do domu Ojca.
A obfite Bo¿e b³ogos³awieñstwo na wszystkie dni Nowego Roku, niech
wyprasza wiêta Bo¿a Rodzicielka Maryja.
Z wyrazami ¿yczliwoci i modlitewnej pamiêci
ksiê¿a duszpasterze i redakcja
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Przyszlimy
oddaæ mu pok³on
W niedzielê 25 listopada rozpoczêlimy
w kociele nowy okres liturgiczny zwany
Adwentem. Jest to szczególny czas radosnego oczekiwania ka¿dego chrzecijanina
na przyjcie Bo¿ej Dzieciny. Dobrze jest,
aby choæ na chwilê oderwaæ siê od codziennego ¿ycia pe³nego niepokoju, stresu,
zaganiania za rzeczami tak ma³o wa¿nymi.
Tak¹ okazjê da³y nam spotkania roratnie,
które w naszej parafii odbywa³y siê wczesnym rankiem o godzinie 6.30 i wieczorem

o godzinie 18. Du¿a grupa dzieci i m³odzie¿y, ale i doros³ych podjê³a w tym roku t¹
drogê, aby daæ sobie szansê na o¿ywienie
religijne w³asnego ¿ycia, ¿ycia w rodzinach i ca³ej parafii. Przyszlimy mu oddaæ pok³on  pod takim has³em odby³y
siê XX wiatowe Dni M³odzie¿y w Kolonii,
w miecie gdzie znajduj¹ siê relikwie
Trzech Mêdrców. Tegoroczne roraty bezporednio nawi¹zywa³y do tego wielkiego

Niema Kolêda
Kto ciê kolêdo wiêta
Dzisiejszej nocy zanuci?
Czy rozemiane dziecka oczêta
W ramionach kochanej mamusi.
A mo¿e ca³a rodzina
W blasku wiec przy choince
Gdy gwiazda, ¿³óbek, dziecina
Gdy wokó³ przyjazne rêce
Mo¿e ulecisz tej nocy
Z okien wiêziennych krat
Zd³awiona, w szlochu, w niemocy
 Pos³uchaj to piewa twój brat
W starej zapad³ej komórce
G³os siê kolêdy rozlega
Przed rokiem bal na Barbórce
Dzisiaj bez domu, bez chleba
Noc cicha, ciemna i mrona
Kto siedzi choæ wokó³ jest pusto
W tych oczach zagas³a proba
Zamarz³ z kolêd¹ na ustach
Piotr Mazurek
Bo¿e Narodzenie 2004 r.
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wydarzenia, by³y podpowiedzi¹ i przypomnieniem podstawowej prawdy chrzecijañskiej, ¿e cz³owiek ¿yje po to by oddawaæ
chwa³ê Bogu. Zadaniem tegorocznych Rorat
by³o nauczyæ ludzi z pokor¹ klêkaæ przed
Bogiem.
W pierwszym tygodniu roratnicy mogli siê
zapoznaæ z ciekawa legend¹ o Czwartym Królu, który ujrzawszy gwiazdê na niebie zabra³
ca³y swój maj¹tek i wyruszy³ w drogê by
znaleæ Nowonarodzonego Króla i oddaæ mu
pok³on. Niestety jego droga na spotkanie z Jezusem by³a d³uga i pe³na przygód. Na ka¿dym
kroku spotyka³ siê z ludzkim nieszczêciem
i tragedi¹, a ¿e by³ królem pe³nym dobroci
i mi³osierdzia umia³ zatrzymaæ siê nad ka¿dym
nieszczêciem i ofiarowaæ ka¿demu pomoc.
W taki oto sposób rozda³ ca³y swój maj¹tek
i spotka³ Chrystusa dopiero na Golgocie.
Jednak spojrzenie Jezusa wynagrodzi³o mu
wszelki trud, gdy¿ wiedzia³, ¿e nie dar, który
zabra³ z sob¹ w drogê, lecz uczynki mi³osierdzia, które uczyni³ na drodze mia³y prawdziw¹ wartoæ w oczach Jezusa.
Od drugiej Niedzieli Adwentu pojawi³ siê
Czwarty Król, który odt¹d ju¿ nie by³ bohaterem
spotkañ jak w pierwszym tygodniu, lecz przewodnikiem opowiadaj¹cym o wspó³czesnych
wiêtych, b³ogos³awionych i s³ugach bo¿ych,
których portrety codziennie pojawia³y siê na
planszy przed o³tarzem. Ci wielcy wiêci, nieraz
tak ma³o znani, stali siê dla nas wzorem dla naladowania. Ich ¿ycie nieraz bardzo krótkie, ale
przepe³nione mi³oci¹ do Boga i bliniego podprowadza³o nas codziennie bli¿ej ¯³óbka 
By oddaæ mu pok³on. Drogi czytelniku a jak
Ty prze¿y³e czas dany Ci przez Boga  wiêty czas Adwentu? Czy nie zmarnowa³e kolejnej szansy, aby zbli¿yæ siê do Boga? Jak Ty
osobicie oddasz Mu pok³on, gdy staniesz
u Bo¿onarodzeniowego ¯³óbka?
Piotr Mazurek
Zdjêcia T. Kucharski

Pójdmy wszyscy
do Stajenki
Bo¿e Narodzenie, to wiêta okrelane powszechnie jako wiêta rodzinne.
Na takie uroczystoci, kiedy pojawiaj¹
siê w domu mili gocie, s¹ wra¿liwe
szczególnie dzieci. Na pewno, maj¹ dla
nich znaczenie prezenty, ale chyba wa¿niejsza jest niecodzienna atmosfera
¿yczliwoci. Te najwa¿niejsze prze¿ycia
pozostaj¹ w pamiêci na d³ugie lata. Nie
pamiêtam z czasów dzieciêcych prezentów, nie pamiêtam, co bywa³o na stole
wigilijnym. Nie by³o telewizora, nie s³uchalimy kolêd z p³yt. Nie pamiêtam
gor¹czki zakupów.

