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1986
Duchu wiêty, przyjd prosimy,
Twojej ³aski nam trzeba

POWIÊCENIA KOCIO£A P.W.
DUCHA WIÊTEGO I NMP MATKI KOCIO£A

2006

Pokornie prosimy Ciê, Panie, zelij pe³niê
b³ogos³awieñstwa na ten koció³ i o³tarz,
aby zawsze by³ miejscem wiêtym
i sto³em przygotowanym do sk³adania
Chrystusowej Ofiary.
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Z Kroniki naszej Wspólnoty

BUDUJEMY KOCIÓ£ BO¯Y
UZGODNIENIA I PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Pierwszym dokumentem dotycz¹cym budowy kocio³a
jest Protokó³ uzgodnieñ w sprawie budownictwa sakralnego
i kocielnego na lata 1982  1985, który zosta³ podpisany
w Opolu dnia 20.04.1982 roku przez Wojewodê Opolskiego
Zbigniewa Miko³ajewicza i Ordynariusza Diecezji Opolskiej
biskupa Alfonsa Nossola. Dokument ten ustala³ rozpoczêcie
budowy kocio³a w KêdzierzynieKolu na Osiedlu Powstañców l¹skich do koñca 1985 roku. Ojcowie oblaci, którzy nie
zakoñczyli budowy kocio³a b³. Eugeniusza na Pogorzelcu, nie
byli w stanie podj¹æ starañ o budowê nowego kocio³a i dopiero przejêcie parafii w. Miko³aja przez ksiê¿y diecezjalnych
stworzy³o takie mo¿liwoci.

Równolegle z objêciem parafii przez ks. Manfreda Kokotta,
biskup ordynariusz zleci³ ks. Alfonsowi Schubertowi
misjê reprezentowania parafii w. Miko³aja w sprawach formalnych i prowadzenia budowy kocio³a.
Ks. A. Schubert, bêd¹c proboszczem parafii Mechnica,
podj¹³ siê trudu duszpasterzowania w swojej mechnickiej parafii i czynienia starañ o budowê kocio³a w Kêdzierzynie
przy osiedlach: Piastów i Powstañców l¹skich.
Starania nie by³y ³atwe. Urz¹d Miejski nie wyra¿a³ zgody
na proponowane lokalizacje. W sprawê budowy kocio³a osobicie zaanga¿owany by³ ks. biskup Jan Wieczorek. Jego podpisy znajduj¹ siê na wszystkich pismach kierowanych do
Urzêdu Miejskiego. Jedno z tych pism jest prob¹ o wyra¿enie zgody na budowê kocio³a w lasku pomiêdzy Osiedlem
NDM, a Osiedlem Piastów, w pobli¿u Cmentarza ¯o³nierzy
Radzieckich. (...)
4.12.1984 r. Wydzia³ Urbanistyki w KêdzierzynieKolu wyda³ decyzjê budowy kocio³a w obrêbie Osiedla Powstañców.
Decyzjê podpisa³ mgr in¿. Andrzej Czarnomski. Od decyzji tej
odwo³uje siê Spó³dzielnia Mieszkaniowa Chemik, bêd¹ca u¿ytkownikiem wieczystym gruntów Osiedla Wschód. Urz¹d Miejski
w KêdzierzynieKolu podtrzymuje swoj¹ decyzjê i sprawa
zostaje skierowana do Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu.

