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

WNIEBOWZIÊTA
15 sierpnia przypada Uroczystoæ Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny.
Prawdê o Wniebowziêciu NMP og³osi³, jako dogmat wiary, papie¿ Pius XII
1 listopada 1950 r. Konstytucj¹ apostolsk¹ Munificentissimus Deus: ...powag¹
Pana naszego Jezusa Chrystusa, wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a i Nasz¹,
og³aszamy, orzekamy i okrelamy jako dogmat objawiony przez Boga: ¿e
Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakoñczeniu ziemskiego
¿ycia z dusz¹ i cia³em zosta³a wziêta do chwa³y niebieskiej.
Na Wniebowziêcie mo¿emy spojrzeæ
jako na dar otrzymany przez Maryjê od
Boga. Otrzyma³a Ona pe³niê Bo¿ego daru,
pe³niê ³aski, poniewa¿ Bóg wybra³ j¹ na
Matkê swego Syna. Ze wzglêdu na Bo¿e
Macierzyñstwo otrzyma³a przywilej Niepokalanego Poczêcia oraz pozosta³a zawsze Dziewic¹. Równie¿ Wniebowziêcie
Maryi jest ³ask¹, któr¹ zosta³a obdarowana ze wzglêdu na Dziewicze Macierzyñstwo. Wyznaj¹c wiarê w tê prawdê w prefacji na Uroczystoæ Wniebowziêcia NMP,
Koció³ modli siê do Boga Ojca: Nie
chcia³e bowiem, aby ska¿enia w grobie
dozna³a Dziewica, która wyda³a na wiat
Twojego Syna, dawcê wszelkiego ¿ycia.
Katechizm Kocio³a Katolickiego uczy,
¿e Maryja dope³niwszy biegu ¿ycia ziemskiego z cia³em i dusz¹ wziêta zosta³a do
chwa³y niebieskiej i wywy¿szona jako
Królowa wszystkiego, aby bardziej
upodobni³a siê do Syna swego jako Pana
panuj¹cych oraz Zwyciêzcy grzechu
i mierci. Ten, dla którego mia³a zawsze
miejsce w swej duszy, Ten, którego przyjê³a pod swoje serce, Ten, któremu da³a
¿ycie, dzi przyjmuje J¹ do swej chwa³y
w niebie. Przyjmuje z cia³em i dusz¹ po
zakoñczeniu ¿ycia na ziemi. Ani Konstytucja apostolska Munificentissimus
Deus, ani Encyklika Redemptoris
Mater nie rozstrzyga jak dokona³o siê
przejcie Maryi z ¿ycia ziemskiego do
chwa³y nieba: bezporednio z pominiêciem mierci, czy te¿ przez mieræ i zmartwychwstanie. Mówi natomiast, ¿e nast¹pi³o to po zakoñczeniu ziemskiego
¿ycia. Uczy tak¿e, ¿e Maryja nie dowiadczy³a rozk³adu cia³a: zosta³a zachowana
woln¹ od zepsucia grobu, aby na podobieñstwo Syna, po zwyciêstwie nad mierci¹, z dusz¹ i cia³em zostaæ wyniesion¹ do
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w której wyra¿a siê macierzyñskie porednictwo. Owa królewska s³u¿ba Maryi to
nieustanne wstawiennictwo do Boga za
ludmi  Jej duchowymi dzieæmi. Albowiem wziêta do nieba, nie zaprzestaje
tego zbawczego zadania, lecz poprzez
wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia
wiecznego.
Uroczystoæ Wniebowziêcia NMP zwana jest równie¿ wiêtem Matki Bo¿ej Zielnej. W tym dniu rolnicy dziêkuj¹ Bogu za
plony ziemi, za ziarno, które zebrali z pól.
Niech stanie siê równie¿ dla nas okazj¹ do
dziêkczynienia za opiekê Wniebowziêtej
Pani.
Katechizm uczy tak¿e, ¿e Wniebowziêcie Maryi jest uprzedzeniem naszego zmartwychwstania. Jestemy bowiem wezwani,
by kiedy cieszyæ siê chwa³¹ zbawionych
w niebie. Jeli bêdziemy wierni Chrystusowi, jeli bêdziemy pos³uszni Niebieskiej
Królowej Maryi, jeli bêdziemy wspó³pracowaæ z ³askami wyproszonymi nam przez
jej porednictwo, mo¿emy mieæ nadziejê,
¿e to, co Bóg przygotowa³ dla Swej Matki
w niebie, stanie siê naszym udzia³em.
ks. Wies³aw Orwat

WNIEBOWZIÊCIE

najwy¿szej chwa³y nieba i tam janieæ
jako Królowa po prawicy tego¿ Syna, niemiertelnego Króla wieków. ( ).
Maryja Wniebowziêta doznaje wywy¿szenia jako Królowa wszystkiego. Jako
Królowa ju¿ uczestniczy w chwale zmartwychwsta³ego Jezusa: Króla, Pana panuj¹cych i zwyciêzcy grzechu i mierci.
W Encyklice Redemptoris Mater Ojciec
w. Jan Pawe³ II ujmuje to tak: Chrystus
pos³uszny a¿ do mierci, zosta³ wywy¿szony przez Ojca, i wszed³ do chwa³y swego
królestwa. (...) Maryja  s³u¿ebnica Pañska uczestniczy w tym królowaniu Syna.
Jej wyniesieniem królewskim nie przestaje byæ chwa³a s³u¿enia: wziêta do nieba
nie zaprzestaje owej zbawczej s³u¿by,