Pamiêtam natomiast przygotowania
choinki, ludzi zd¹¿aj¹cych noc¹ na pasterkê, a przede wszystkim wieczór po
wigilijnej kolacji, kiedy ojciec zasiada³
do pianina a wujek, mama, babcia i rodzeñstwo kolêdowa³o. piewalimy
kolêdy i pastora³ki na g³osy. Dlaczego te
w³anie prze¿ycia nie zatar³y siê w pamiêci? Mylê, ¿e by³y po prostu najwa¿niejsze.
Dzi dla wigilijnej i wi¹tecznej tradycji jest wiele konkurencyjnych zajêæ.
Zamiast piec z dzieæmi pierniki, mo¿na
pojechaæ do supermarketów i godzinami ganiaæ miêdzy pó³kami. Zamiast
kleiæ z papieru ozdoby na choinkê,
ogl¹daæ 2543 odcinek serialu. Zamiast
kolêdowaæ, mo¿na puciæ artystycznie
wykonane kolêdy z p³yty.
Rodzinne wiêzi s¹ nadw¹tlone nawet przy okazji tak bardzo rodzinnych
wi¹t.
Nie rezygnujmy tak ³atwo z tradycyjnego sposobu prze¿ywania wi¹t i z tej
rodzinnej atmosfery. Rodzina jest ostoj¹
dla pojedynczej osoby i dla narodu. Nie
bez powodu Jezus Chrystus podniós³
ma³¿eñstwo do rangi sakramentu.
M³odzi, korzystajcie ze skarbnicy tradycyjnych obyczajów, jak¹ s¹ dziadkowie i babcie. Niech prowadz¹ wnuki do
stajenki, aby mog³y zaczerpn¹æ z ducha
bo¿ej mi³oci, ze ród³a wszelkich ³ask.
Konserwatysta
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Dzieci Marii
Do grona Dzieci Marii aktualnie nale¿y 14 dziewcz¹t. Oprócz nich jest jeszcze
jedna kandydatka na Mariankê. S¹ to
dziewczêta, które pragn¹ naladowaæ
Maryjê, uczyæ siê od niej bycia dobrym
i ¿yczliwym dla ka¿dego. Naszym wiêtem jest 8 grudnia  Niepokalane Poczêcie Najwiêtszej Maryi Panny. W tym
dniu dziewczêta, nale¿¹ce do grona Dzieci Maryi, odnawiaj¹ swoje przyrzeczenia,
natomiast kandydatki sk³adaj¹ je po raz
pierwszy. Otrzymuj¹ tak¿e medaliki wed³ug sta¿u Mariañskiego. Ró¿ni¹ siê
one od siebie kolorem wst¹¿ek, na których s¹ zawieszone.

Spotkania rozpoczynamy modlitw¹,
po czym nastêpuje czêæ w³aciwa, na której czytamy i rozwa¿amy S³owo Bo¿e,
omawiamy wiêta Maryjne, piewamy
ró¿ne pieni. Resztê wolnego czasu
spêdzamy na dobrej zabawie. G³ównym
prowadz¹cym i naszym opiekunem jest
ks. Jaros³aw Krê¿el, a animatorkami s¹
Renata Mita i Mirela Nongiser.
Maj oraz padziernik to dwa miesi¹ce
szczególnie powiêcone Maryi. W tych
miesi¹cach staramy siê gorliwie uczestniczyæ w nabo¿eñstwach powiêconych
Maryi oraz staæ na nich z naszym sztandarem.
8 grudnia, podczas czwartkowej Mszy
wiêtej, 6 kandydatek z³o¿y³o pierwszy
raz swoje przyrzeczenia Matce Boskiej,
natomiast 12 dziewcz¹t, nale¿¹cych do
Grona Dzieci Maryi, odnowi³o je. Po przyrzeczeniach ksi¹dz Jaros³aw wrêczy³ ka¿dej z dziewcz¹t, powiêcony w czasie
Mszy, medalik.
Dziewczêta aktywnie uczestniczy³y we
Mszy wiêtej poprzez czytania, psalm,
modlitwê wiernych, procesjê z darami
i poczet sztandarowy.
Dziewczêta, które pierwszy raz sk³ada³y przyrzeczenie i otrzyma³y ma³y medalik z ró¿ow¹ wst¹¿k¹: Michalina Giemza,
Marta Szafranek, Marta Petryszyn,
Katarzyna Æwiek, Izabela Stenzel
i Martyna Studzienna.
Pozosta³e Marianki odnowi³y przyrzeczenia i otrzyma³y medaliki ze wst¹¿kami,
których kolor jest zale¿ny od czasu przynale¿noci do Marianek.

Po Mszy w. odby³o siê krótkie spotkanie w salce, na które zostali zaproszeni
rodzice dziewcz¹t, ka¿da Marianka otrzyma³a dyplom oraz ma³y upominek.
Marianki szczególnie chcia³yby podziêkowaæ ksiêdzu Jarkowi za opiekê oraz
czas, który Ksi¹dz dla nas powiêca.
Serdeczne Bóg Zap³aæ!
Serdecznie zapraszam wszystkie
dziewczêta, które chcia³yby naladowaæ Maryjê swoim ¿yciem i które chcia³yby nale¿eæ do Grona Dzieci Maryi na
spotkania, które odbywaj¹ siê co tydzieñ
we wtorek o godz. 16.30 w salce, w Caritasie na górze (zapraszamy te dziewczêta,
które w nastêpnym roku przyst¹pi¹ do
I Komunii wiêtej i starsze).
Mirela Nongiser
Zdjêcia: D. Kubny

wiêty Miko³aj w Arce
Zgodnie z prastar¹ tradycj¹, co roku
w pocz¹tkach grudnia, w. Miko³aj wyrusza
w podró¿, aby obdarowaæ prezentami
wszystkie dzieci. Czasem wiêty wyrêcza
siê doros³ymi; i tak parafianie ze Stowarzyszenia pomocy kêdzierzyñskiej Parafii
Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a
w BensheimLorasch pod¹¿yli mu z pomoc¹ przywo¿¹c do wietlicy Socjoterapeutycznej Arka ogromne wi¹teczne paczki.
Realizuj¹c plan rodzina rodzinie, nasi
przyjaciele z Niemiec, oprócz starannie dobranych i zapakowanych podarunków,
ofiarowali dzieciom znacznie wiêcej: wielkie, gor¹ce serca.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 Ko³o przy naszej parafii dziêkuje wszystkim naladowcom i pomocnikom w. Miko³aja.
SRK Przewodnicz¹ca Teresa Dulêba

Zdjêcia T. Kucharski
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Jubileusz 15lecia nadzwyczajnych szafarzy
Nie tak bystro p³ynie rzeka jak nam
prêdko czas ucieka
Dzieñ za dniem, a rok za rokiem
Przemija niezwrotnym tokiem.
Tak bêdziemy piewaæ kolejny ju¿ raz
w ostatnim dniu roku. Bêdziemy wspominali minione wydarzenia i snuli plany.
Kiedy z okazji wiêta Chrystusa Króla,
ksi¹dz proboszcz przypomnia³, ¿e 15 lat
temu, 8 grudnia 1990 roku ksi¹dz arcybiskup Nossol upowa¿ni³ pierwsz¹ grupê
wieckich do pos³ugi nadzwyczajnych
szafarzy Komunii w., by³em nieco zaskoczony tym, ¿e up³ynê³o ju¿ tyle lat. Zaczêlimy wspominaæ jak to by³o w tamt¹ zimow¹ sobotê.
Z ogromn¹ trem¹ i przejêciem szlimy
w procesji do opolskiej katedry. Bylimy
spiêci i skupieni. W g³owach k³êbi³y siê
myli, zapewne u ka¿dego inne, ale wydaje mi siê, ¿e dominuj¹cymi pytaniami
by³y; czy jestem aby wystarczaj¹co godny do sprawowania takiej pos³ugi, czy
doros³em duchowo, czy sprostam, czy
wytrwam. I chyba wielu z nas zrezygno-

wa³oby, gdyby nie wsparcie i wiadectwo
kolegów. Z naszej parafii by³o nas wtedy
siedmiu panów: Karol Barth, Czes³aw
Halemba, Jerzy Jaksiewicz, Tadeusz
Kucharski, Bronis³aw Seemann, Hubert
Szafarczyk, Jan Szaga³a.
Mimo up³ywu czasu niektóre dylematy nadal nurtuj¹ duszê.
Czasem bywa trudno, kiedy id¹c do
chorego s³yszymy uwagi obra¿aj¹ce Pana
Jezusa, lub spotykamy siê z ostentacyjn¹
obojêtnoci¹ wobec Najwiêtszego Sakramentu. Z drugiej strony jest to czas radosnej bliskoci Pana Boga. Szczególnie umacnia nas ¿yczliwoæ chorych, do których