26.03.1985 r. w Urzêdzie Wojewódzkim w Opolu odbywa
siê rozprawa w sprawie ustalenia miejsca i warunków realizacji obiektów sakralnych na Osiedlu Wschód w Kêdzierzynie  Kolu. Skutkiem tej rozprawy jest decyzja (z dnia
15.05.1985) Wydzia³u Planowania Przestrzennego Urbanistyki Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu, uchylaj¹c¹ wszystkie dotychczasowe decyzje,
a orzekaj¹ca miejsce i warunki realizacji kocio³a wraz z zapleczem w rejonie ulic Boles³awa Krzywoustego i Alei Lisa
(obecne miejsce).
Szybko rozpoczê³y siê prace nad projektem architektonicznym kocio³a i zaplecza. Nast¹pi³y pierwsze uzgodnienia i zapewnienia co do dostaw gazu, wody, energii elektrycznej, odprowadzania cieków, dostawy energii cieplnej.18.11.1985
roku Wydzia³ Urbanistyki Urzêdu Miejskiego w Kêdzierzynie
Kolu wydaje decyzjê zatwierdzaj¹c¹ plan realizacyjny,
a 16.12.1985 roku projekt podzia³u nieruchomoci pod budowê kocio³a.
14.01.1986 roku Urz¹d Miejski podj¹³ decyzjê o oddaniu
w wieczyste u¿ytkowanie dzia³ki budowlanej po³o¿onej na
zbiegu ulic Boles³awa Krzywoustego i Alei Lisa, a akt notarialny zosta³ spisany w Biurze Notarialnym 21.02.1986 roku.
Wiosn¹ 1986 roku rozpoczê³y siê pierwsze prace  wycinka drzew, plantowanie terenu, ogrodzenie go p³otem z siatki
drucianej, wybudowanie o³tarza polowego.
Za symboliczn¹ kwotê odkupiono od Mostostalu barak,
wiatê i p³yty drogowe z zaplecza budowy Zak³adów Chemicznych Blachownia. Barak, który by³ ca³kowicie zdewastowany, zdemontowano i przewieziono na plac budowy kocio³a.
W tych pierwszych pracach i za³atwianiu wielu spraw ks.
Alfonsowi Schubertowi pomagali i ofiarowali swoj¹ wiedzê
i kompetencje: mgr in¿. Jerzy Jaksiewicz, mgr in¿. Tadeusz
Kucharski, mgr Les³aw Kwanicki, W³adys³aw Wilczyñski,
in¿. Wies³aw Pieszko, Rudolf Rum (on te¿ zosta³ pierwszym
kierownikiem budowy), Józef £empicki, Eugeniusz widwa
(pierwszy majster budowy).
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POWIÊCENIE PLACU BUDOWY
4 maja 1986 roku  godz. 17.00  to niew¹tpliwie czas narodzenia siê nowej
Wspólnoty przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie.
O tej bowiem godzinie rozpoczê³a siê
Msza wiêta, której przewodniczy³ ks. biskup Gerard Kusz. Mszê w. koncelebrowali: dziekan dekanatu kêdzierzyñsko
kozielskiego ks. Ludwik Rutyna oraz
proboszczowie parafii: w. Miko³aja
 ks. Manfred Kokott, parafii Mechnica

 ks. Alfons Schubert, b³. Eugeniusza
 ojciec Jan Opiela.
W czasie Mszy w. ks. biskup Gerard
Kusz powiêci³ plac pod budowê kocio³a.
Msza w. odprawiana by³a przy zbudowanym na placu kocielnym polowym o³tarzu.
W tle znajdowa³ siê napis: Przyb¹d
Duchu Stworzycielu. Ks. biskup w czasie kazania nawi¹za³ do Zes³ania Ducha
wiêtego i w ten sposób potwierdzi³ patronat maj¹cej powstaæ wi¹tyni.

KS. EDWARD BOGACZEWICZ NOWYM BUDOWNICZYM KOCIO£A
W maju rozpoczêto budowê baraku
z przeznaczeniem go na tymczasow¹
kaplicê i salki katechetyczne, w zwi¹zku
z tym zarysowa³a siê potrzeba sta³ej obecnoci ksiê¿y, którzy podjêliby duszpasterstwo przy osiedlach Piastów i Powstañców l¹skich.
Ks. Alfons Schubert, pe³ni¹cy obowi¹zki proboszcza parafii Mechnica, nie mog¹c
podo³aæ obowi¹zkom w dwóch wspólnotach, poprosi³ o zwolnienie go z funkcji
budowniczego kocio³a w Kêdzierzynie,
chc¹c dalej pracowaæ w swojej parafii.

