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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Wrzesieñ 2006 r.

Jan Pawe³ II

KRZY¯ CHRYSTUSA IKON¥ NADZIEI
1. Patrz¹c na wiat, w którym na ró¿ne sposoby przejawia siê z³o, przygnêbiony i zagubiony cz³owiek pyta: «Dlaczego?»
Teraz, na progu trzeciego tysi¹clecia,
uwiêconego Wielkim Jubileuszem i obfituj¹cego w tak liczne mo¿liwoci, ¿ycie
ludzkoci zak³óca nasilaj¹cy siê terroryzm. Kolejne okrutne zamachy na ¿ycie
cz³owieka niepokoj¹ i poruszaj¹ sumienia,
rodz¹c w wierz¹cych bolesne pytanie, które powtarza siê w Psalmach: «Dlaczego,
Panie? Jak d³ugo jeszcze?»
2. Odpowiedzi¹ Boga na to drêcz¹ce
pytanie, które rodzi siê ze skandalu z³a,
nie by³o wyjanianie przyczyn, jakby dla
usprawiedliwienia siê, lecz ofiara Jego
Syna na krzy¿u. W mierci Jezusa dochodzi do konfrontacji pozornego tryumfu
z³a i ostatecznego zwyciêstwa dobra; jest
to najmroczniejsza chwila dziejów, a zarazem objawienie Bo¿ej chwa³y; prze³om
i jednoczenie orodek przyci¹gania
i przemiany wszechwiata. «A Ja  powiedzia³ Jezus  gdy zostanê nad ziemiê
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KRZY¯
wmyleæ siê w ten znak
którego korzenie
opl¹ta³y ziemiê
a ramiona podnosz¹
wy¿ej ni¿ wysokoæ
st¹d widziany wiat
jak pod mikroskopem
¿ywa komórka licia
pe³na doskona³oci
do pierwszego mrozu
Jerzy Czarnota

wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do
siebie» (J 12, 32).
Krzy¿ Chrystusa jest dla wierz¹cych
ikon¹ nadziei, poniewa¿ to na nim

POWIÊCENIE KOCIO£A
Od powiêcenia placu pod budowê
naszego kocio³a, w maju 1986 roku,
minê³o 20 lat.
Przez ten czas kszta³towa³a siê nasza
Wspólnota parafialna i budowalimy nasz¹ wi¹tyniê i jej zaplecze. Teraz przysz³a
d³ugo oczekiwana chwila powiêcenia
(konsekracji) kocio³a.
Uroczystoæ powiêcenia odbêdzie siê
21 padziernika b.r., a poprzedz¹ j¹ Drugie Parafialne Misje wiête, przygotowuj¹ce nas duchowo do tego historycznego
wydarzenia.
Obrzêd powiêcenia bêdzie mia³ nastêpuj¹cy przebieg: uroczyste wejcie
procesji liturgicznej do prezbiterium;
przekazanie wybudowanej wi¹tyni
ks. arcybiskupowi; pokropienie wod¹
wiêcon¹ wiernych oraz cian kocio³a

wype³ni³ siê zbawczy plan Bo¿ej mi³oci.
Dlatego przed paroma dniami obchodzilimy liturgiczne wiêto Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego, które dla wierz¹cego jest
ród³em otuchy i odwagi.
3. Patrz¹c na Chrystusa ukrzy¿owanego, duchowo zjednoczeni z Dziewic¹ Maryj¹, idmy nasz¹ drog¹, wspierani moc¹
zmartwychwstania.
Rozwa¿anie przed modlitw¹
Anio³ Pañski 19 wrzenia 2004
i o³tarza; liturgia S³owa Bo¿ego; po
wyznaniu wiary piew litanii do Wszystkich wiêtych; modlitwa powiêcenia
kocio³a; namaszczenie olejem krzy¿ma
o³tarza i cian kocio³a; okadzenie o³tarza
i kocio³a; owietlenie o³tarza i kocio³a;
liturgia eucharystyczna i uroczyste b³ogos³awieñstwo.
Serdecznie zapraszam wszystkich parafian i goci na tê uroczystoæ, która jest
wyrazem powiêcenia i przekazania wybudowanego kocio³a i jego wyposa¿enia
na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bogu.
Istotê tego obrzêdu wyra¿aj¹ s³owa
modlitwy powiêcenia: Dlatego pokornie prosimy Ciê Panie, zelij b³ogos³awieñstwo na ten koció³ i o³tarz, aby
zawsze by³ miejscem wiêtym i sto³em
przygotowanym do sk³adania Chrystusowej Ofiary.
ks. proboszcz
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SIERPNIOWE REFLEKSJE KS. MICHA£A
Czytaj¹c fragmenty Ewangelii w. £ukasza, mylê o polskich
sierpniach, bo nie sposób inaczej.
Mylê o tym kiedy:
Wszechmocny okaza³ moc swego ramienia,
rozproszy³ pyszni¹cych siê zamys³ami serc swoich. (£k 1,51)
Mówi¹, ¿e wtedy by³ cud nad Wis³¹.
W telewizji podali, ¿e to jedna z osiemnastu bitew,
które mia³y wp³yw na dalsze losy wiata.
Kto dzi o tym pamiêta?
Czy ju¿ doszlicie do swojego nieba, wy z sierpnia roku 1920?
Czy zobaczylicie ju¿ niebo, wy z barykad Warszawy z 1944 roku?
Widzê wasze niebo w poezji Gajcego, Baczyñskiego
Widzia³em 3 lata temu pod Kielcami pielgrzymkê ¿o³nierzy.
Szli z Przemyla na Jasn¹ Górê.
Rozpiewani, rozmodleni, umiechniêci, szczêliwi
Pokazywali wszystkim, ¿e Polskie Wojsko te¿ dzisiaj myli
o niebie.
Szukam dalej w polskich sierpniach.

