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UROCZYSTOÆ POWIÊCENIA KOCIO£A
p.w. DUCHA WIÊTEGO I NMP MATKI KOCIO£A
Nadszed³ d³ugo oczekiwany moment
powiêcenia naszego kocio³a.
W dniu 21 padziernika 2006 roku
o godz.1400, ks. abp Alfons Nossol w uroczystej procesji, poprzedzany przez s³u¿bê liturgiczn¹ i ksiê¿y, wszed³ do prezbiterium naszej wi¹tyni, gdzie zosta³
powitany przez ks. proboszcza Edwarda
Bogaczewicza. Ks. proboszcz wyrazi³
radoæ, ¿e wraz z zaproszonymi goæmi
i wiernymi parafii mo¿emy uczestniczyæ
w tej donios³ej uroczystoci.
Nastêpnie przedstawiciele parafii przekazali ksiêdzu arcybiskupowi wybudowany koció³. (Tekst przekazania na stronie 4)
Po akcie przekazania kocio³a ks.
arcybiskup powiêci³ wodê i pokropi³ ni¹
zgromadzonych wiernych oraz o³tarz
i ciany kocio³a.
Rozpoczê³a siê liturgia s³owa. Ewangeliê wed³ug w. Marka odczyta³ ks. Manfred
Kokott.

W wyg³oszonej homilii ks. abp Alfons
Nossol zwróci³ siê do kap³anów i wiernych naszej Wspólnoty, do tych, którzy
uczestniczyli w budowaniu kocio³a, wyra¿aj¹c radoæ z faktu jego powiêcenia.
Dalej mówi³ o trudzie budowania, szczególnie w latach, gdy w³adze nie by³y
temu przychylne. To upór i determinacja
budowniczych w pokonywaniu wielu
trudnoci, ich i projektantów trud, pomoc ludzi dobrej woli i parafii patronackich oraz ofiarnoæ wiernych Wspólnoty
pozwoli³y wybudowaæ ten koció³. (Fragmenty homilii ks. arcybiskupa zamieszczamy na str. 4).
Odpiewanie Litanii do Wszystkich
wiêtych rozpoczê³o obrzêd powiêcenia kocio³a i o³tarza. Ks. arcybiskup wypowiedzia³ s³owa modlitwy powiêcenia:
Dlatego pokornie prosimy Ciê, Panie, zelij pe³niê b³ogos³awieñstwa na
ten koció³ i o³tarz, aby zawsze by³ miejscem wiêtym i sto³em przygotowanym
do sk³adania Chrystusowej Ofiary.
Przez namaszczenie olejem krzy¿ma o³tarza i cian kocio³a, zosta³ on
powiêcony dla kultu chrzecijañskiego ca³kowicie i na zawsze. Nastêpnie
ks. arcybiskup dokona³ okadzenia
o³tarza, a ksiê¿a Alfons Schubert
i Stanis³aw Bogaczewicz okadzili
wiernych i wnêtrze kocio³a. Po
wytarciu mensy o³tarza i nakryciu
go obrusem, nast¹pi³o owietlenie
o³tarza i kocio³a, a przedstawiciele
12 wspólnot parafialnych roznieli
wiat³o do miejsc namaszczonych na
cianach kocio³a.
Liturgiê eucharystyczn¹ rozpoczê³a procesja z darami.
Uroczyste Te Deum... by³o wyrazem wdziêcznoci Bogu za b³ogos³awieñstwo i opiekê w budowie naszej
wi¹tyni.
Ks. proboszcz Edward Bogaczewicz
serdecznie podziêkowa³ ks. arcybiskupowi i wyrazi³ wdziêcznoæ

wszystkim, którzy w³¹czyli siê w budowê kocio³a. (tekst podziêkowania na
str. 4).
W imieniu w³adz miasta pan prezydent
Wies³aw F¹fara pogratulowa³ i podziêkowa³ wszystkim budowniczym naszego
kocio³a.
Ks. arcybiskup, dziêkuj¹c wszystkim,
a szczególnie ks. proboszczowi, jako symboliczny wyraz wdziêcznoci, nada³ mu
tytu³ Radcy Honorowego.
Uroczyst¹ liturgiê ubogaci³ zespó³ wokalny La Musica Corale z Czêstochowy
pod dyrekcj¹ pani Beaty Ciemny oraz organista pan Tomasz Wêgrzynowski.
Po uroczystoci powiêcenia kocio³a
ks. arcybiskup spotka³ siê z ksiê¿mi,
projektantami, budowniczymi kocio³a
i przedstawicielami parafii na wspólnej
kolacji.
Tadeusz Kucharski
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Pielgrzymka parafialna 2324 wrzenia 2006 roku