Biskup Ordynariusz, wyra¿aj¹c
podziêkowanie ks. A. Schubertowi, przydzieli³ do parafii w. Miko³aja ks. Edwarda Bogaczewicza, przeznaczaj¹c go do
pos³ugi i budowy nowego kocio³a.
Dzieñ 26 sierpnia 1986 r. by³ dniem zatwierdzenia przez komisjê diecezjaln¹,
pod przewodnictwem ks. biskupa Jana
Wieczorka, projektu kocio³a i zakoñczenia prac zwi¹zanych z budow¹ kocio³a
przez ks. Alfonsa Schuberta i przekazania
obowi¹zków i odpowiedzialnoci
ks. Edwardowi Bogaczewiczowi, który

przyby³ z G³ubczyc, gdzie przez 5 lat pe³ni³ obowi¹zki wikarego.
Opracowa³: Tadeusz Kucharski

KRÓTKA HISTORIA NASZEGO BUDOWNIA
Kaplica
W maju 1986 roku rozpoczêto monta¿
baraku adaptuj¹c go na kaplicê i salki katechetyczne. Monta¿ by³ prowadzony do

sierpnia przez ekipê cieli z Reñskiej Wsi,
którym wydatnie pomagali ludzie z naszej
nowej Wspólnoty. Do najaktywniejszych
nale¿eli: Edmund widwa  majster budowy, Józef £empicki, Stanis³aw Mazurkiewicz, Jerzy Jaksiewicz, Alojzy Karpierz,

Jan ¯ak, Andrzej Sidorowski, Tadeusz Kucharski, W³adys³aw Wilczyñski, Andrzej
Wieczorek, Józef Jokiel, Jan Gajek, Adam
Mincewicz i inni.
Kaplica funkcjonowa³a do padziernika 2000 roku, kiedy to zosta³a rozebrana.
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Koció³
Wszystkie prace ciesielskie przy budowie kocio³a i zaplecza by³y prowadzone
przez grupê cieli pod nadzorem pana
Wilhelma Buli z Reñskiej Wsi.
Wykopy pod najg³êbsz¹ czêæ kocio³a  kaplicê doln¹ i wie¿ê  wykonano
w sierpniu 1988 roku, a do koñca listopada zabetonowano stopy fundamentowe
pod te czêci obiektu. W nastêpnym roku
wykonano wykopy i fundamenty pod pozosta³e czêci kocio³a.
W latach 1990  1994 wykonano zakres
budowlanych prac konstrukcyjnych i murarskich. Od sierpnia 1994 do stycznia
1995 Mostostal  Zabrze zrealizowa³ konstrukcjê stalow¹ dachu kocio³a, a w 1996
roku pokryto dach dachówk¹ ceramiczn¹
podarowan¹ przez firmê Heisteholtz z Niemiec. Roboty dachowe wykonywa³a firma
Norberta Hajduka i jego ojca z Warmontowic. W 1997 roku firma APS System
s.c. z Czêstochowy wstawi³a okna, w tym
te¿ roku po³o¿ono tynki na cianach i elementach ¿elbetonowych wnêtrza.
W latach 1998 i 1999 prowadzono roboty na zewn¹trz kocio³a  wykonano
mury oporowe, gara¿e i roboty ziemne.
31 maja 1999 roku mgr in¿. Edward
Mocek zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji
kierownika budowy, a jego obowi¹zki
przej¹³ in¿. Zenon Szyd³owski. Pe³ni³ je do
chwili mierci.
15 lipca 2001 roku funkcjê kierownika
budowy przej¹³ pan in¿. Marian Rupnik.
Od lipca 1999 do lutego 2000 trwa³
monta¿ sufitu kocio³a prowadzony przez
firmê pana Bertolda Kozielskiego z £ubnian. Równolegle do tych prac, firma
ELBOR Wies³awy i Waldemara Borutów,
wykona³a instalacjê elektryczn¹ kocio³a.
W lutym i marcu 2000 roku firma PW
WINTER z Poznania wykona³a ogrzewanie
pod³ogowe wraz z kot³owni¹ gazow¹. Posadzkê kocio³a, od czerwca do wrzenia
2001 roku, uk³ada³a firma pana Kazimierza
Andrusyszyna z KêdzierzynaKola.
Od maja do sierpnia 2002 roku Gliwickie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego SA wybudowa³o wie¿ê kocio³a, a w kwietniu 2003 roku firma ZAK
SERWIS z KêdzierzynaKola wykona³a
i umieci³a na niej krzy¿.
Na prze³omie lat 2004 i 2005 firma
LapisGranit pana Zygmunta Smyka³y
z Ciska po³o¿y³a posadzkê kamienn¹
w prezbiterium kocio³a.
W lipcu 2005 roku prace malarskie na
g³ównej cianie prezbiterium prowadzi³a
firma sztukatorska SIMA artysty rzebiarza
c.d. na str. 5
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Henryka Korbañskiego z Opola, a od wrzenia do grudnia ustawiono o³tarz, ambonê
i chrzcielnicê wykonan¹ przez rzebiarza
prof. U. O. Mariana Molendê z Nysy.