Jak by³o? Nie wiem. Tajemnica.
Mo¿e biel taka i ró¿owoæ,
jak w maju rozkwieconych sadów,
jak bzy w kaskadach wiosn¹ znowu.
Mo¿e, jak w lipcu ³any lilii,
odurzaj¹ce woni¹ s³odk¹,
mo¿e jak w sierpniu, w nieba dali
lni¹ce miliardy gwiazd, stokrotki.
Mo¿e zst¹pi³y z os³on niebios
anielskie chóry rozpiewane,
by na s³onecznej drodze chwa³y
unosiæ hymnem wiêt¹ Pani¹...
Jak by³o? Nie wiem. Bóg wie tylko.
Stojê przed prawdy tajemnic¹.
Niepokalana. Wniebowziêta.
Tw¹ chwa³¹ serce siê zachwyca.
Wanda £akowicz
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Na Krakowskich B³oniach
Minê³y ju¿ dwa miesi¹ce od wizyty
od skupienia porannej Mszy w. w zaciszu
w naszym kraju naszego papie¿a
wi¹tyni. Która z nich ma wiêksz¹ wartoæ
Benedykta XVI.
czy po¿ytek?
Opad³y emocje towarzysz¹ce tak donioPapie¿ zaprasza³ do trwania w wierze i
s³emu wydarzeniu. Nie jestemy ju¿ bombardo umacniania wiary i ta ogromna rzesza
dowani dziennikarskimi sensacjami. Sprawy
ludzi akceptowa³a to wezwanie. W³anie
powierzchowne ulecia³y. Jest czas, aby spojchyba taka potrzeba przywiod³a ich na to
rzeæ na tamte spotkania ze spokojem i refleksj¹. Czasami s³ychaæ pytania czy stalimy siê lepsi. Ja tego nie wiem! Wiem
tylko, ¿e w moim ¿yciu wizyta ta jest jednym z istotnych punktów odniesienia.
Wród codziennego rytmu ¿ycia
zawodowego, rodzinnego, kulturalnego
i duchowego potrzebujê równie¿ orientacji, gdzie w³aciwe siê znajdujê i dok¹d
dalej iæ.
Kilkudniowe rekolekcje z Ojcem
Foto: wppl/Marek Grabski
wiêtym  podobnie jak wiêkszoæ rodaków ledzi³em w TV. Wygodnie, wszêdzie
spotkanie. Nie odczuwamy potrzeby noi szybko, dok³adnie, wyranie, z komentawych idei, czy kolejnych pouczeñ. Potrzerzami. Mo¿na pomyleæ: czego jeszcze pobujemy umocnienia. Takim wzajemnym
trzeba. A jednak wyruszy³em z koleg¹ do
umocnieniem by³o spotkanie wokó³ naszeKrakowa na B³onia. Miejsce mielimy
go Pasterza. Nawet wtedy, kiedy oczy nie
wyznaczone w najdalszym sektorze, o³tarz
widzia³y, ale serce czu³o.
ledwo widoczny, sylwetka Ojca wiêtego
Gdy w t³umie pielgrzymów wracalimy
widoczna tylko na szwankuj¹cym telebiulicami Krakowa, odczuwa³em pogodny
mie. Przed nami nieustannie wêdruj¹ca
spokój otaczaj¹cych ludzi. Wracalimy
struga ludzi, którzy dopiero zdo³ali dotrzeæ
umêczeni lecz zadowoleni.
na B³onia. Racjonalnie myl¹c  pe³na poSzczególnie utkwi³o mi wiadectwo mara¿ka. Po co ci ludzie trudzili siê tyle godzin
³opolskich harcerzy. Po kilku dniach trudnej
czy dni. Prze¿ywanie Eucharystii w takich
s³u¿by pielgrzymom, zebrali siê w niedzielwarunkach z natury rzeczy daleko odbiega
ne po³udnie na odprawie na krakowskim

PAN ZST¥PI£ Z NIEBA
W Uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa  przypadaj¹c¹ w tym
roku 15 czerwca  po Mszy w. odprawionej o godz. 8.30, z naszej wi¹tyni wyruszy³a

procesja z Najwiêtszym Sakramentem,
tym razem na Osiedle Piastów.
Poszczególne o³tarze usytuowane by³y:
I  przy bloku Mieszka I 5,
II  w osiedlowym amfiteatrze,
III  przy bloku W³. £okietka 6,
IV  tradycyjnie na placu kocielnym.

rynku. Nape³nili ca³y rynek wspania³¹ atmosfer¹ radoci, a moje serce nadziej¹, ¿e ronie
pokolenie, dla którego s³u¿ba nie jest naiwnoci¹.
Radoæ z jak¹ m³odzi i doroli skandowali Benedetto, Benedetto to niezaprzeczalny dowód tego, ¿e kochamy nie tylko NASZEGO PAPIE¯A Jana Paw³a, ale ka¿dego
papie¿a. To doæ ciekawe zjawisko w kraju
okrzykniêtym krajem ksenofobów.
W czerwcu pojecha³em na spotkanie
starszych uczestników Ruchu wiat³o
¯ycie, które odby³o siê w Bryksach ko³o
Gociêcina. Ks. prof. Piotr Morciniec
w czasie homilii zwróci³ uwagê na panuj¹c¹ w wi¹tyni cokolwiek ha³aliw¹
atmosferê, któr¹ kreowa³y liczne przedszkolaki. Porówna³ j¹ z cich¹ poprawnoci¹ nabo¿eñstw dla samych emerytów,
które odprawia³ na Zachodzie. Zdecydowanie wola³ tê pierwsz¹.
Prze¿ycia te sprowokowa³y refleksjê
o tym, jak ró¿na mo¿e byæ i powinna byæ
nasza modlitwa. Ka¿da z nich buduje
i umacnia wiarê. A takie w³anie by³o motto pielgrzymki Benedykta XVI.
Chyba zbyt czêsto zapominam, ¿e kiedy zaczynam modlitwê, to jej jakoæ nie zale¿y tylko ode mnie, bo i Duch wiêty mnie
wspiera.
Dlatego ¿yczê sobie i wam nie tylko modlitwy skupionej i g³êbokiej, ale równie¿ tej
radosnej, beztroskiej, jak u przedszkolaków.
Szczêæ Bo¿e!
Pozdrawia Konserwatysta
Tematem przewodnim wystroju o³tarzy
by³y symbole nawi¹zuj¹ce do Eucharystii.
Pomimo upa³u w procesji uczestniczy³a
liczna rzesza wiernych, daj¹c tym wiadectwo wiary w Jezusa Chrystusa ukrytego
pod postaci¹ chleba.
szafarz Jerzy