Po owocach ich poznacie
Dobiega koñca praca Rady Parafialnej II kadencji
wybranej na lata 2000  2005. Szeroki zakres spraw i problemów, którymi zajmowa³a siê Rada w poszczególnych latach, by³ przedstawiany w rocznych sprawozdaniach na ³amach naszej gazetki.
W omawianym okresie Rada odby³a 28 spotkañ plenarnych. Czêstotliwoæ tych spotkañ i frekwencja na
nich, w miarê up³ywu kadencji, mia³y tendencje spadkowe. Mylê, ¿e by³o to spowodowane coraz mniejsz¹
iloci¹ spraw, które wymaga³y naszego zaanga¿owania,
jak równie¿ coraz mniejszym zapa³em niektórych cz³onków Rady do konkretnej pracy.
Pomimo takiej sytuacji, zawsze bylimy, jako Rada,
gotowi s³u¿yæ naszym zdaniem i pomoc¹ w wielu
sprawach, z którymi zwraca³ siê do nas ks. Proboszcz,
przewodnicz¹cy wszystkim naszym posiedzeniom.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ ks. Proboszczowi za dobr¹ wspó³pracê i cierpliwoæ w wys³uchiwaniu i realizacji naszych rad i pomys³ów. Wszystkim
cz³onkom Rady, szczególnie tym aktywnym, serdecznie
dziêkujê za wszelki trud na rzecz naszej Wspólnoty.
Po owocach ich poznacie  s¹dzê, ¿e wspólnie
wykonalimy du¿o dobrej roboty.
Bóg zap³aæ!
Nowej Radzie Parafialnej, która zostanie wybrana,
¿yczê jak najlepszej wspó³pracy z ks. Proboszczem, dla
którego stanowi ona zespó³ doradców, i aby ta wspó³praca przyczynia³a siê do dalszego rozwoju naszej
Wspólnoty w wymiarze duchowym i materialnym.
Szczêæ Bo¿e!
Przewodnicz¹cy Rady Parafialnej II kadencji
Tadeusz Kucharski
czarny-z³otawy str. 4

chodzimy z Panem Jezusem. Zawsze czekaj¹. Wtedy naprawdê czujemy, ¿e powiêcony kawa³ek niedzieli nie by³ czasem
zmarnowanym. A przez minione 15 lat
takich odwiedzin w naszej parafii mog³o
byæ oko³o 12000. Jeli dodaæ do tego pomoc kap³anom w czasie liturgii to niebezpieczeñstwa zwi¹zane z rutyn¹ s¹ wielkie.
Dlatego staramy siê uczestniczyæ w spotkaniach formacyjnych, przygotowanych dla
nas lub dla innych wspólnot parafialnych.
W tym wzglêdzie nieoceniona jest rola naszego opiekuna, ksiêdza Proboszcza.
Mo¿e nie potrafimy sprostaæ wszystkim oczekiwaniom wiernych i tym, które
stawia przed nami ta pos³uga. Równie¿,
po 15 latach, czas nadszarpn¹³ nasze
zasoby zdrowotne. Dlatego omielam siê
prosiæ, tak¿e w imieniu kolegów, o skromn¹ modlitwê w naszej intencji, o si³y
duchowe i fizyczne.
Na koniec chcemy podziêkowaæ
naszym rodzinom i bliskim za wsparcie
duchowe i fizyczne, za wyrozumia³oæ, za
troskê, powiêcony czas i zwi¹zane z tym
wyrzeczenia.
Bóg wam zap³aæ!
Jerzy Jaksiewicz

Wieczorny
koncert
12 grudnia, po wieczornej Mszy
w., w czasie której modlilimy siê
w intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii w. w 15 rocznicê ich
powo³ania przez ks. biskupa oraz
w intencji ustêpuj¹cych cz³onków
Rady Parafialnej II kadencji,
uczestniczylimy w koncercie
chóru mieszanego TRYL z kocio³a w. Katarzyny w Toszku.
Ks. proboszcz, dedykuj¹c ten
koncert wszystkim szafarzom
i dotychczasowym radnym, podziêkowa³ za ich zaanga¿owanie
w ¿ycie Wspólnoty.
Chór, za³o¿ony w 1996 roku
i kierowany przez pani¹ Mariê
Garbal, wykona³ utwory religijne
zarówno dawnych jak i wspó³czesnych kompozytorów, w tym kolêdy. Koncert spotka³ siê z bardzo
ciep³ym i serdecznym przyjêciem
 nic dziwnego, gdy¿ o jego poziomie wiadcz¹ zdobyte nagrody
i liczne wystêpy zarówno w kraju
jak i zagranic¹.
Serdecznie dziêkujemy ks.
proboszczowi za zorganizowanie
tego mi³ego spotkania.
Szafarze i radni II kadencji
Zdjêcia: T. Kucharski
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Rodzina jest ogrodem
Obchody uroczystoci wiêtej Rodziny to okazja, by spojrzeæ na Józefa, Maryjê i Jezusa jako na PRAWDZIW¥ rodzinê, rodzinê ziemsk¹, nie za  jak sobie
czasem pobo¿nie wyobra¿amy  nie
z tego wiata. To rodzina, która rozumie
troski i niepokoje ¿ycia rodzinnego. wiêta Rodzina to dla nas wzór rodziny
zarazem wiêtej i prawdziwej, czyli: szanuj¹cej  zachêcaj¹cej  afirmuj¹cej  kochaj¹cej. Mówi siê, ¿e rodzina to ogród,
w którym wyronie to, co siê w nim zasieje. Zasianie tych czterech wartoci da
obfite ¿niwo ¿ycia rodzinnego. Przypominam sobie, ¿e istnieje równie¿ prawo
pola le¿¹cego od³ogiem. Prawo to g³osi,
¿e jeli w ogrodzie nie posadzimy czego
dobrego, to zawsze zaronie on chwastami. Co roku w porze siewów musimy zasiaæ w³anie to, co ma wyrosn¹æ zgodnie
z naszym ¿yczeniem. Jeli nie zasiejemy
niczego cennego, niczego cennego te¿
nie zbierzemy. Oto kilka propozycji do
naszego ogródka:

Rodzina, tak jak ogród, potrzebuje...
czasu, uwagi i pielêgnacji,
s³onecznego wiat³a miechu i afirmacji,
 deszczu trudnoci, chwili napiêcia
i niepokoju oraz powa¿nych dyskusji
na wa¿ne tematy,
 przekopania stwardnia³ego gruntu:
rozgoryczenia, zawici, nie wybaczonych uraz.
W tym rodzinnym ogrodzie zaplanujcie obsianie siedemnastu grz¹dek...
Na piêciu grz¹dkach pory: pora na
wytrwa³oæ, pora na uprzejmoæ, pora na
pochwa³y, pora na pojednanie, pora na
modlitwê;
Na czterech grz¹dkach niezapominajki:
nie zapominajmy byæ wierni w s³owach
i uczynkach; nie zapominajmy byæ niesamolubni; nie zapominajmy byæ lojalni; nie
zapominajmy kochaæ siê nawzajem;
Na trzech grz¹dkach dynie: jedynie t³umiæ plotki; jedynie t³umiæ krytykowanie;
jedynie t³umiæ obojêtnoæ;