Plebania
i budynek
katechetyczny
Budowê tych obiektów rozpoczêto
w maju 1987 roku i do grudnia zalano
stropy nad parterem domu katechetycznego i nad I piêtrem plebanii.
Do koñca 1988 roku ukoñczono stan
surowy budynków, po³o¿ono wiêbê dachow¹, a ca³oæ przykryto pap¹. Prace
dekarskie trwa³y do padziernika 1990
roku.
W latach 19911993 u³o¿ono instalacjê elektryczn¹, któr¹ nieodp³atnie wykona³a firma ENZBUD pana Zdzis³awa
Niewadzisza, instalacjê wodnokanalizacyjn¹, roboty tynkarskie oraz wstawiono okna i drzwi w budynku plebanii,
a dom katechetyczny doprowadzono do
stanu surowego. W nastêpnym roku
trwa³y roboty wykoñczeniowe plebanii.
W 1998 roku rozpoczêto adaptacjê
parteru i piwnic budynku katechetycznego dla potrzeb Caritas Diecezji Opolskiej. Prace trwa³y do koñca wrzenia.
W listopadzie tego roku adaptowano
I piêtro tego budynku na potrzeby grup
parafialnych.

W dniu 9 maja 2006 roku w prezbiterium kocio³a zosta³ zawieszony krzy¿
z postaci¹ Zmartwychwsta³ego Chrystusa, a w padzierniku ustawiano w pre-

1987

str. 5

2001

2006

zbiterium nowe tabernakulum. Krzy¿
i obudowa tabernakulum zosta³y wykonane równie¿ przez pana Mariana
Molendê.

1988

1998
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2005
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INNE
OBIEKTY
Gara¿e
 Od maja do wrzenia 1998 wykonano
stan surowy gara¿y, które zlokalizowano pod projektowanym przejciem
dla pieszych. Prace zakoñczono
w lipcu 1999 roku.

1998

2006

Kiosk
 Od lipca do grudnia 2005 roku, pomiêdzy zakrysti¹ i wejciem od strony
Caritas, zrealizowano sta³y punkt
sprzeda¿y wydawnictw religijnych
i dewocjonaliów.

2005

2006

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1999

2001

Roboty ziemne

2003

 Od padziernika 1997 do wrzenia
1998 zasypano przestrzeñ pomiêdzy
kocio³em, plebani¹ i budynkiem
katechetycznym do projektowanego
poziomu i wykonano nasypy.

niepe³nosprawnych od strony Caritasu.
 W 2001 roku wykonano schody przy
wejciu g³ównym.
 W 2003 roku wykonano schody i podjazd od strony osiedla Piastów oraz
dojcie od strony osiedla NDM.

Roboty budowlane

Roboty brukarskie

 W 1999 roku wykonano mury i cianê oporow¹ wokó³ kocio³a, schody
przy plebanii, schody i podjazd dla

 Od lipca do grudnia 2003 roku trwa³y
prace przy utwardzeniu placu kocielnego, które prowadzi³a firma BSP

2003

2004

W³odzimierz G³ogowski z KêdzierzynaKola.
 W kwietniu 2004 roku ustawiono pomnik ¯o³nierzy Polskiego Pañstwa
Podziemnego i utwardzono placyk.
 W sierpniu 2004 utwardzono dojazd
i plac przy plebanii.
Tekst: Tadeusz Kucharski
Zdjêcia:
T. Kucharski, P. Mazurek,
Z. Stêpniak i inni.

2004
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Osoby odpowiedzialne za poszczególne bran¿e
i elementy budowy naszego kocio³a
Administrator pocz¹tków budowy
Administrator budowy kocio³a

ks. dr Alfons Schubert 1984  1986
ks. Edward Bogaczewicz od 1986

Projekt architektoniczny
Projekt konstrukcyjny
Projekt wystroju wnêtrza kocio³a

arch. mgr in¿. Weronika Sznyrowska
in¿. Stanis³aw D¹browski
arch. mgr in¿. Weronika Sznyrowska
arch. mgr in¿. Zdzis³aw Budziñski
in¿. Zbigniew Prysia¿nik
in¿. Krystyna Koczwañska