Sanktuaria i klasztory w Górach wiêtokrzyskich
Na pielgrzymkê wyruszylimy wczesnym rankiem. Po kilku godzinach jazdy
dotarlimy do Jêdrzejowa, gdzie w pierwszej kolejnoci udalimy siê do za³o¿onego w 1140 r. opactwa cystersów. W opactwie tym spêdzi³ ostatnie lata ¿ycia
i zmar³ w 1124 r. Wincenty Kad³ubek  biskup krakowski i kronikarz dziejów Polski. W romañskim kociele cystersów
(z pocz¹tku XIII w.) o bogatym barokowym wystroju wewnêtrznym i wyposa¿eniu zachowa³y siê wspania³e organy
z XVIII wieku. Zwiedzilimy tak¿e muzeum Przypkowskich, które jest g³ównie
znane z kolekcji zegarów.
Nastêpnym punktem na naszej
drodze by³ Ka³kówGodów, niewielka
wioska po³o¿ona na obrze¿u Gór wiêtokrzyskich, w której znajduje siê jedno
z najpopularniejszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Jego pocz¹tki siêgaj¹ roku 1967,
jest ono jednak ci¹gle rozbudowywane
(moim zdaniem bez jakiejkolwiek koncepcji i myli przewodniej), przy czym
prze³adowana i ma³o gustowna forma
powstaj¹cych obiektów przerasta ich
treæ (co ró¿ni to sanktuarium od znanych sanktuariów o wielowiekowych tradycjach). Warto podkreliæ, ¿e w s¹siedztwie sanktuarium znajduje siê hospicjum
i Dom Ludzi Starszych.
W W¹chocku, kolejnym przystanku na
naszym pielgrzymim szlaku, odwiedzilimy opactwo cysterskie ze wspania³¹ pónoromañsk¹ wi¹tyni¹  zabytkiem klasy
miêdzynarodowej. Znajduje siê w niej
wiele bardzo ciekawych wnêtrz, z detalami architektonicznymi nie maj¹cymi
odpowiedników wród innych zabytków
romañskich w Polsce.
Na nocleg zatrzymalimy siê w Skar¿yskuKamiennej, gdzie do wspó³czesnego
kocio³a, o ³adnej sylwetce i ciekawej

bryle architektonicznej, dobudowano
kopiê elewacji Ostrej Bramy z Wilna,
z kopi¹ obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Podczas nabo¿eñstwa wieczornego
moglimy podziwiaæ piêkny g³os organisty
tamtejszego kocio³a.
G³ównym celem kolejnego dnia naszej
pielgrzymki by³ wiêty Krzy¿, zwany te¿
£ys¹ Gór¹. Znajduje siê na niej historycznie pierwsze sanktuarium polskie, gdy¿
murowany zespó³ klasztorny ufundowa³
Boles³aw Krzywousty w 1103 r. Od tego
czasu ci¹gnê³y do niego liczne pielgrzymki. Oprowadzaj¹cy nas po benedyktyñskim klasztorze (przejêtym w 1936 roku
przez oblatów) zakonnik, który przez kilka lat mieszka³ w Kêdzierzynie, przedstawi³ nam jego burzliwe i tragiczne dzieje.
Klasztor ten by³ wielokrotnie grabiony,
palony, bombardowany i wysadzany
w powietrze, znajdowa³o siê w nim wiêzienie i obóz jeniecki. Prace nad odnowieniem i upiêkszeniem obiektu, który jest
celem wêdrówek niezliczonych rzeszy turystów i pielgrzymów, trwaj¹ do dzi.
W przylegaj¹cej do zakrystii kocielnej
kaplicy znajduj¹ siê relikwie drzewa krzy¿a wiêtego.
W drodze do Kielc, ostatniego etapu
naszej pielgrzymki, zatrzymalimy siê na
chwilê w wiêtej Katarzynie, klasztorze
bêd¹cym w³asnoci¹ sióstr bernardynek.
W Kielcach zwiedzilimy katedrê, ogromny monumentalny obiekt, z piêkn¹
piaskowcow¹ fasad¹ i odnowionym
wnêtrzem. Do domu powrócilimy pónym wieczorem, zmêczeni, ale w dobrych
humorach.
W trakcie pielgrzymki, której organizatorem i duchowym opiekunem by³ ksi¹dz
Jaros³aw Krê¿el, towarzyszy³a nam piêkna s³oneczna pogoda.
Tekst: Jerzy Wyrwa³
Zdjêcia: J. Wyrwa³ i T. Kucharski