Tamtego sierpnia powia³ wiatr od morza.
Wszechmocny uj¹³ siê za swoim s³ug¹ ( )
Pomny na swe mi³osierdzie jak obieca³ ojcom naszym.
(£k 1,5455)

Mylê o tym kiedy:
Wszechmocny str¹ci³ w³adców z tronu,
a wywy¿szy³ pokornych. (£k 1,52)

I zdawa³o siê nam, ¿emy byli w niebie
A mo¿e to tylko sny o potêdze?
Z kazania ks. Micha³a Pieñkowskiego z 15.08.2006 r.

DIECEZJALNY KAPELAN KRWIODAWCÓW
Ks. abp Alfons Nossol skierowa³ do
ks. Wojciecha Modelskiego pismo nastêpuj¹cej treci:

Na probê Zarz¹du Okrêgowego PCK
w Opolu i po zasiêgniêciu opinii Ksiêdza
Proboszcza parafii Ducha wiêtego i NMP
Matki Kocio³a w KêdzierzynieKolu,
niniejszym mianujê Ksiêdza Diecezjalnym
Kapelanem Krwiodawców Diecezji Opolskiej.
W zwi¹zku z tym proszê o animowanie ¿ycia religijnego w tym rodowisku
m.in. poprzez organizowanie pielgrzymek
i dni skupienia oraz propagowanie idei
zak³adania parafialnych klubów honorowych dawców krwi na terenie diecezji
opolskiej.
Swoje nowe obowi¹zki proszê wype³niaæ przy zachowaniu dotychczasowych
oraz w cis³ej wspó³pracy z Wydzia³em

NIEDZIELA MODLITWY ZA KIEROWCÓW
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Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej
w Opolu.
¯yczê b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
w pracy duszpasterskiej.
Szczêæ Bo¿e!
W niedzielê 30 lipca b.r., za wstawiennictwem w. Krzysztofa, modlilimy siê w intencji kierowców i podró¿uj¹cych, polecaj¹c ich Bo¿ej
opiece.
Odpowiadaj¹c na apel misjonarzy,
pod has³em: 1 grosz za ka¿dy przejechany kilometr, jako twoje podziêkowanie za bezpieczne podró¿e, zebrano do skarbony 1270 z³. Kwota ta
zosta³a przekazana organizacji MIVA
Polska pomagaj¹cej misjonarzom
w zdobywaniu rodków transportu.
Po wszystkich Mszach w. w tê
niedzielê mia³o miejsce powiêcenie
pojazdów.
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PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Wrzesieñ
18

18.00

23

8.00

Msza w. w intencji Stowarzyszenia Kolejarzy
Polskich.
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.

Padziernik
1
2

15.00
18.00

4

18.00

6

18.00

8  15
9
18.00

Msza
12

18.00

15

8.30
11.30

16
21
23
26.

18.00
14.00
18.00
8.00

Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zamar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
Parafialne Misje wiête  porz¹dek na stronie 4.
Msza w. o Bo¿e b³ogos³awieñstwo w budowie
naszej wi¹tyni i w intencji wspieraj¹cych to
dzie³o.
w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  II poniedzia³ek mca.
Msza w. w intencji pielgrzymów do sanktuariów
wiêtokrzyskich.
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Msza w. w intencji parafian, nauczycieli i s³u¿by
zdrowia.
Msza w. za Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Powiêcenie kocio³a.
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
Msza w. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja,
Telewizji Trwam i o rych³¹ beatyfikacjê Ojca
wiêtego Jana Paw³a II.