zdjêcia: W³adys³aw Lichorobiec
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ODPUST PARAFIALNY
Uroczystoci Zes³ania Ducha wiêtego
i Najwiêtszej Marii Panny Matki Kocio³a, przypadaj¹ce w dniach 4 i 5 czerwca,
poprzedzi³a nowenna do Ducha wiêtego

i wigilijne czuwanie w sobotni wieczór,
przygotowane i prowadzone przez m³odzie¿ parafii pod kierunkiem naszych ksiê¿y wikarych.

W pierwszym dniu odpustu  Zes³anie
Ducha wiêtego  sumê odpustow¹
poprzedzi³a procesja z Najwiêtszym Sakramentem. Procesjê prowadzi³ ks. Piotr
S³ugocki, który równie¿ przewodniczy³
sumie odpustowej i g³osi³ homilie na
wszystkich Mszach w.
Drugi dzieñ odpustu  NMP Matki Kocio³a  mia³ charakter szczególny. W tym
dniu neoprezbiter z naszej parafii  ks.
Mariusz Kozak odprawi³ Mszê prymicyjn¹.
Dziêkujemy Bogu za dar nowego kap³ana i wszelkie ³aski, którymi obdarzy³
nasz¹ Wspólnotê w te odpustowe dni.
Wanda Kucharska
Zdjêcia: Tadeusz Kucharski

WIÊCENIA KAP£AÑSKIE I MSZA W. PRYMICYJNA
KS. MARIUSZA KOZAKA
W wigiliê Zes³ania Ducha wiêtego,
dnia 3 czerwca b.r. w katedrze opolskiej
ks. abp Alfons Nossol udzieli³ sakramentu kap³añstwa 10 diakonom z diecezji
opolskiej, a wród nich naszemu parafianinowi ks. Mariuszowi Kozakowi.
W uroczystoci uczestniczyli kap³ani, rodziny i wierni z macierzystych parafii
neoprezbiterów.
Zdjêcia: K. Wilga
W Uroczystoæ Najwiêtszej Marii
Panny Matki Kocio³a, o godz. 14.00, ks.
Mariusz odprawi³ w naszej wi¹tyni Mszê
w. prymicyjn¹.
Okolicznociow¹ homiliê wyg³osi³ ks.
dr Zygmunt Nabzdyk  ojciec duchowny
diecezji opolskiej.
Po Mszy w. ks. Mariusz udzieli³ prymicyjnego b³ogos³awieñstwa rodzicom,
rodzinie, kap³anom i s³u¿bie liturgicznej,
a w niedzielê 11 czerwca, po ka¿dej Mszy
w., wiernym naszej parafii.
Ks. Mariuszowi serdecznie ¿yczymy,
aby Bóg b³ogos³awi³ Mu na drodze kap³añskiego ¿ycia, a Duch wiêty darzy³ Go

moc¹ i darami w realizacji powo³ania. Polecamy Go równie¿ matczynej opiece Najwiêtszej Maryi Panny Matki Kocio³a.

Wanda i Tadeusz Kucharscy
Zdjêcia: R. Jezierny  Video Studio
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PARAFIALNA PIELGRZYMKA NA KRESY WSCHODNIE
W dniach 1824 maja uczestniczylimy w pielgrzymce na Kresy Wschodnie.
Pielgrzymkê prowadzi³ ks. proboszcz Edward Bogaczewicz, a organizatorem
by³ jak zwykle pan MAREK SKRZYD£O z biura turystycznego Marek.
Organizatorom serdecznie dziêkujemy.
Dla niektórych pielgrzymów by³ to
powrót w ojczyste strony, choæ nie
wszystkim pragn¹cym spotkania z w³asnym dzieciñstwem (patrz artyku³: Kraj
lat dzieciêcych) by³o to dane.
Trasa pielgrzymki wiod³a przez:
£añcut  pa³ac Potockich i kolekcjê powozów;
Przemyl  zabytkow¹ starówkê
z piêknymi kocio³ami i zamek;
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Lwów  wspania³e zabytki kultury
narodowej, a miêdzy innymi: katedrê
lwowsk¹ i liczne kocio³y, Cmentarz
£yczakowski i Cmentarz Orl¹t Lwowskich (zdj. 1 4);
Olesko  miejsce urodzenia Jana III
Sobieskiego (zdj. 5);
Podhorce  zamek Koniecpolskich
(zdj. 6);
£awrê Poczajowsk¹  najwa¿niejsze

sanktuarium prawos³awia na Ukrainie
Zachodniej (zdj.7);
Krzemieniec  rodzinne miasto Juliusza S³owackiego (zdj. 8);
Zbara¿, Kamieniec Podolski, Chocim,
Okopy wiêtej Trójcy  twierdze i miasta
s³awne obron¹ Rzeczypospolitej przed
Tatarami i Kozakami (zdj. 9  11);
Stanis³awów  harmonijnie ³¹cz¹cy historyczne zabytki ze wspó³czesnoci¹
(zdj. 12);
Kalwariê Pac³awsk¹  sanktuarium
maryjne;
Krasiczyn  zamek  dawna siedziba
znanych rodów magnackich.
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ÊË