Wa wnêtrzu romañskiej wi¹tyni.

Skar¿ysko-Kamienna  Ostra Brama.

Jêdrzejów  Klasztor cystersów.

Jêdrzejów  Muzeum zegarów.

Ka³ków-Godów  Golgota.

W¹chock  Opactwo cystersów.

wiêty Krzy¿  Msza w.

å
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Z ¿ycia Bractwa Szkaplerza wiêtego w naszej parafii
15. ROCZNICA DZIA£ALNOCI
BRACTWA SZKAPLERZA WIÊTEGO
Przed zbli¿aj¹cym siê wiêtem naszej
Pani z Góry Karmel., które obchodzimy 16
lipca, odprawilimy nowennê ku czci Królowej Szkaplerza wiêtego. W 15. rocznicê powstania naszej wspólnoty, w darze

wdziêcznoci cz³onkowie Bractwa ufundowali piêkny ornat z wizerunkiem Matki
Bo¿ej. Ornat ten zosta³ powiêcony podczas uroczystej Mszy w. odprawionej
przez naszego opiekuna  ks. proboszcza
Edwarda Bogaczewicza. Cz³onkowie Bractwa aktywnie w³¹czyli siê w sprawowan¹
liturgiê eucharystyczn¹ (czytania, psalm,
modlitwa wiernych i udzia³ pocztu sztandarowego).
Ks. proboszcz dziêkowa³ wszystkim
dzia³aj¹cym w naszej wspólnocie szkaplerznej.

å

wiêta Katarzyna - Klasztor.

W katedrze kieleckiej.

Matce Bo¿ej Szkaplerznej z ca³ego serca dziêkujemy za opiekê i b³ogos³awieñstwo, jakim
obdarza nasz¹
wspólnotê i jej
wstawiennictwu powierzamy zmar³ych
cz³onków
Bractwa.
Halina
Kapka

VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
RODZINY SZKAPLERZNEJ W CZERNEJ
Tematem wiod¹cym spotkania w Czernej, w dniu 22 lipca 2006 roku, by³y s³owa
Maryjo, Ty nasz¹ nadziej¹..... Na spotkanie wyruszylimy wczesnym rankiem
z b³ogos³awieñstwem ks. proboszcza.
P o p r z y b y c i u d o s a n k t u a r i um
i przywitaniu siê z nasz¹ Królow¹, zarz¹d
Bractwa spotka³ siê z opiekunem ojcem
Paw³em Ferko, któremu przekazalimy
dar serca w kwocie 200 z³  na budowê
Domu Pielgrzyma.
O godz. 11.00 uczestniczylimy, wraz z
cz³onkami Bractwa z kraju i z zagranicy,
w uroczystej Eucharystii, której przewod-

niczy³ ks. abp Stanis³aw Szymecki z Bia³egostoku, po czym do Rodziny Szkaplerznej zostali przyjêci nowi cz³onkowie.
Po wspólnym obiedzie udalimy siê
do opactwa benedyktynów w Tyñcu,
oprowadzi³ nas po nim brat Jarek  jeden
z piêtnastu nowicjuszy przygotowuj¹cych
siê do stanu zakonnego.
Dalszym etapem naszej pielgrzymki
by³o sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach, gdzie ka¿dy pielgrzym
mia³ czas na modlitwê indywidualn¹,
wyciszenie, adoracjê i dziêkczynienie.
Z sercem przepe³nionym radoci¹
i wdziêcznoci¹ dla organizatorów pielgrzymki wrócilimy do swoich rodzin.
Ewa Matuszek
 uczestniczka pielgrzymki.
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PRZEKAZANIE KOCIO£A KS. ARCYBISKUPOWI
Ekscelencjo, ksiê¿e arcybiskupie.
Od momentu powiêcenia placu pod
budowê naszego kocio³a, 4 maja 1986
roku, minê³o 20 lat. By³y to lata budowania i umacniania jednoci naszej Wspólnoty oraz realizacji wiekopomnego dzie³a, jakim jest wybudowanie kocio³a.
W czasie uroczystoci wmurowania
kamienia wêgielnego, w dniu 30 listopada 1997 roku, ks. arcybiskup wyrazi³
nadziejê, i¿ przed pocz¹tkiem III tysi¹clecia nasz koció³ bêdzie wykonsekrowany. Ale pomimo naszych wysi³ków
nie zdo³alimy, w tym czasie, tego dokonaæ.
Dzisiaj jestemy dumni i szczêliwi, ¿e
nadszed³ wreszcie ten dawno oczekiwany