Projekty instalacji wodkan.
Projekty instalacji elektrycznych

Zestawienie zakupu
wa¿niejszych materia³ów
budowlanych
w latach 19872003

¶

Kierownicy budowy:

Rudolf Rum
in¿. Edward Mocek
in¿. Zenon Szyd³owski
in¿. Marian Rupnik

G³ówny majster budowy
Majster ciesielski
Pomiary geodezyjne

Ryszard Wencel od 1987
Wilhelm Bula
1986  2005
mgr in¿. Jan Mielczarek
mgr in¿. Tadeusz Kucharski
Kancelaria Notarialna
Marzena Paprocka  Agata MiszkiewiczKula
·
ELBOR Wies³awy i Waldemara Borutów
Stanis³aw Jaworowski
firma rodzinna Kusznik
firma rodzinna JASEK, EDMIR  Jankowscy,

Sprawy notarialne
Wykonawca instalacji elektrycznej
Sta³y nadzór elektryczny
Prace malarskie w kociele
Transport materia³ów

1987  1988
1988  1999
1999  2001
od 2001

¹
¸

W latach 20042005 poniesiono wydatki na:
1.
2.
3.
º
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

»
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Zagospodarowanie placu przy pomniku AK
6.000 z³.
Utwardzenie dojazdu i placu przy plebanii
4.000 z³.
Zakup nag³onienia przenonego
4.600 z³.
Wymiana nag³onienia: wzmacniacza i mikrofonów kocielnych 4.100 z³.
Owietlenie górnego piêtra domu parafialnego
4.000 z³.
Zakup i przewóz 220 ton ziemi na plac kocielny
4.000 z³.
Nasadzenie zieleni na placu kocielnym
3.000 z³.
Malowanie zakrystii i czêci domu parafialnego
3.000 z³.
Urz¹dzenie toalety przy zakrystii
3.000 z³.
Adaptacja pomieszczeñ w piwnicy domu parafialnego
na bibliotekê i salkê dla ministrantów
20.000 z³.
Zakup i monta¿ organów elektronicznych
55.500 z³.
Prace malarskie w prezbiterium (w tym rusztowania)
19.000 z³.
Prace kamieniarskie (o³tarz, ambona, chrzcielnica)
12.300 z³.
Prace rzebiarskie (o³tarz, ambona, chrzcielnica)
28.000 z³.
Prace projektowe
14.000 z³.
Budowa kiosku
20.000 z³.
Opracowa³: Tadeusz Kucharski

Materia³

Iloæ

Beton
Blacha cynkowa
Bloczki ¿wirowe
Ceg³a Ackermana
Ceg³a dziurawka
Ceg³a pe³na
Ceg³a szczelinówka
Cement
Drzwi balkonowe
Drzwi
Kable elektryczne
Kamieñ  mia³
Kamieñ  t³uczeñ
Konstrukcja stalowa
Kostka brukowa
Kostka granitowa
Maty z we³ny mineralnej
Obrze¿a betonowe
Okna piwniczne
Okna bud. plebanii i katechet.
P³ytki pod³ogowe
P³ytki cienne
P³yty gipsowe
P³yty padzierzowe
P³ytki pod³ogowe gresowe
P³yty z we³ny mineralnej
Profile stalowe
Pustaki
Stal zbrojeniowa
Suprema
Tarcica
Wapno hydratyzowane
¯erdzie
¯wir i piasek

1608
12
19803
14788
4000
44780
32500
748
16
43
6700
137
1158
244
2838
4,3
500
624
44
161
711
800
2300
80
1300
7030
6400
1020
179,5
900
275,5
48,2
780
2368

m3
t
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
t
szt.
szt.
mb
t
t
t
m2
t
m3
mb
szt.
szt.
m2
m2
m2
szt.
m2
szt.
mb
szt.
t
szt.
m3
t
szt.
t