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
Tym, którzy byli
i tym, którzy byæ nie mogli
Kraj lat dzieciêcych

Kraj lat dzieciêcych

Na samym rogu tej samej mapy jest kraj, do którego
têskniê. Jest to ojczyzna jab³ek, pagórków, leniwych
rzek, cierpkiego wina i mi³oci.
Niestety, wielki paj¹k rozsun¹³ na nim sw¹ sieæ
i lepk¹ lin¹ zamkn¹³ rogatki marzenia
Tak jest zawsze; anio³ z ognistym mieczem, paj¹k, sumienie...
Zbigniew Herbert Kraj
Pierwsza, zorganizowana przez Parafiê
p.w. Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a, pielgrzymka na Kresy Wschodnie dobieg³a koñca. Jak ka¿da organizowania
przez biuro pana Marka Skrzyd³o  na wysokim poziomie technicznym, jak ka¿da 
pod troskliw¹ opiek¹, duszpasterzy naszej
parafii  o wysokim wymiarze duchowym by³a wydarzeniem, które na d³ugo
jej uczestnikom pozostanie w pamiêci.
Ilu¿, przez mg³awicê minionych lat
i koszmar straszliwych wydarzeñ, pragnie
bodaj myl¹ przedostaæ siê do tej krainy,
która osobliwym, ale dziwnym dla Polaków przypadkiem znajduje siê zwykle
tam, dok¹d ju¿ nie ma powrotu.
Lwów, od zarania swego istnienia by³
promiennym ogniskiem polskiej kultury,
szañcem przedmurza chrzecijañskiego,
by³ grodem Zawsze Wiernym, o którego baszty rozbija³y siê wzburzone fale
wrogich najazdów. Po³o¿ony wród
cudownych zak¹tków ziemi, czym¿e
mo¿e siê pochwaliæ miasto jedyne  zegarem bernardyñskim. Kopcem Unii Lubelskiej, lubowaniem Jana Kazimierza
u stóp Panienki, szmaragdami drzew, równymi rzêdami dzieciêcych grobów, Czartowsk¹ Ska³¹, czy tym, co dorzucaæ do
naszej niepodleg³oci na sztalugach malarzy, stronach pisarzy, poetów?
Miasto po³o¿one wród siedmiu
wzgórz, na g³ównym europejskim podziale wód, a przepiêkna jego okolica otrzyma³a nazwê Lwowskiej Szwajcarii. Czêsto s³yszane pytanie: co by³o, a mo¿e co
jeszcze jest w tym miecie, ¿e rozwiani po
wiecie lwowianie wci¹¿ sercem w nim
tkwi¹?  wiadczy o potrzebie przekazywania m³odemu pokoleniu prawdy o zauroczeniu tym miastem, jego specyfik¹,
która sprawia, ¿e w przewiadczeniu lwowiaka jego miasto samo niebo uczyni³o
pêpkiem wiata.
Znawcy zjawiska nazywaj¹ taki stan
niewolnictwem symbiotycznym, bo ka¿dego to zjawisko zniewala i ka¿demu
z tym garbem jest tak dobrze, ¿e gotów