PODZIÊKOWANIE
Dziêkuj¹c wszystkim, którzy przez te
lata na ró¿ny sposób w³¹czali siê w dzie³o
budowy kocio³a, ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz przytoczy³ s³owa podziêkowania przygotowane przez Radê Duszpastersk¹:
Najpiêkniejszym dziêkczynieniem za
dary Bo¿e jest przekazywanie tych
darów blinim.
kard. Michael Faulhaber
Wspieranie budowy nowej wi¹tyni to
wielkie dzie³o, zapisuj¹ce siê nie tylko
w pamiêci potomnych, czy murach nowego kocio³a, ale poprzez bezinteresownoæ i wyrzeczenia oraz trud w nie
w³o¿ony, wp³ywaj¹ce tak¿e na nasze
¿ycie wieczne.
Dziêkuj¹c za tak wytrwa³e wspieranie
budowy naszej wi¹tyni, zapewniamy
o naszej modlitewnej wdziêcznoci za
Wasz nieoceniony dar.
Kap³ani i Wierni
Parafii Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a

moment powiêcenia, do którego przygotowywalimy siê tak¿e duchowo poprzez
II parafialne Misje wiête.
Dziêkuj¹c Bogu za opiekê i b³ogos³awieñstwo w budowie naszego kocio³a,
poprzez akt powiêcenia, wszystko, co

zbudowalimy, oddajemy Bogu na w³asnoæ.
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.
Wasz¹ Ekscelencjê prosimy o powiecenie kocio³a i o³tarza oraz o przewodniczenie uroczystej Eucharystii.
Prosimy równie¿, niech przyjêcie
przez Wasz¹ Ekscelencjê pami¹tkowego
zdjêcia naszej wi¹tyni, bêdzie symbolem
w³¹czenia jej we Wspólnotê Kocio³a diecezjalnego.
Przedstawiciele parafii
Wanda i Tadeusz Kucharscy
21 padziernika 2006 roku.

FRAGMENTY HOMILII KS. ARCYBISKUPA
ALFONSA NOSSOLA
Z nagrania odczytalimy fragmenty
homilii wyg³oszonej przez ks. arcybiskupa, dotycz¹ce naszej wi¹tyni i jej powiêcenia.
Mamy ten dzieñ radoci i dumy,
dzieñ naszej dumy i wdziêcznoci ca³ej
spo³ecznoci naszego lokalnego Kocio³a. Powsta³a piêkna nowoczesna wi¹tynia w aspekcie architektonicznym,
estetycznie niezwykle urocza....
Dziêkujê za trud waszych umys³ów
i za to wspania³e dzie³o r¹k waszych....
Trwa³y historyczny pomnik zwi¹zany bardzo cile z pontyfikatem Ojca
wiêtego Jana Paw³a Wielkiego, który
w Legnicy powiêci³ kamieñ wêgielny
tego kocio³a....
Ta wasza wi¹tynia, ze wzglêdu na
tytu³, jaki nosi, to przecie¿ stolica Ducha wiêtego, u którego wstawia siê za
nami wszystkimi Maryja, sama Matka
Kocio³a....
Tak przestrzenna, tak wspania³a,
tak jasna, tak przyjazna, tak bardzo
cz³owiecza i Bo¿a ta wasza wi¹tynia
Ducha wiêtego....
I tutaj Matce Najwiêtszej mo¿emy
przedk³adaæ po ludzku wszystkie nasze
potrzeby, by je nios³a do tronu swojego
Syna, by nam, tak bardzo po ludzku,