Zestawi³: Tadeusz Kucharski
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka
Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a
 ul. B. Krzywoustego 2,
47-232 KêdzierzynKole 12
[ISSN 1732-6885 ]
Redaguj¹: Wanda i Tadeusz Kucharscy  biuro redakcji.
Wspó³praca: Jerzy Jaksiewicz,
Barbara Kwanicka  korekta.
Telefon 483-73-50
w godzinach pracy kancelarii.
Email parafii:
duchkk@opole.opoka.org.pl
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www.duchaswietego-kk.pl
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PARAFIE PATRONACKIE
Ogromn¹ pomoc¹ w naszym wiekopomnym dziele by³y ofiary zbierane w ró¿nych parafiach. Parafie te by³y ka¿dego
roku wyznaczane przez Kuriê Biskupi¹.
W niektórych parafiach bylimy dwa razy
do roku, w niektórych jeden raz. Od roku
1994 staralimy siê, aby jeden raz na zbiórkê pojecha³ ksi¹dz, a drugi raz pojechali
przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, rozprowadzaj¹c symboliczne cegie³ki. Nie
kwestowalimy w parafiach prowadz¹cych budowy, remonty kocio³ów, dotkniêtych powodzi¹ oraz maj¹cych swoje
trudniejsze chwile.
W poszczególnych latach pomaga³y
nam nastêpuj¹ce dekanaty:
Dekanat Sio³kowice
1986  1999
Dekanat Kêdzierzyn
1986  1998
Dekanat Kole
1986  2000
Dekanat Krapkowice
1988  1996
Dekanat G³ubczyce
1988  1992
Dekanat Pietrowice Wielkie 1993  2001
Dekanat Kluczbork
1994  2002
Dekanat Gociêcin
1994  1999
Dekanat Lenica
1998  1999
Dekanat Olesno
1995
Ze wzglêdu na ograniczone miejsce
w gazetce, nie jestemy w stanie wymie-

niæ imiennie wszystkich parafii, które
swoj¹ ofiar¹ wspiera³y budowê naszego
kocio³a.
Ofiary z patronackich dekanatów pozwala³y kontynuowaæ budowê. W ca³oci
kosztów budowy kocio³a by³o ich oko³o
30%. By³y jednak sk³adane w najwa¿niejszych latach budowy, gdy zachodzi³a
koniecznoæ podjêcia kilkunastu nawet
frontów prac.
W trud kwestowania w³¹czyli siê ksiê¿a, radni i parafianie. Warto wiedzieæ, ¿e
ksiê¿a wyje¿d¿ali w latach 19862002 na
parafie 510 razy. Wyjazdy radnych z cegie³kami w latach 19942002 organizowa³
Przewodnicz¹cy Rady II kadencji pan
Zdzis³aw Niewadzisz. Swoimi samochodami radni i wierni wyje¿d¿ali do parafii patronackich 211 razy. rednio jecha³y na
zbiórkê 3 osoby.
Sta³ym darem na budowê by³y ofiary
parafii wiêtego Miko³aja.
Decyzj¹ Kurii Biskupiej ofiary zbierane
w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca w kociele
w. Miko³aja, zamiast na sprawy diecezjalne, by³y przekazywane na budowê naszego kocio³a. Tak by³o w latach: 1986  2000.
Bóg zap³aæ Parafii Matce!

BOGU NIECH BÊD¥ DZIÊKI
Po Misjach Parafialnych nadszed³ kolejny dzieñ uroczystego TE DEUM. To
dzieñ 21 padziernika 2006 - dzieñ powiêcenia kocio³a.
Nasz dwudziestoletni trud i wysi³ek doprowadzi³ nas do uroczystoci dnia dzisiejszego. Wszystko, co zbudowalimy, oddajemy dzisiaj Bogu na w³asnoæ. Jest to
jedyna i niepowtarzalna chwila w dziejach
kocio³a, tak jak moment zalubin w ¿yciu
cz³owieka. Jako Wspólnota prosimy Boga:
Zelij pe³niê b³ogos³awieñstwa na ten
dom modlitwy, który pragniemy dzisiaj
Tobie na zawsze z³o¿yæ w darze, na Twoj¹
Chwa³ê i ku naszemu po¿ytkowi. Amen!
Potwierdzeniem tych s³ów jest namaszczenie przez biskupa o³tarza i cian kocio³a. Dlatego, jaka szkoda, ¿e w obecnych
obrzêdach nie ma ju¿ okrelenia: konsekracja kocio³a, t³umacz¹cego, ¿e jest to
moment jego uwiêcenia, przeznaczenia
na u¿ytek kultu religijnego.
Dzieñ powiêcenia kocio³a to dzieñ
wdziêcznoci Bogu, ale to równie¿ dzieñ
wypowiedzenia przez biskupa ordynariusza ojcowskiego dziêkujê wszystkim,
którzy w³¹czyli siê w ci¹gu minionych lat
w budowê tej wi¹tyni.
Wiemy, ¿e trud to by³ wielki. Koció³
powstawa³ w ci¹gu 20 lat. Od poszukiwa-