Na piêciu grz¹dkach przychodnik:
przychod na czas na szkolne przedstawienia, zbiórki harcerskie i mecze bejsbolowe; przychod na zjazdy rodzinne;
przychod z lepszym nastawieniem;
przychod z nowymi pomys³ami i determinacj¹, by je realizowaæ; przychod
z umiechem.
Jeli zasiejecie i bêdziecie pielêgnowaæ te ziarna wartoci w waszym rodzinnym ogródku, zbierzecie obfite ¿niwo
prawdziwej, wiêtej rodziny.
Brian Cavanaugh
(Przedruk ze strony internetowej
Pomoc Duchowa /www.adonai.pl)

V DIECEZJALNE SPOTKANIE KRWIODAWCÓW
Z okazji przypadaj¹cych w listopadzie
Dni Honorowych Dawców Krwi, w niedzielê dnia 27 XI br. w naszej parafii odby³o siê V Diecezjalne Spotkanie Krwiodawców woj. opolskiego.

Spotkanie poprzedzi³a Msza w. w intencji krwiodawców, której przewodniczy³
i kazanie wyg³osi³ ks. Wojciech Modelski,
koncelebrowana przez ksiê¿y Edwarda
Bogaczewicza i Jaros³awa Krê¿el. Wziê³y
w niej udzia³ w³adze Zarz¹du Okrêgowego PCK w Opolu oraz delegacje i poczty
sztandarowe z klubów HDK naszego
województwa.

u

Po Mszy w. by³a okazja do honorowego oddania krwi, odby³a siê równie¿ loteria fantowa i mo¿na by³o skorzystaæ z bezp³atnych badañ poziomu cukru.
To ju¿ pi¹ta w tym roku akcja honorowego oddawania krwi w naszej parafii,
³¹cznie ofiarowano ponad 56 litrów tego
leku ratuj¹cego ¿ycie.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
ofiarodawcom za ten bezcenny dar.
Prezes Parafialnego HDK
Mieczys³aw Ferdzyn
Zdjêcia: D. Kubny

Mamy swoj¹ stronê internetow¹!
www.duchaswietegokk.pl
Odwied j¹  bo naprawdê warto.

u
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Matka Teresa z Kalkuty

Oto stojê u drzwi i ko³aczê...
To prawda, stojê u drzwi Twego serca
dniem i noc¹. Jestem tam, nawet kiedy nie
s³uchasz, nawet kiedy w¹tpisz, ¿e to móg³bym byæ JA. Oczekujê na najmniejszy znak
Twojej odpowiedzi, przynajmniej na wyszeptane zaproszenie, które pozwoli, abym
wszed³.
Chcê, aby wiedzia³, ¿e kiedykolwiek
mnie zapraszasz, przychodzê  zawsze
i niezawodnie. Przychodzê cichy i niewidzialny, ale z nieskoñczon¹ moc¹ i mi³oci¹,
przynosz¹c wiele darów MOJEGO DUCHA.
Przychodzê z Moim mi³osierdziem, z Moim
pragnieniem przebaczenia i uzdrowienia
Ciê, z mi³oci¹ do Ciebie ponad Twoje zrozumienie  mi³oci¹ tak samo wielk¹ jak ta,
któr¹ sam otrzyma³em od Ojca (Jak Mnie
umi³owa³ Ojciec tak i JA was umi³owa³em...
J 15, 9). Przychodzê  pragn¹c pocieszyæ Ciê
i dodaæ Ci si³y, podnieæ Ciê i opatrzyæ
wszystkie Twoje rany. Przynoszê Ci Moje
wiat³o, aby rozproszyæ Twoje ciemnoci
i wszystkie Twoje w¹tpliwoci. Przychodzê
z Moj¹ moc¹, abym móg³ nieæ Ciebie
i wszystkie Twoje problemy; z Moj¹ ³ask¹,
by dotkn¹æ Twego serca i przemieniæ
Twoje ¿ycie z Moim pokojem, by uspokoiæ
Twoj¹ duszê.
Znam Ciê na wskro  wiem wszystko
o Tobie. Policzy³em ka¿dy w³os na Twojej
g³owie. Nie ma nic w Twoim ¿yciu, co by nie
by³o dla mnie wa¿ne. Przez lata pod¹¿a³em
za Tob¹, zawsze kochaj¹c Ciê, nawet w Twojej poniewierce. Znam wszystkie Twoje problemy. Znam Twoje potrzeby i zmartwienia.
Znane Mi s¹ równie¿ wszystkie Twoje grzechy. Jednak powtarzam, ¿e Ciê KOCHAM
nie za to, co zrobi³e lub czego nie zrobi³e
 kocham Ciê dla Ciebie samego, za piêkno
i godnoæ, które Mój Ojciec Ci da³, stwarzaj¹c Ciê na swój w³asny obraz. To jest ta godnoæ, o której czêsto zapomina³e, to piêkno, które zaciera³e grzechem. Ja Ciê jednak
kocham takim, jakim jeste i przela³em
nawet Moj¹ Krew, aby Ciê odzyskaæ. Je¿eli
tylko poprosisz Mnie z wiar¹, Moja ³aska dotknie wszystkiego, co potrzebuje przemiany
w Twoim ¿yciu; dam Ci równie¿ si³ê, by
uwolni³ siê od grzechu i wszelkiej niszcz¹cej jego mocy.
Wiem, co kryje siê w Twoim sercu
 znam Tw¹ samotnoæ i wszystkie Twe zranienia, odrzucenia, os¹dy, upokorzenia. JA
znios³em to wszystko przed Tob¹ i znios³em to wszystko dla Ciebie, aby równie¿
i Ty móg³ dzieliæ Moj¹ moc i zwyciêstwo.
W szczególny sposób znam Tw¹ potrzebê
mi³oci  jak bardzo pragniesz byæ kochany i pielêgnowany. Jak¿e czêsto pragn¹³e
czarny-z³otawy str. 6

nadaremnie, szukaj¹c tej mi³oci egoistycznie staraj¹c siê wype³niæ wewnêtrzn¹ pustkê przemijaj¹cymi przyjemnociami b¹d
grzechem, który tylko pog³êbia³ tê pustkê.
Czy pragniesz mi³oci? Przyjdcie do Mnie
wszyscy, którzy spragnieni jestecie... (J 7,
37). Ja Ciê zaspokojê i wype³niê. Pragniesz
byæ otoczony czu³oci¹? Kocham Ciê bardziej ni¿ mo¿esz to sobie wyobraziæ  a¿ do
mierci na krzy¿u  dla Ciebie.
PRAGNÊ CIÊ. Tak to jedyny sposób,
w jaki mogê rozpocz¹æ opisywanie Mojej