wyb³aga³a odpuszczenie naszych
cz³owieczych win, bymy mogli tutaj
czerpaæ i znajdowaæ now¹ nadziejê dla
nas i dla innych, którzy nie s¹ w stanie
jej znaleæ, bo nie potrafi¹ zawierzyæ tej
mi³oci, której miar¹ jest mi³oæ bez
miary....
Tobie, drogi ksiê¿e Edwardzie dziêki szczególne, ¿e przetrzyma³ ten
d³ugi okres i ¿e mo¿emy tak radonie
dzisiaj Bogu za wszystkie ³aski, w tym
czasie na Ciebie i na Twoj¹ Wspólnotê
sp³ywaj¹ce z nieba, dziêkowaæ....
Przyjmij to podziêkowanie w pokorze, my razem tu dzi zjednoczeni
z Twoj¹ wspólnot¹ parafialn¹, my
wszyscy kap³ani z przedstawicielami
w³adz lokalnych, chcemy wszystkim
dziêkowaæ w mocy Ducha Bo¿ego, i za
wstawiennictwem Matki Kocio³a.
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Nasz koció³

Powitanie ks. arcybiskupa

Pokropienie wod¹ wiêcona

Liturgia S³owa

Homilia

Namaszczenie o³tarza

Namaszczenie cian

Okadzenie o³tarza

Wytarcie mensy o³tarza

Owietlenie kocio³a

Procesja z darami

Liturgia eucharystyczna

Gratulacje od w³adz miasta

B³ogos³awieñstwo

Chór i organista
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Kolejne spotkanie z chórem z G³ubczyc
22.10. o godz. 16.30, po raz kolejny mielimy okazjê gociæ w naszym kociele Chór
Mieszany z LO w G³ubczycach, pod dyrekcj¹ Tadeusza Eckerta. Chór wyst¹pi³ w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III A CzechyPolska Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

W wykonaniu chóru moglimy us³yszeæ pieni religijne z ró¿nych epok i krajów, a m³odzi wykonawcy wykazali siê,
jak zawsze, wysokim poziomem i ciekawym sposobem ich wykonania.
Szczêliwym zbiegiem okolicznoci
wystêp chóru w³¹czy³ siê w nasze wiêto-

wanie uroczystoci powiêcenia kocio³a
i stanowi³ jej piêkny koñcowy akcent.
W imieniu licznie zgromadzonych s³uchaczy serdecznie dziêkujemy wykonawcom i organizatorom koncertu.
Redakcja
Zdjêcia: T. Kucharski

Nasza parafia w Radiu Plus
W dniu 3 listopada br. w Radiu Plus
odby³a siê audycja podsumowuj¹ca tygodniowy cykl krótkich reporta¿y, które
mia³y za zadanie zaprezentowaæ nasz¹
parafiê na forum ogólnodiecezjalnym.
Bylimy goæmi w programie pt.: Plus
Regionu, w którym to, w ka¿dy kolejny
tydzieñ, mo¿na pos³uchaæ i dowiedzieæ
siê ró¿nych rzeczy o konkretnej parafii
w diecezji opolskiej. Krótkie reporta¿e
zosta³y nagrane przez reporterów radia
w naszej parafii, a nastêpnie do Radia

Plus zostali zaproszeni przedstawiciele
parafii na czele z ksiêdzem proboszczem.
W godzinnym podsumowaniu zosta³a przedstawiona sylwetka i historia parafii oraz dzia³alnoæ rejonu Caritas
i wietlicy Arka, której patronuje Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. By³a
tak¿e przedstawiona praca Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich oraz
m³odzie¿y, która w³¹cza siê aktywnie
w ¿ycie parafii, poprzez organizowanie
nabo¿eñstw dla m³odzie¿y, urozmaice-

nie liturgii piewem, tworzenie ró¿nych
form teatralnych.
Poruszono tak¿e temat strony internetowej, która ma ju¿ ponad rok. Mam nadziejê, ¿e w przysz³oci znajd¹ siê osoby,
które swym zaanga¿owaniem pomog¹ rozwijaæ tê stronê  by by³a zawsze aktualna.
Zapraszamy do s³uchania Radia Plus
na fali 107,9 FM, a tak¿e do odwiedzenia
jego strony internetowej: www.rdo.pl
Daniel Kubny
Zdjêcia: T. Dulêba