Listopad
1
2

3
5
6
11
13

Uroczystoæ Wszystkich wiêtych
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
Dzieñ Zaduszny  Msze w. 6.30, 8.00, 18.00 za wymienionych w wypominkach.
16.00
Procesja i modlitwa ró¿añcowa na Cmentarzu
¯o³nierzy Radzieckich.
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
88 Rocznica Odzyskania Niepodleg³oci
10.00
Msza w. w intencji Ojczyzny.
18.00
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.
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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: Nadia Weronika Gawlik, Mateusz Adam
Lipniacki, Wiktoria Nikola Gasztych, Jakub Kamil Muenzer,
Grzegorz Szaga³a, Karol Antoni Dobrzyñski, Micha³ Iwanejko,
Micha³ Pawe³ Malinowski, Oliwia Toniarz, Tymon Katlik,
Nathanael Jan Pyrek.

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:
Grzegorz Kaczyñski  Ewa Suchalewska
Krzysztof Popanda  Agata Wasilewska
Piotr Kmieæ  Anna Mocek
Miros³aw Emerling  Kornelia Bia³ek
Tomasz Brzozowski  Aleksandra Szymañska
Piotr Arabas  Agnieszka Olekiewicz
Tomasz Kapica  Agnieszka Raduli
£ukasz Paw³usiów  Anna Or³owska
Mariusz Golomb  Emilia Dryndos
Jacek Witnik  Agnieszka Brudziñska
Sebastian Pendzia³ek  Ilona Bick
Grzegorz Burda  Katarzyna Go³aszewska

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Adam Witowski l. 60
Halina Kuch l. 83
Jadwiga Szel¹g l. 57
Jerzy Knapik l. 46

Jerzy Gawroñski l. 73
Barbara Grzybko l. 55
Leokadia Fronia l. 85
Krzysztof G³¹b l. 55

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
Wydawca:

Parafia Rzymskokatolicka Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a  ul. B. Krzywoustego 2;
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Redaguj¹:
Wanda i Tadeusz Kucharscy  biuro redakcji.
Wspó³praca: Jerzy Jaksiewicz, Barbara Kwanicka  korekta.
Kontakt telefoniczny z redakcj¹ pod numerem 483-73-50
w godzinach pracy kancelarii.
Email parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
Strona internetowa: www.duchaswietegokk.pl
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Zapraszamy do wspó³pracy
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Drugie Misje w Parafii Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a
8  15 padziernika 2006
1000 Msza wiêta dla Chorych i Seniorów
1600 nauka stanowa dla dzieci szkó³ podstawowych
1800 Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
po Mszy wiêtej nabo¿eñstwo za zmar³ych
00
20 nauka stanowa dla m³odzie¿y
2100 nabo¿eñstwo Apelu Maryjnego

Czwartek  Eucharystia

W sobotê 7 padziernika w czasie Mszy w. o godz.
1800 nie bêdzie nauki misyjnej!

800 Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
930 nauka dla 1 i 2 klas gimnazjalnych
1100 nauka dla 3 klas gimnazjalnych
1500 nabo¿eñstwo dla klas 123 gimnazjalnych
1700  1800 ADORACJA Najwiêtszego Sakramentu
1800 Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
1900 nauka dla ma³¿eñstw sakramentalnych i niesakramentalnych
00
20 nauka stanowa dla m³odzie¿y
2100 nabo¿eñstwo Apelu Maryjnego

Niedziela  rozpoczêcie Misji

Pi¹tek  Krzy¿

nauki misyjne w czasie wszystkich Mszy w.

Poniedzia³ek  Wiara
800
900
1600
1800
1900
2100

Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
nauka stanowa dla kobiet
nauka stanowa dla dzieci szkó³ podstawowych
Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
nauka stanowa dla kobiet
nabo¿eñstwo Apelu Maryjnego

Wtorek  Sakrament pojednania
800
900
1600
1800
1900
2100

Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
nauka stanowa dla mê¿czyzn
nauka stanowa dla dzieci szkó³ podstawowych
Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
nauka stanowa dla mê¿czyzn
nabo¿eñstwo Apelu Maryjnego

roda  Rzeczy ostateczne
800 Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
900 nauka dla ma³¿eñstw sakramentalnych i niesakramentalnych
czarny-br¹zowy str. 4

800
930
1100
1500
1800
2000
2100

Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
nauka dla 1 i 2 klas gimnazjalnych
nauka dla 3 klas gimnazjalnych
nabo¿eñstwo dla klas 123 gimnazjalnych
Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
nauka stanowa dla m³odzie¿y
nabo¿eñstwo Apelu Maryjnego

Sobota  Maryja
800 Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹
1100 nabo¿eñstwo dla Matek w stanie b³ogos³awionym
i dla matek z ma³ymi dzieæmi!
1800 Msza wiêta z nauk¹ misyjn¹ i odnowieniem
przyrzeczeñ ma³¿eñskich
2100 nabo¿eñstwo Apelu Maryjnego

Niedziela
 Zakoñczenie Drugich Misji Parafialnych
nauki misyjne w czasie wszystkich Mszy w.
1600 nabo¿eñstwo Krzy¿a Misyjnego
Sakrament Pokuty przez ca³y tydzieñ
od 700 do 800 i od 1700 do 1800