mi³oci do Ciebie: PRAGNÊ CIÊ. Pragnê Ciê
kochaæ i byæ przez Ciebie kochanym  oto
jak drogim Mi jeste. PRAGNÊ CIÊ. Przyjd
do Mnie, a wype³niê Twoje serce i uzdrowiê Twoje rany. Uczyniê Ciê na nowo, dam
Ci pokój, nawet we wszystkich Twych trudnociach. PRAGNÊ CIÊ. Nie wolno Ci nigdy
zw¹tpiæ w Moje mi³osierdzie, Moj¹ akceptacjê Ciebie, Moje pragnienie przebaczenia,
pragnienie b³ogos³awienia Ci i ¿ycia Moim
¿yciem w Tobie. PRAGNÊ CIÊ, je¿eli czujesz siê niewa¿nym w oczach wiata  to
wiedz, ¿e jest to w ogóle bez znaczenia. Dla
Mnie, w ca³ym wiecie, nie ma nikogo wa¿niejszego od Ciebie. PRAGNÊ CIÊ. Otwórz
Mi, przyjd do Mnie, pragnij Mnie, daj Mi
swoje ¿ycie  a udowodniê Ci jak bardzo
wa¿nym jeste dla Mojego Serca.
Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, ¿e
Mój Ojciec ju¿ posiada doskona³y plan
przemiany Twojego ¿ycia, poczynaj¹c od
chwili obecnej? Ufaj Mi. Pro Mnie ka¿dego dnia, abym wszed³ i pokierowa³ Twoim
¿yciem  a uczyniê to. Obiecujê Ci przed
Moim Ojcem w niebie, ¿e bêdê czyni³ cuda
w Twoim ¿yciu. Dlaczego mia³bym to
robiæ?  poniewa¿ PRAGNÊ CIÊ. Wszystko
o co Ciê proszê to to, by ca³kowicie

powierzy³ Mi siebie. Sam natomiast zajmê
siê reszt¹.
Ju¿ teraz troszczê siê o miejsce, które
Ojciec Mój przygotowa³ dla Ciebie w Moim
Królestwie. Pamiêtaj, ¿e jeste pielgrzymem,
w tym ¿yciu, zd¹¿aj¹cym do domu. Grzech
nigdy nie jest w stanie Ciê zadowoliæ lub
przynieæ Ci pokój, którego poszukujesz. To
wszystko, czego szuka³e poza Mn¹, uczyni³o ciê jedynie bardziej pustym, tak wiêc nie
trzymaj siê kurczowo rzeczy tego wiata.
Nade wszystko jednak nie uciekaj przede
Mn¹ kiedy upadasz, dajesz Mi radoæ bycia
Twoim Zbawicielem. Nie ma niczego, czego
nie móg³bym przebaczyæ lub uzdrowiæ, wiêc
przyjd i ul¿yj swojej duszy.
Nie ma znaczenia jak bardzo siê oddali³e, nie ma znaczenia jak czêsto zapominasz o Mnie, nie ma znaczenia ile krzy¿y
nosisz w tym ¿yciu. Jest tylko jedna rzecz,
o której chcê, aby zawsze pamiêta³, jedna
rzecz, która nigdy siê nie zmieni: PRAGNÊ
CIÊ takim, jakim jeste. Nie potrzebujesz
siê zmieniaæ, by uwierzyæ w Moj¹ mi³oæ,
bo to bêdzie Twoja wiara w Moj¹ mi³oæ,
która Ciê przemieni. Zapominasz o Mnie,
JA jednak szukam Ciê w ka¿dej chwili dnia
i nocy. Stojê u drzwi Twego serca i ko³aczê.
Czy trudno Ci w to uwierzyæ? Popatrz wiêc
na Krzy¿, popatrz na Moje Serce przebite
dla Ciebie. Czy¿ nie zrozumia³e Mojego
Krzy¿a? Ws³uchaj siê ponownie w wypowiedziane tam s³owa, poniewa¿ one mówi¹
Ci wyranie dlaczego znios³em to wszystko dla Ciebie: PRAGNÊ. ... (J 19, 28). Tak,
PRAGNÊ CIÊ  jak werset, którym siê modli³em, mówi o Mnie: ...na wspó³czuj¹cego czeka³em, ale go nie by³o i na pocieszaj¹cego, lecz ich nie znalaz³em (Ps 69, 21).
Ca³e Twoje ¿ycie czeka³em na Twoj¹ mi³oæ. Nigdy nie przesta³em Ciê kochaæ i pragnê, aby byæ kochanym przez Ciebie.
W poszukiwaniu szczêcia próbowa³e
wielu rzeczy. Dlaczego wiêc nie próbujesz
otworzyæ dla Mnie swego serca, w³anie
teraz, o wiele bardziej ni¿ kiedykolwiek
przedtem?
Gdy tylko otworzysz drzwi Twego serca,
gdy tylko podejdziesz wystarczaj¹co blisko,
wówczas us³yszysz Mnie, powtarzaj¹cego
ci¹gle nie w zwyk³ych ludzkich s³owach,
lecz w duchu: Nie ma znaczenia to, co uczyni³e, kocham Ciê dla Ciebie samego.
Przyjd do Mnie z Twoj¹ nêdz¹ i Twoimi
grzechami, z Twoimi k³opotami i potrzebami, z ca³ym Twoim pragnieniem bycia kochanym, JA stojê u drzwi Twego serca i ko³aczê...Otwórz Mi, poniewa¿ CIÊ PRAGNÊ...
Jezus jest Bogiem, dlatego Jego Mi³oæ,
Jego Pragnienie s¹ nieskoñczone. On, Stworzyciel wszechwiata, prosi o mi³oæ swoich stworzeñ. On pragnie naszej mi³oci...
To s³owo: PRAGNÊ  czy dwiêczy ono
w naszych duszach?

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
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Kolejarze nie dajcie siê dzieliæ
B¹dcie zjednoczeni

Kolejarze na spotkaniu z pastorem
Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w dniach 1213.
10.2005 r. mia³a miejsce pielgrzymka
do Rud Raciborskich, Wis³y i Cieszyna.
Pierwszym przystankiem na naszym szlaku by³o Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach. Tu w kaplicy cudownego
obrazu uczestniczylimy w Eucharystii,
odprawionej przez ks. Edwarda. Po Mszy
w. kustosz tego miejsca szczegó³owo
opowiedzia³ nam jego historiê i pokaza³
najbardziej interesuj¹ce, najcenniejsze zabytki. Nareszcie zobaczylimy jak wygl¹da Opactwo cystersów w Rudach i sk¹d
siê wzi¹³ kult Matki Boskiej Pokornej. Jesz-

Na stacji kolei w¹skotorowej.