jest po ludzku czy po psiemu (powiedzia³by Józku z mojej klasy) wo³aæ: chwilo
trwaj!
W tym cudownym miecie, w cieniu
kapliczki Matki Boskiej Ró¿añcowej,
Cmentarza £yczakowskiego, Orl¹t Lwowskich, Kocio³a Matki Boskiej Ostrobramskiej, na kolanach Ojca, uczy³em siê Polski, tu pod numerem 92 na £yczakowskiej
przybywa³o mi lat.
A nasz Wo³yñ!
Gdzie i na jakiej mapie Go dzi szukaæ?
Jedna z najpiêkniejszych krain Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziwna to kraina, niezwykle bogata i
piêkna. Drogi wysadzane czereniami,
pola z³oc¹ce siê pszenic¹, pachn¹ce miodow¹ hreczk¹*, wspania³e sady winiowe,
pracowite pasieki, grzybodajne lasy. Horyñ rozlewaj¹cy siê szerokimi wstêgami
pe³en b³otnego ptactwa p³yn¹³ powoli,
majestatycznie wród wzgórz, a o zachodzie s³oñca jego poszczególne koryta
wieci³y jak z³ote wstêgi bukietu przybrze¿nych szuwarów.
Tam w przyk³adnej zgodzie i wzajemnym poszanowaniu obok Polaka ¿y³ Rusin, Ukrainiec, ¯yd, Niemiec, Czech, Ormianin i wiele innych narodowoci. Dla
ka¿dego starcza³o pracy i jad³a, bo tak narzuca³a ¿yciowa koniecznoæ. Dopiero po
1939 r. perfidn¹ polityk¹ III Rzeszy, ZSRR
i powi¹zanych z nimi tajnymi uk³adami 
ukraiñskich nacjonalistów  stosunki miêdzyludzkie zosta³y zak³ócone.
Kresy kresów, czyli wschodnie ziemie
Rzeczypospolitej nabiera³y szczególnego
znaczenia, stawa³y siê przestrzeni¹ osobnego powiêcenia, w której polec w ich
obronie by³o zaszczytem i przejawem
Bo¿ej ³askawoci. Granic wschodnich broni³y w wieku XVII nie tylko warownie
wyznaczaj¹ce granice polityczne Rzeczypospolitej, ale równie¿ kapliczki z podobiznami Matki Boskiej Czêstochowskiej,
które nadawa³y pograniczu znaczenia duchowego rodka. Inaczej mówi¹c, ca³a
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Rzeczpospolita mia³a charakter kresowy,
graniczny; le¿a³a na obszarach Europy
i chrzecijañstwa, przez co jednoczenie
znajdowa³a siê w samym centrum wspólnoty europejskiej.
Kraj lat dzieciêcych. Gdzie on jest?
Raj? Piek³o? Ziemia obiecana? Niewyczerpane ród³o natchnieñ poetów. Ale
czy tylko dla nich? Przedziwna jednoæ
czasoprzestrzeni, tak zmiennej pod wzglêdem geograficznym, jak politycznym i kulturowym. Kraj idylli i apokalipsy. Wielu
twierdzi, ¿e ukochany przez duchy, gdy¿
tu najchêtniej obcuj¹ ¿ywi z umar³ymi. Bo
kresy dawnej Rzeczypospolitej odsy³aj¹
do sprawy granicy o podwójnym wymiarze: geograficzno  polityczno narodowociowym oraz filozoficzno  religijnym.
Ten pierwszy zmienia³ siê w porz¹dku historycznym i osi¹gn¹³ swoje spe³nienie:
ich dzieje, jako zwi¹zanych z II Rzeczypospolit¹, osi¹gnê³y swój kres 17 wrzenia
1939 roku. Drugi wymiar nie spe³ni³ siê
jeszcze: kresy ¿yj¹, w wiadomoci ludzi
nale¿¹cych do ró¿nych narodów, jako
ród³o mitu, symbol, znak tajemnicy.
Z analizy opracowañ literackich i publicystycznych niedwuznacznie wynika, ¿e
kresy rozumiano nie tylko jako najwa¿niejszy bastion w chrzecijañskim przedmurzu, jako wiêt¹ bramê strzeg¹c¹ Europê przed wrogiem, ale te¿ otwieran¹ dla
wszystkich tych, którym bliski by³ ³ad
i zasady wspólnoty europejskiej.
Odzyskane dla II RP wielk¹ danin¹ krwi
Kresy Wschodnie zosta³y utracone ponownie  tym razem w wyniku drugiej wojny
wiatowej  ¿yj¹ wci¹¿ w pamiêci tych, którzy tam prze¿yli, w ich wspomnieniach i literaturze, w swoistej mitologii, która powsta³a i narasta³a pod wp³ywem zag³ady
kilku pokoleñ. Gdy ostatnich przedstawicieli nie stanie, Kresy Wschodnie stan¹ siê
tylko histori¹, z której pozostan¹ lady jej
dawnych mieszkañców, dowody polskiej
obecnoci w postaci cmentarzy, ruin kocio³ów, resztek miasta, architektonicznych
rozwi¹zañ wiadcz¹cych o przynale¿noci
do innej kultury.
Pamiêæ o kraju lat dzieciêcych, to nie
to samo, co ¿¹danie zwrotu zagrabionych
ziem. Jest to po prostu prawo do wiadomoci kim siê by³o, kim siê jest i sk¹d siê
pochodzi. To pamiêæ o indywidualnych
losach i osobistych prze¿yciach ludzi, którzy czêsto byli skazani na zag³adê. Gdzie
i na jakiej mapie tego kraju szukaæ?
Bóg zap³aæ ksiêdzu proboszczowi
Edwardowi Bogaczewiczowi i wszystkim
pielgrzymuj¹cym na kresy, za pamiêæ i modlitwê za tych, którzy tam byæ nie mogli.
* tatarka, gryka
W³adys³aw Wilczyñski
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Anel de tucum
Obr¹czka z TUCUM
W czasach, gdy Brazylia by³a koloni¹
Portugalii, sprowadzano do ciê¿kiej pracy
na plantacjach kakao, manioku, i kawy
niewolników z Afryki. Byli to ludzie ³apani przede wszystkim na terenach dawnego Królestwa Konga, (dzisiejsza Angola
i Republika Demokratyczna Konga, tereny te by³y kolonizowane przez Portugalczyków).
Czarni niewolnicy w swej przewa¿aj¹cej czêci byli ludmi ochrzczonymi
i przynale¿eli do Kocio³a Katolickiego
i podczas zawierania sakramentu ma³¿eñstwa, jako, ¿e nie by³o ich staæ na z³ote
obr¹czki lubne, zaczêli wyrabiaæ z owocu palmy TUCUM czarne obr¹czki, które
symbolizowa³y zawarte ma³¿eñstwo.
Z czasem czarne OBR¥CZKI Z TUCUM
zaczê³y symbolizowaæ przyjañ i walkê
o wolnoæ. W dzisiejszych czasach ta zwyk³a obr¹czka jeszcze poszerzy³a swe znaczenie i sta³a siê symbolem solidarnoci
z ludmi w jakikolwiek sposób zepchniêtymi na margines. Na przyk³ad poprzez
niesprawiedliwoæ spo³eczn¹, polityczn¹,
ekonomiczn¹, czy te¿ na skutek choroby,
ubóstwa etc.
OBR¥CZKA Z TUCUM jest u¿ywana
przez ludzi, którzy w³¹czyli siê w walkê

z jakimkolwiek z³em czy niesprawiedliwoci¹, którym nie jest obojêtny drugi, konkretny cz³owiek i jego potrzeby, i to nieraz bardzo konkretne potrzeby. Jest to
pewnego rodzaju znak rozpoznawczy
osób, które podjê³y siê wysi³ku pomagania blinim.
23 lipca gocilimy w naszej parafii
dwie siostry zakonne z Brazylii, ze
ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK KATECHETEK oraz o. Leonarda
Pawlaka  werbistê. Siostry Antonia Pereira Cruz i Siostra Maria de Jesus,
które s¹ potomkiniami tych¿e w³anie
Afrykañczyków, wywo¿onych z Angoli
do Brazylii, opowiedzia³y nam o swej
pracy wród najbiedniejszych. Siostra