nia ziemi na dzia³kê budowlan¹, przez
trud budowy, poprzez ostatnie lata upiêkszania wi¹tyni. Wiemy te¿, ¿e ten trud
bêdzie jeszcze trwa³. Dzisiaj cieszymy siê
ju¿ tym co mamy. Dlatego z tej okazji
sk³adam i moje skromne proboszczowskie: Bóg zap³aæ!, niechaj dotrze ono do
wszystkich, którzy wiedz¹, ¿e na nie zas³uguj¹!
2006

Bóg zap³aæ wszystkim za to, ¿e stworzylimy piêkn¹ Wspólnotê, która wybudowa³a koció³ i któr¹ ci¹gle staæ jest na
tak wiele. Nie zapominamy o tych, którzy
nam pomagali. Jestemy im ogromnie
wdziêczni.
Nie bêd¹ nikogo wymienia³ z imienia
i nazwiska, nie bêdê mówi³ o wiêkszych

Wdziêczni jestemy ksiêdzu proboszczowi i wiernym Parafii Narodzenia NMP
w G³ubczycach. Tam zawsze mielimy
oparcie i pomoc. Parafia ta, poza latami
patronackimi, przyjê³a nas dodatkowo
sk³adaj¹c ofiary w latach 1987, 1993, 1995,
1996, 2000, a by³y to ofiary, które w tych
najtrudniejszych latach budowy przynosi³y ogromne wsparcie.
W imieniu duszpasterzy i wiernych Parafii Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a w KêdzierzynieKolu dziêkujemy
wszystkim Wspólnotom Parafialnym, które na przestrzeni lat w³¹czy³y siê swoj¹
ofiar¹ w wiekopomne dzie³o i maj¹ w powiêcanym kociele co swojego. Dziêkujemy za ¿yczliwe przyjêcie ksiê¿y, wiernych, którzy przybywali na zbiórkê. Ka¿da
parafia ma stale swoje problemy i trudne
sprawy. Ka¿demu ksiêdzu proboszczowi
trudno jest zwi¹zaæ koniec z koñcem,
a pomimo tego bylimy u Was!. Bóg Wam
zap³aæ!
Niechaj Pan Bóg swoim b³ogos³awieñstwem obdarza i ³ask wiele udziela.
Ksi¹dz proboszcz
i Rada Duszpasterska
czy mniejszych ofiarach  bo u Pana Boga
dopiero wiadomo, jakie one by³y i s¹.
Serdecznie mylê o Seniorach. Gdy
mogli, naprawdê wiele ofiarowali naszej
Wspólnocie, a dzisiaj zdrowie nie pozwala im na codzienn¹ obecnoæ na Mszy w.,
modl¹ siê wiêc w ciszy swoich mieszkañ
i ciesz¹ siê kocio³em i parafi¹.
Wielu, tak bardzo zwi¹zanych ze
Wspólnot¹, nie doczeka³o tej wa¿nej chwili i wierzymy, ¿e teraz z nieba nam pomagaj¹. Wymieniê niektórych z nich: Edward
Mocek, Zenon Szyd³owski, Wilhelm
Bula, Ryszard Mocny, Alfred Ignacek,
Lothar Szulc, Helmut Sibert, Julian
Jasiñski, Bogdan Nosek, Szymon Szarek,
Stanis³aw Szklarz, Norbert Scherner,
Franciszek Skoczek, Piotr Mazurek.
S¹ oni i zawsze bêd¹ w naszych sercach
i w modlitewnych intencjach.
Na prze³omie tysi¹cleci dokonalimy
wiekopomnego dzie³a. Dziêkujê wszystkim, którzy w³¹czyli siê w trud budowy,
a uroczystoæ powiêcenia kocio³a i o³tarza niech zostawi w naszych sercach
radoæ, która bêdzie si³¹ nawet dla nastêpnych pokoleñ.
Bogu niech bêd¹ dziêki za opiekê
i b³ogos³awieñstwo w budowie naszej
wi¹tyni!
proboszcz
ks. Edward Bogaczewicz