cze na chwilê wst¹pilimy do skansenu
Kolejki W¹skotorowej i wyruszylimy
w dalsz¹ drogê do Wis³y. I choæ Wis³ê zna³
prawie ka¿dy przed wyjazdem, to jednak
miejsca które odwiedzalimy, wiêkszoæ
uczestników widzia³a po raz pierwszy.
W samym centrum Wis³y, w kociele
Ewangelicko  Augsburskim, spotkalimy
siê z pastorem, który w pó³toragodzinnym
wyk³adzie  dyskusji przedstawi³ nam
historiê powstania tego wyznania prote-

stanckiego, ró¿nice kultu religijnego, zwyczaje miejscowej ludnoci oraz proces
zbli¿ania siê kocio³ów protestanckiego
i katolickiego w ostatnich latach. Atrakcj¹
pierwszego dnia pielgrzymki by³ tak¿e
wjazd kolejk¹ linow¹ na Czantoriê i ogl¹danie panoramy Beskidu z czeskiej
platformy widokowej. Niektórzy tego dnia
za¿yli jeszcze k¹pieli leczniczej w Hotelu
Go³êbiewski. Noc spêdzilimy oczywicie
w kolejowym orodku wypoczynkowym
Sosna.
Drugi dzieñ naszej wêdrówki rozpoczêlimy od zwiedzania Rezydencji Prezydenta RP w Wile Czarnem, zbudowanej
w latach trzydziestych minionego wieku.
W drodze powrotnej zatrzymalimy siê
u zbiegu Bia³ej i Czarnej Wise³ki, gdzie
znajduje siê sztuczny zbiornik wody.
Zbiornik ten, o powierzchni 40 ha i pojemnoci 4,5 mln metrów szeciennych, jest
ród³em wody pitnej dla Wis³y i jej okolic, a tak¿e stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Nieco poni¿ej tego zbiornika zwiedzalimy hodowlê pstr¹ga
potokowego, który po wyhodowaniu wypuszczany jest do Wis³y. St¹d ju¿ tylko
krok do Wis³y Malinki, gdzie trwa budowa skoczni narciarskiej dla nastêpców
Ma³ysza  tu te¿ nikt z uczestników nie
by³ wczenie. Po po³udniu uczestniczylimy we Mszy w. odprawionej przez naszego duszpasterza ks. Edwarda w miejscowym kociele. Przed wyjazdem do
Cieszyna zwiedzilimy jeszcze Muzeum
Narciarstwa i oczywicie posiad³oæ Ma³yszów. Dawniej w Wile bywali: Boles³aw
Prus, Stanis³aw Reymont, Maria Konopnicka, bylimy wiêc i my.

Kolejarskie wiêtowanie
Tradycj¹ jest, ¿e w miesi¹cu listopadzie kolejarze obchodz¹ swoje wiêto.
Patronuje im wiêta Katarzyna Aleksandryjska i wiêty Rafa³ Kalinowski. Na tegoroczn¹ XXII ogólnopolsk¹ pielgrzymkê
kolejarzy na Jasn¹ Górê, która odby³a siê
w dniach 5 i 6 listopada, zaprosi³ nas krajowy duszpasterz ks. Eugeniusz Zarêbiñski. Pielgrzymka odby³a siê pod has³em:
Dziêkczynienie za dar Eucharystii
 Dziêkczynienie za pontyfikat Jana
Paw³a II. Jak¿e moglibymy nie skorzystaæ z takiego zaproszenia. Liczn¹, bo
dziewiêtnastoosobow¹ grup¹ wyruszylimy do Czêstochowy. Nie zabrak³o

naszego duszpasterza ks. Edwarda, który mimo licznych zajêæ znalaz³ czas, aby
nas wspieraæ, za co mu serdecznie dziêkujemy.

W skansenie kolei w¹skotorowej.

Spotkanie z pastorem.

Na rynku w Cieszynie.

Odwiedzilimy jeszcze Cieszyn, gdzie
podczas zwiedzania Piastowskiego zamku
Ksi¹¿êcego dowiedzielimy siê o istnieniu
rotundy romañskiej, której widok umieszczony jest na rewersie banknotu dwudziestoz³otowego. I mimo, ¿e wielu z nas mia³o ten banknot w kieszeni, to trzeba by³o
tam byæ, ¿eby siê o tym dowiedzieæ.
Zbigniew Bar
25 listopada o godz. 19.00, w uroczystoæ w. Katarzyny modlilimy siê w kociele na Pogorzelcu. Ksi¹dz proboszcz
Tadeusz Kall przewodniczy³ tym uroczystociom. Mi³¹ niespodziankê sprawi³y
nam przedszkolaki z przedszkola Nr 11,
które, mimo pónej pory, przysz³y z³o¿yæ
nam ¿yczenia i wyst¹pi³y z krótkim programem przygotowanym wraz z przedszkolankami. Bóg Wam zap³aæ.
Nastêpnego dnia o godz. 18.00 spotkalimy siê na Eucharystii w naszym kociele. Towarzyszy³y nam licznie przyby³e
poczty sztandarowe. Ks. Edward, przewodnicz¹c uroczystociom, przedstawi³
wszystkim inicjatywê kolejarzy podjêt¹ na
dokoñczenie na str. 8

å
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Ksi¹¿ka dla ka¿dego
Dobra, wartociowa ksi¹¿ka uczy, rozwija, uwra¿liwia i wychowuje. Maj¹c to na
uwadze w 1997 roku rozpoczêto dzia³ania
maj¹ce na celu utworzenie biblioteki parafialnej. Gromadzono ksi¹¿ki  przewa¿nie
dary od osób prywatnych i bibliotek kocielnych.

Po kilku latach wolontariackich, ¿mudnych prac  w ma³ym pomieszczeniu bibliotecznym zaczê³o brakowaæ ju¿ miejsca. Od padziernika 2003 r. biblioteka
zosta³a otwarta dla czytelników. Jest odt¹d
czynna w ka¿dy poniedzia³ek  w godzinach 1700  1900.
W maju 2005 roku przejêto czêæ ksiêgozbioru Centralnej Biblioteki Caritas
w Opolu  Filii z Gliwic. Jednoczenie
biblioteka otrzyma³a nowe lokum, wiêksze
i bardziej przestrzenne. Otrzyma³a te¿
rega³y i szafki katalogowe. Czêæ zbiorów
jest ju¿ skatalogowanych.
Od maja 2005 do listopada 2005 r. nowe
ksi¹¿ki by³y w³¹czane do ksiêgozbioru. Na
tym etapie aktywn¹ wspó³pracê podjê³y

c. d. Kolejarskie wiêtowanie
III pielgrzymce do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach. DAR
WDZIÊCZNOCI Dobremu Bogu za pontyfikat Jana Paw³a II. A Dar ten, to maj¹cy
powstaæ POCI¥G PAPIESKI  ³¹cz¹cy
Wadowice i Kraków £agiewniki. W czasie
Eucharystii zbieralimy ofiarê, któr¹ dziêki naszemu duszpasterzowi przekazujemy
na specjalne konto, wspieraj¹c w ten sposób zakup poci¹gu. Mo¿e Papie¿ Benedykt XVI powiêci go w czasie przysz³orocznej pielgrzymki do Polski.
czarny-z³otawy str. 8