Antonia przepracowa³a ponad 13 lat
w Angoli, gdzie wspó³pracowa³a z o. Leonardem, natomiast S. Maria de Jesus
pracuje wród Indian w Stanie Maranhão
w Brazylii.
Siostry bardzo czynnie w³¹czy³y siê
w niedzieln¹ liturgiê i oprócz wspólnego
g³oszenia homilii, pe³ni³y pos³ugê szafarzy
Komunii w., co jest raczej niespotykane
w naszym polskim Kociele.
Po Mszach w. siostry rozprowadza³y
przywiezione z sob¹ OBR¥CZKI Z TUCUM, które mo¿na by³o nabyæ, wspieraj¹c tym samym ich dzie³o misyjne czy to
w Afryce, czy te¿ wród brazylijskich Indian.
Za wszelkie z³o¿one ofiary, w imieniu
sióstr, sk³adamy serdeczne podziêkowanie.
Bóg zap³aæ!
o. Leonard Pawlak
Tadeusz Kucharski

Pielgrzymka ministrantów i wielki fina³!
Ka¿dego roku pod koniec czerwca na
Górze wiêtej Anny odbywa siê Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej S³u¿by
O³tarza. W obecnym roku na pielgrzymkê wraz z ks. Mariuszem Kozakiem pojecha³o 25 ministrantów.
W czasie pielgrzymki ministranci wziêli udzia³ we wspólnych nabo¿eñstwach,
modlitwach, grach, zabawach i w pogodnym wieczorze, w czasie którego wyst¹pi³a nasza m³odzie¿owa grupa kabaretowa
wraz z ks. Micha³em i ks. Wojciechem.
Tenis, sztafeta zrêcznociowa, dart,
pi³karzyki, têgie g³owy to konkurencje,

w których bezskutecznie walczyli nasi
ch³opcy. Ministranci Starsi po wygraniu
turniejów kwalifikacyjnych w Bierawie
i w G³ucho³azach, wyst¹pili w czwórce walcz¹cej o z³oto diecezjalne w pi³ce no¿nej.
Przebieg zawodów tak relacjonuje
bramkarz Szymek Ca³a:  27 czerwca na
Górze w. Anny odby³y siê diecezjalne
fina³y ministranckich szóstek pi³karskich!
Jednak aby zajæ tak daleko, trzeba by³o
wygraæ eliminacje w Bierawie i w G³ucho³azach. Nasi ministranci poradzili sobie
w rundach eliminacyjnych bardzo dobrze,
wychodz¹c z pierwszych miejsc.

Reprezentanci, którzy tego dokonali to:
£ukasz Mañturz, Micha³ Kunierz,
Micha³ £ysek, Marcin £ysek, Marcin
Kierepka, Grzegorz Skupniewicz, Remigiusz Witos, Marek Kulak, Krzysztof
Wilga, £ukasz Rogoszko i Szymon Ca³a.
Fina³ odby³ siê w warunkach niesprzyjaj¹cych, poniewa¿ by³o bardzo gor¹co, co
wiêcej mecze odbywa³y siê w po³udnie.
Nasza ministrancka reprezentacja najpierw
trafi³a na ministrantów z Paczkowa i wygra³a z nimi 2:0. Ten mecz decydowa³ o wielkim finale i to w³anie nam uda³o siê w nim
zagraæ z ministrantami z parafii Kielcza, którzy bronili mistrzowskiego tytu³u.
Mecz nie rozstrzygn¹³ siê w regulaminowym czasie. ¯adnej z dru¿yn nie uda³o siê
trafiæ do bramki. O zwyciêstwie decydowa³y rzuty karne. Emocji nie brakowa³o. Jednak panowalimy nad nerwami i ostatecznie wygralimy 4:3. Radoæ by³a ogromna.
Po raz pierwszy uda³o siê ministrantom
z naszej parafii osi¹gn¹æ taki sportowy
sukces. Zawsze, gdy spojrzymy na z³ote
dokoñczenie na str. 7
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ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
I us³ysza³em g³os Pana
mówi¹cego:
Kogo mam pos³aæ?
Kto by Nam poszed³?
Odpowiedzia³em:
Oto ja polij mnie!

(Iz 6.8)

MISJONARZE KLARETYNI
W dniu 25 maja b.r., w ramach niedzieli powo³aniowej, przybyli do naszej parafii przedstawiciele Zgromadzenia Misjonarzy
Klaretynów z Wroc³awia, o. Aleksander Bober i kleryk Piotr,
którzy g³osili S³owo Bo¿e i przybli¿yli nam historiê i pracê Zgromadzenia, którego Polska Prowincja prowadzi dzia³alnoæ misyjn¹ w Afryce, na Syberii, na Kubie, na Wybrze¿u Koci S³oniowej, Timorze Wschodnim, a tak¿e w wielu krajach Europy.
Potrzeba wielu misjonarzy i st¹d modlitwa o liczne powo³ania i próba dotarcia z informacj¹ o Zgromadzeniu, szczególnie
do m³odych ludzi.
Misjonarzem Klaretynem mo¿e byæ ten, kto p³onie mi³oci¹ i chce rozdawaæ J¹ wszystkim, gdziekolwiek siê znajdzie.
Nie boi siê przeciwnoci, nie zniechêca go trudna praca,
nie odstrasza bieda ani oszczerstwa. Zawsze naladuje swojego mistrza Jezusa Chrystusa, w modlitwie, pracy i cierpieniu. Poci¹gniêty Jego mi³oci¹ wszystko czyni dla wiêkszej
chwa³y Boga i zbawienia ludzi.
Mo¿e odpowiedzi¹ jakiego m³odego cz³owieka z naszej
Wspólnoty bêdzie:
Oto ja, polij mnie!
Redakcja
Zdjêcia K. Wilga

DAR KRWI  DAREM ¯YCIA
Kolejne akcje
poboru krwi zorganizowa³ Parafialny
Klub HDK.
W niedzielê 7 maja
20 osób odda³o
honorowo 9,0 litrów
krwi, a 16 lipca
34 osoby odda³y
15,3 litra tego
bezcennego leku.
Dziêkujemy za ten najcenniejszy z darów.
Bóg Wam zap³aæ!
Proboszcz ks. E. Bogaczewicz
dokoñczenie ze str. 6
medale, zdobyte w tym szczêliwym dla nas dniu, rozpromieniamy siê radoci¹. Za rok równie¿ bêdziemy walczyli i bêdziemy staraæ siê powtórzyæ ten sukces.
¯yczê ministrantom, aby im siê powiod³o i aby zawsze byli
wspania³¹ grup¹ s³u¿¹c¹ Panu Jezusowi. Zawo³anie Króluj nam
Chryste! niech bêdzie zawo³aniem ca³ego ¿ycia, ka¿dego z ch³opców, tworz¹cych dzisiaj naprawdê piêkne Grono Ministranckie
w naszej parafii!
Króluj nam Chryste!
ksi¹dz proboszcz

str. 7

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 Jan Kulbicki, Karolina Julia Zarycz,
Marcin Krzysztof Jêdrzejczyk, Emilia Michalina Rogulska,
Mateusz Alot, Igor Tomasz Baran, Mateusz Jakub D¿aluk, Julia
Rozalia Michnik, Veronika Nieckarz, Laura El¿bieta Ilnicka,
Pawe³ Krzysztof Dyjak, Justyna Maria Kowalska, Karol Andrzej
Leñ, Emilia Kinga Czajkowska, Kacper Adamczyk, Dawid Alawi,
Magdalena Dorota Strzelecka, Micha³ Miko³aj Adamkiewicz,
Mateusz Jan Kasperski, Szymon Tomasz Kasperski, Hanna
Apolonia Taraszkiewicz, Martyna Ewa Stolarek, Patrycja
Wiktoria Klesza, Krzysztof Swacha, Aleksandra Anna Czarnecka,
Kacper Micha³ Czechowicz, Szymon Dawid Kopra, Stanis³aw Jan
Dêbski, Tomasz £ukasz Ludkiewicz, Bartosz Mateusz Wo³yñski.

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:
Mariusz Damfeld i Ma³gorzata Gawlik
Adrian Trenczek i Ewa Lewicka
Jaros³aw Strzelczyk i Katarzyna Makowiecka
Marcin Szewczyk i Joanna Zbieñ
Andrzej Falasa i Justyna Fa³at
Wac³aw Krupa i Aleksandra Matwijów
Dariusz Radko i Dorota Szel¹g
Robert ¯yme³ka i Agnieszka Kosmala
Marcin Pierowski i Sabina Wojciechowska
Artur Kopacki i Anna Szumlañska
Piotr Sadowski i Marzena Sadowski
Patryk Flegel i Agnieszka £oza
Piotr Mrozowski i Anna Tur³o

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
El¿bieta Waleszczyk l. 71
Adelajda Barth l. 67
Boles³aw Pawlisz l. 58
Danuta Sofiñska l. 57
Bronis³aw P¹czko l. 77
Wiktoria Dutka l. 80
Ma³gorzata Lisek l. 16
Maria Dylewska l. 90
Eugeniusz Kuma l. 63
Jan Kowal l. 89
Jadwiga Turczyniewicz l. 61

Andrzej Kraska l. 51
Stanis³aw ¯uk l. 71
El¿bieta Cwynar l. 55
Janina Halej l. 90
Krystyna Siemaszko l. 58
Danuta Warcha³owska l. 52
Piotr Mazurek l. 49
Czes³aw Cwynar l. 58
Kazimierz Wilu l. 69
Jan D³ugosz l. 70