wolontariuszki panie Helena Stêpak
i w miarê swych mo¿liwoci Urszula Beer.
Od samego pocz¹tku spotka³am siê
z ¿yczliwym przyjêciem, zarówno ks. Proboszcza, jak i czytelników, zw³aszcza
odk¹d zabrak³o osiedlowej biblioteki.
Obecnie ksiêgozbiór Biblioteki ParafialnoCaritasowej przy parafii p.w. Ducha
wiêtego i NMP Matki Kocio³a liczy 2700
woluminów, posiada te¿ kilkanacie kaset
wideo oraz czasopisma. Najwiêksz¹ czêæ
zbiorów zajmuje literatura piêkna, historyczna, teologiczna, biblistyka, ksi¹¿ki
o tematyce pedagogicznopsychologicznej,
misyjnej, l¹skiej oraz liczne poradniki.
Mamy sporo ksi¹¿ek o S³udze Bo¿ym papie¿u Janie Pawle II, jego homilie, a tak¿e
dokumenty Kocio³a. Staramy siê stale powiêkszaæ ksiêgozbiór przeznaczony dla
dzieci i m³odzie¿y. Ka¿dy znajdzie tu co
dla siebie. Przybywa stale czytelników
szukaj¹cych konkretnych pozycji.
Biblioteka pragnie byæ parafialnym centrum kultury. Jest tu równie¿ niewielka czytelnia, gdzie mo¿na ksi¹¿ki i czasopisma
przejrzeæ na miejscu.
Zapraszamy wszystkich do naszej
parafialnej ksi¹¿nicy, doros³ych, m³odzie¿
i dzieci. Siêgnijmy po dobr¹ powieæ, poezjê, poradnik, czy klasykê dzieciêc¹ dla
naszych pociech. Zgromadzone ksi¹¿ki
w pe³ni szanuj¹ chrzecijañsk¹ tradycjê,
wp³ywaj¹ pozytywnie na wybory moralne
m³odych ludzi.
Wartociowa ksi¹¿ka pomaga ¿yæ na
co dzieñ, znaleæ rozwi¹zania czêsto
w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
Biblioteka ma zamiar na bie¿¹co informowaæ parafian o stale rosn¹cym ksiêgozbiorze i nowociach na ³amach gazetki
parafialnej i stronie internetowej parafii.
Gra¿yna Kochalska
W dniu 11 grudnia br., w ramach Niedzieli Dobrej Ksi¹¿ki w naszej parafii, wraz
z pani¹ Helen¹ dy¿urowa³am w bibliotece,
zapoznaj¹c parafian z ksiêgozbiorem.

Nastêpnego dnia odprowadzilimy naszego kolegê, Aleksandra Kunierza, na
miejsce wiecznego spoczynku i takim

WIÊTO S£U¯BY
LITURGICZNEJ
wiêto Chrystusa Króla jest zawsze
bliskie sercu ka¿dego ministranta. Jest to
szczególny dzieñ dla ca³ej Liturgicznej
S³u¿by O³tarza. W tym roku wigilia uroczystoci Chrystusa Króla przypada³a 19 listopada. Zawsze na Mszy wieczornej
wszyscy ministranci odnawiaj¹ swoje
przyrzeczenia, które z³o¿yli przy wywiêceniu. Kandydaci, czyli ch³opcy, którzy
dopiero stan¹ siê ministrantami, sk³adaj¹
przyrzeczenia, w których deklaruj¹ siê, ¿e
chc¹ s³u¿yæ Panu Bogu i ksiêdzu. Otrzymuj¹ ko³nierz na znak przyjêcia do Liturgicznej S³u¿by O³tarza. Obecni kandydaci
to: Tomasz Niesobski, Jakub Wykrêtowicz, Gracjan Pajor, Micha³ Sadyk,
Kacper £abuda, Bartosz Fuchs, Micha³
Stypu³kowski i Wojciech Bagier. Ch³opcy byli bardzo solidnie przygotowywani
do s³u¿by i ca³ej ceremonii przyjêcia.
Spotykali siê co tydzieñ, w sobotê na
zbiórkach o 9,30 i uczyli siê krok po kroku bycia ministrantem. Po pó³rocznym
przygotowaniu rozpoczêli swoje pierwsze
s³u¿by, bêd¹c jeszcze kandydatami.
Musieli cierpliwie czekaæ na wiêto Chrystusa Króla, które w pe³ni pomog³o im
w zrealizowaniu postanowienia, czyli bycia blisko Boga przy o³tarzu.
Ka¿dy ministrant bardzo powa¿nie
przygotowuje siê do tej uroczystoci. Pomaga ona w zrozumieniu i przypomnieniu
ch³opcom jak wa¿n¹ funkcjê pe³ni¹ w Kociele.
Szymon Ca³a

smutnym akcentem zakoñczylimy tegoroczne obchody wiêta Kolejarza.
Zbigniew Bar.

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
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SPRAWOZDANIE RADY PARAFIALNEJ II KADENCJI ZA ROK 2005
Rada Duszpasterska II kadencji w 2005
roku odby³a 2 spotkania plenarne. Ponadto radni uczestniczyli w pracach grup
ustalonych do rozwi¹zywania konkretnych problemów i realizacji zadañ przyjêtych przez Radê, jak równie¿ w pracach
wspólnot, z których zostali powo³ani do
Rady. Posiedzeniom Rady przewodniczy³
ks. proboszcz Edward Bogaczewicz.



Radni brali udzia³ w zorganizowaniu i
przeprowadzeniu 4 zbiórek parafialnych
na budowê kocio³a.
Najwa¿niejsze sprawy, którymi zajmowa³a siê Rada:
 wystrój wewnêtrzny kocio³a (posadzka w prezbiterium, o³tarz, ambonka,
chrzcielnica, krzy¿ nad tabernakulum);













przygotowanie do odpustu parafialnego;
przygotowanie procesji Bo¿ego Cia³a;
informacja o wykonaniu robót przewidzianych do realizacji w 2005 r.;
konsekracja kocio³a w 2006 roku  misje wiête;
strona internetowa parafii;
owietlenie bry³y kocio³a i placu kocielnego;
liczenie wiernych (16.10. br.).
Ponadto Rada omawia³a i opiniowa³a:
realizacjê elementów wystroju prezbiterium;
sprawy porz¹dkowe i organizacyjne
naszej Wspólnoty parafialnej;
zakoñczenie kadencji i wybór nowej
Rady Parafialnej.

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Grudzieñ
25 Bo¿e Narodzenie
14.30
Chrzty.
15.00
Msza w. w intencji rocznych dzieci.
31 17.00
Msza w. w intencji Parafian.
Styczeñ 2006 r.
1 15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
2 18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek m-ca.
6 Trzech Króli
Msze w. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30 w intencji Wspólnoty Krwi
Chrystusa,
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek m-ca.
19.00
Msza w. w intencji Parafian.
8 11.30
Msza w. w intencji Parafialnego Zespo³u Caritas.
9 18.00
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach.
24 18.00
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
Luty
2 wiêto Ofiarowania Pañskiego
Msze w. 6.30, 8.00, 10.00 w intencji Parafian i 18.00
3 18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek m-ca.
4
8.00
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
5 15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
6 18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek m-ca.
11
Matki Boskiej z Lourdes  wiatowy Dzieñ Chorych
Msze w. 6.30, 8.00 i 18.00 wszystkie w intencji chorych i cierpi¹cych.
13 18.00
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach.
Marzec
1 roda Popielcowa
Msze w. 6.30, 8,00, 10.00, 16.30, 18.00, 19.30.

Serdecznie dziêkujê za zaanga¿owanie
w pracy wszystkim cz³onkom Rady.
Bóg zap³aæ!
Przewodnicz¹cy Rady Parafialnej
Tadeusz Kucharski
KêdzierzynKole, 26.11.2005 r.

Pomoc Kocio³owi
na Wschodzie
W ramach kolejnej akcji pomocy
Kocio³owi katolickiemu na Wschodzie, w naszej parafii zebrano kwotê
1140 z³.
Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zap³aæ.