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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Piotr
Mazurek
19572006
Podczas studiów
seminaryjnych mielimy wyk³ady z ksiêdzem profesorem Wac³awem Schenkiem.
To by³ dowiadczony ksi¹dz liturgista, wyk³adaj¹cy na Uniwersytecie Lubelskim. Pamiêtam, jak
stanowczo wyrazi³ swoje oburzenie, gdy w gazecie kocielnej o jednym z ksiê¿y napisano nie
¿yje. ¯yje  prawie krzycza³ nasz profesor.
¯yje i ¿yæ bêdzie! On tylko umar³!
By³o to 30 lat temu, a ja ci¹gle to zdarzenie
przypominam sobie, a dzisiaj przekazujê je
Tobie! ¯yje i ¿yæ bêdzie, on tylko umar³!
I to chcia³bym powiedzieæ o naszym panu
Piotrze Mazurku.
Mielimy szczêcie byæ razem z nim.
Kochany ma³¿onek i ojciec rodziny, dobry
i wierny przyjaciel, mi³y s¹siad, nadzwyczajny
szafarz Komunii wiêtej modl¹cy siê w Ró¿y
Ró¿añcowej i w III Zakonie Franciszkañskim.
Radny parafialny. Nale¿a³ do redakcji Gazetki
Parafialnej. Przyk³adny i pobo¿ny parafianin!
Zaopatrzony wiêtym wiatykiem odszed³ do
Pana 29 czerwca 2006.
Zapewne przyszli po Niego wiêci Piotr
i Pawe³  bo przecie¿ to by³a ich uroczystoæ.
Mszê wiêt¹ pogrzebow¹ odprawia³o 10 kap³anów, przyby³o 30 Szafarzy Komunii wiêtej
z ca³ej okolicy. W pogrzebie uczestniczy³a licznie
m³odzie¿, bo pan Piotr by³ ci¹gle m³ody.
Pan Piotr o swojej miertelnej chorobie wiedzia³ d³ugo... mê¿nie stawia³ jej czo³a. Wiedzia³,
¿e to jest ostatni Adwent, ostatnie Bo¿e Narodzenie, ostatnia Wielkanoc, i by³a te¿ ostatnia Msza
w. sprawowana przy jego ³ó¿ku 6 godzin przed
mierci¹...
Wieczorem, gdy umar³, dzieci Ania i Jola powiedzia³y: tata mia³ wiêt¹ mieræ.
Przy takiej mierci chce siê zapiewaæ
TE DEUM LAUDAMUS.
Teraz nasz Piotr ¿yje ¿yciem w wiecznej
szczêliwoci  w to wierzymy i o to siê modlimy.
A je¿eli chcemy wype³niæ jego testament 
nic trudnego  kroczmy tak jak On drog¹ mi³oci
Boga i bliniego!
ksi¹dz proboszcz

Ks. Proboszczowi, nadzwyczajnym szafarzom
s¹siadom, przyjacio³om i wszystkim, którzy
sw¹ modlitw¹ i opiek¹ towarzyszyli Piotrowi
Mazurkowi w ciê¿kiej chorobie, ostatnich
chwilach ¿ycia i w uroczystociach pogrzebowych oraz za wszelk¹ pomoc udzielon¹ rodzinie w tych trudnych chwilach, sk³adamy serdeczne podziêkowanie.
¯ona, córki i ziêæ.
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¯egnaj Przyjacielu!
Jak trudno jest wypowiadaæ s³owa, gdy odchodzi dobry cz³owiek,
ale jeszcze trudniej, gdy odchodzi przyjaciel.
Piotr Mazurek, cz³owiek o niezwykle otwartym i czu³ym na drugiego cz³owieka sercu, wielkiej ciekawoci otaczaj¹cego wiata, zapisa³ siê
w krótkiej historii naszej Wspólnoty i zbyt krótkiej historii swojego ¿ycia, z³otymi zg³oskami.
Jaka wewnêtrzna si³a sprawia³a, ¿e Jego
¿ycie by³o wiadectwem wiary, fundamentem
¿ycia w rodzinie i anga¿owania siê w sprawy
naszej parafii.
Do Rady Duszpasterskiej zosta³ powo³any po
raz pierwszy w marcu 2000 roku, a ponownie
w lutym roku bie¿¹cego. Zawsze by³ sumienny
i zaanga¿owany w jej prace.
Nale¿a³ równie¿ do wspólnot modlitewnych
przy parafii  do Franciszkañskiego Zakonu
wieckich, Ró¿ Ró¿añcowych, Bractwa Szkaplerza wiêtego, ale szczególnym Jego pos³annictwem by³a pos³uga nadzwyczajnego szafarza
Komunii wiêtej, któr¹ pe³ni³ od 1998 roku.
Chorzy czekali z utêsknieniem na Jego przyjcie
z Panem Jezusem, a tak¿e na dobre s³owo, które
Piotr zawsze mia³ dla nich.
W niedziele i wiêta moglimy Go spotkaæ na
Mszy w. o godzinie 11.30, czytaj¹cego S³owo
Bo¿e i rozdzielaj¹cego Komuniê wiêt¹.
Podczas tegorocznego Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego, po

d³ugiej nieobecnoci spowodowanej ciê¿k¹ chorob¹, pe³ni³ s³u¿bê liturgiczn¹ przy o³tarzu, a po
wielkanocnej Mszy w. powiedzia³ do mnie:
...jest to najpiêkniejszy dzieñ w moim ¿yciu.
Od 2000 roku Piotr systematycznie uczestniczy³ w redagowaniu naszej parafialnej gazetki.
Robi³ zdjêcia, pisa³ artyku³y  zawsze chêtny do
pomocy przybli¿a³ nam wydarzenia parafialne, zachêca³ do pielgrzymowania do ciekawych miejsc
i sanktuariów, dzieli³ siê z nami g³êbi¹ swojej wiary i wra¿liwoci¹. Przez lata towarzyszy³ dzieciom
prze¿ywaj¹cym roratnie spotkania z Bogiem,
nawet wtedy, gdy ju¿ walczy³ z chorob¹.
Choroba Piotra by³a wielkim dowiadczeniem zjednoczenia naszej Wspólnoty w modlitwie
w Jego intencji i wiadectwem si³y tej modlitwy,
która przygotowa³a Go do spotkania z Mi³osiernym Bogiem i przeprowadzi³a do domu Ojca.
Jak bardzo brak nam Piotrze Ciebie i Twojej
pos³ugi.
¯egnamy ciê Przyjacielu i prosimy o Twoje
wstawiennictwo u Boga za nami.
My zachowamy Ciê w naszych sercach i modlitewnej pamiêci.
Spoczywaj w pokoju.
Tekst po¿egnania wyg³oszonego przez
Przewodn. Rady p. Tadeusza Kucharskiego.