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: Mateusz Kowalski, Kamil
Sebastian Samburski, Magdalena Julia Kardasz, Anna Zofia
Woszczyk, Kacper Bednarek, Julia Aneta Paproæ, Piotr
Hryniszak, Jan Stanis³aw Bartczak, Tymoteusz Spad³o, Adrian
Anatol Sterko, Julia Katarzyna Rafalska, Kinga Osowska,
Przemys³aw Józef China, Tomasz Budz, Jakub Grzegorz Cwynar,
Wiktoria Cetkowska, Zofia Joanna Rapiejko, Grzegorz Krzysztof
Sobkiewicz.

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Marian Muszak l. 58
Stanis³aw Andruszczak l. 64
Agnieszka Rak z d. Król l. 32
Maria Zieliñska l. 84
Halina Gorska l. 87
Stefania Liskowicz l. 73
Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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Katolicy! Szanujmy zwyczaje katolickie!
Wyrolimy z chrzecijañstwa. Korzenie Europy i Polski s¹
chrzecijañskie. Wiekom praktykowania wiary towarzyszy³y
piêkne zwyczaje, które na ró¿ny sposób wpisa³y siê w prze¿ywanie okresów liturgicznych oraz wi¹t.
Szczególnie bogatym w ró¿ne zwyczaje, piewy jest adwent
i czas Bo¿ego Narodzenia. Jest to nasze bogactwo i naszym zadaniem jest katolickie zwyczaje pielêgnowaæ.
Na przyk³adzie w. Miko³aja zobaczmy jak nieraz próbuje siê
je zniszczyæ lub odrzeæ z wymiaru religijnego. W adwencie obchodzimy wspomnienie wiêtego Miko³aja, biskupa z Miry z Azji
Mniejszej. Dobroæ w. Miko³aja stworzy³a zwyczaj obdarowywania siê niespodziankami. Kto przebrany w szaty biskupie z mitr¹, pastora³em obdziela innych darami. Dzieci nie ba³y siê wiêtego Miko³aja, bo jest on przecie¿ pe³en dobroci, a towarzysz¹
mu anio³ki.
Postaæ w. Miko³aja w latach 19601970 próbowano zast¹piæ
Dziadkiem Mrozem. Polacy byli wtedy oburzeni, ¿e komunici wymylili co zastêpczego. Okazuje siê, ¿e nie oni wymylili
Dziadka Mroza. I co ciekawe, trzeba nam siêgn¹æ a¿ do XVI
wieku i do Marcina Lutra, ¿eby sprawê wyjaniæ. Du¿a czêæ Europy sta³a siê protestancka. Protestanci odrzucili kult wiêtych.
Odrzucili równie¿ wiêtego Miko³aja i wszystkie zwyczaje z nim
zwi¹zane. Protestanci zaczêli zwyczaj obdarowywania siê prezentami przenosiæ na Bo¿e Narodzenie, argumentuj¹c, ¿e to
Dzieci¹tko przynosi prezenty.
Na prze³omie XVII/XVIII wieku protestanci w miejsce w.
Miko³aja wymylili postaæ KrasnalaStaruszka, Cz³owieka
Zimy, który mia³ spe³niaæ to samo zadanie, co w. Miko³aj, ale
nie móg³ byæ wiêtym, wiêc by³ bez mitry, bez pastora³u, bez
insygniów katolickich. Sta³ siê tworem baniowym. Póniej do
tej postaci do³¹czono inne baniowe postacie: potworki, diabe³ki, które mia³y ludziom szkodziæ i straszyæ dzieci. Do³¹czono
równie¿ pogañski zwyczaj bicia rózg¹, na znak b³ogos³awieñstwa p³odnoci. Z czasem te wymys³y po³¹czono z mitami

Pastora³ka
Dobrze byæ kolêdnikiem, lecz tylko Turoniem,
Ko¿uch plecy mu grzeje, gwiazda nad ³bem p³onie.
Dobrze byæ kolêdnikiem, ale tylko Królem,
Ma koronê z poz³otki, ojcowsk¹ koszulê.
Dobrze byæ kolêdnikiem, lecz tylko Anio³em,
Dwigaæ skrzyd³a puchate, z drutu aureolê.
Dobrze byæ kolêdnikiem, lecz tylko kukie³k¹,
Mróz zaskwierczy  daæ susa w stajenne ciepe³ko.
Dobrze byæ kolêdnikiem, lecz najlepiej kosem,
Ofukn¹æ swym wiergotem gron¹ mierci kosê .
Ks. Jan Twardowski

pó³nocnej Europy i st¹d wywiedziono pochodzenie Krasnala
Staruszka z Laponii.
Radziecki Dziadek Mróz nie by³ wiêc pomys³em komunistów, ale krêgów protestanckich. Katolicy bardzo szybko przyjêli od protestantów ich zwyczaj Dzieci¹tka (szczególnie popularnego na l¹sku) i st¹d obdarowuj¹ siê prezentami 6 grudnia
i w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia.
Dzisiaj w. Miko³aj sta³ siê symbolem interesów wielkich koncernów handlowych, którym jest obojêtne czy to w. Miko³aj, czy
to Krasnal  Staruszek, czy Dziadek Mróz  oby tylko krêci³ siê
interes.
W obronie zwyczajów katolickich stan¹³ papie¿ Benedykt XVI
w niedzielê 11.12. 2005 r., kiedy to przed modlitw¹ Anio³ Pañski
przestrzega³ przed komercjalizacj¹ okresu wi¹tecznego. Powiedzia³: okres wi¹teczny pada ofiar¹ komercyjnego zanieczyszczenia. Odniós³ siê do zwyczaju budowania bo¿onarodzeniowej
szopki. Wed³ug Ojca wiêtego budowa szopki, podjêta w domu,
mo¿e siê okazaæ prostym, ale skutecznym sposobem ukazywania wiary i przekazania jej dzieciom.
Warto wiêc ci¹gle zdawaæ sobie sprawê, ¿e dzisiaj od nas
zale¿y czy nasze dzieci bêd¹ wiedzia³y, ¿e w. Miko³aj by³ historycznym biskupem Miry w Azji Mniejszej, który ¿y³ w IV wieku
czy pozwolimy zniszczyæ piêkny zwyczaj katolicki.
Od nas zale¿y czy adwent bêdzie czasem modlitewnego
czuwania, a dzieci z lampionami bêd¹ uczestnikami rorat.
Od nas zale¿y czy w domach naszych bêd¹ wieñce adwentowe, szopki, czy bêdziemy piewali i znali kolêdy.
Od nas zale¿y czy dzieci bêd¹ mia³y polskie, katolickie imiona, albo czy pójdziemy za mod¹ wiatow¹ zacieraj¹c¹ nasz¹ polskoæ.
¯yczê ca³ej Wspólnocie Parafialnej, gociom i czytelnikom
Gazetki Parafialnej odwa¿nego i piêknego umacniania naszej
wiary poprzez pielêgnowanie zwyczajów katolickich!
piew kolêd w kociele i w naszych domach w okresie Bo¿ego Narodzenia niech zostawi w naszych sercach radoæ, której
nikt nam nie odbierze!
Katolicy! Szanujmy zwyczaje katolickie!
Proboszcz, ksi¹dz Edward
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