Procesja ró¿añcowa na cmentarzu wojennym
Tradycyjnie w dniu 2 listopada moglimy uczestniczyæ w procesji ró¿añcowej na Cmentarzu ¯o³nierzy Radzieckich. Nabo¿eñstwu przewodniczy³ ks.
Edward Bogaczewicz. W modlitwie polecano Mi³osiernemu Bogu dusze zmar³ych z naszych rodzin, zmar³ych kap³anów, parafian i ofiar wojny.
Redakcja
Zdjêcia: K. Wilga
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Parafialna pielgrzymka
na Górê w. Anny
12 sierpnia o godz. 1000, ju¿ po raz kolejny, 50-osobowa grupa przedstawicieli z ró¿nych wspólnot naszej parafii wyruszy³a
autokarem na Górê w. Anny, na obchody kalwaryjskie zwi¹zane ze wiêtem Wniebowziêcia Matki Bo¿ej
i Anio³ów Stró¿ów.
Nabo¿eñstwo rozpoczê³o siê o godz. 13 00
przy kociele wiêtego
Krzy¿a, sk¹d wêdrowalimy do kolejnych stacji na dró¿kach bolesnych, pogrzebowych
i chwalebnych. Uroczystoci zakoñczy³a
Eucharystia w Grocie
Lurdzkiej na Górze w.
Anny oko³o godz. 2030.
Tegoroczne obchody kalwaryjskie mia³y
szczególny charakter,
ze wzglêdu na jubileusz
350-lecia przybycia ojców franciszkanów na
Górê w. Anny.
Serdeczne Bóg zap³aæ organizatorom
i wszystkim uczestnikom za wytrwa³oæ,
zdyscyplinowanie, radoæ i umiech.
Danuta Drajewicz
 uczestniczka
pielgrzymki.
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Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Msza w. w intencji Liturgicznej S³u¿by O³tarza.
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
18.00
Msza w. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek mca.
18.00
Msza w. za zmar³ych cz³onków Franciszkañskiego Zakonu wieckich.
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.
18.00
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Bo¿e Narodzenie
11.30
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
15.00
Msza w. za parafian.
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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: Oliwier Dominik Rochowiak, Maria Julia
Jêdrzejec, Ma³gorzata Wiktoria Malec, Irena Sandra Mazur, Julia
Laura Bodynek, Magdalena Julia Wilczyñska, Aleksander Patryk
Mieczkowski, Natalia G³azowska, Mi³osz Marcin Kosmal, Maja
Danuta Woniak, Hanna £ucja Masalska, Sebastian Krzysztof
Fabjañski, Julia Schyja, Micha³ Adam Knipfelberg, Micha³ Mariusz
Tonderys, Daniel Wiktor Zieliñski, Natalia Helena Barciak, Marcjanna
Fleszer, Pawe³ Pasztaleniec, Kinga Agnieszka Wiszowaty, Aleksandra
Alina G³ogowska, Aleksandra Emilia Murawska.

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:
Sebastian Pendzia³ek  Ilona Bick
Jacek Witnik  Agnieszka Brudziñska
Pawe³ Buhl  Izabela Fabisz
Dariusz Andryszczyk  Anna Nerynk
Piotr Tokarczyk  Ewa Krzesiñska
Miros³aw Sawczuk  Ma³gorzata led
Adam Wi¹cek  Agnieszka Marsza³kiewicz
Maciej Hajduczek  Katarzyna Krajza
Dawid Halak  Agnieszka Dyrszka
Marek £uc  Dobrogniewa Plata
Rafa³ Chynek  Izabela Smaga
Arkadiusz Karbownik  Iwona Kawa
Piotr Demboñczyk  Magdalena Piwowarczyk

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Bogdan Laskowski l. 58
Bronis³aw Woniak l. 72
Jan Parczewski l. 70
Regina Piprek l. 74
Janina Kaczmarzyk l. 60
Pawe³ Raubo l. 20
Bronis³aw Mazurek l. 60

Zbigniew £abêdzki l. 68
Teresa Semañ l. 56
Danuta Soko³owska l. 70
Genowefa Skóra l. 85
Maria Grzeszczak l. 60
Damian Nowak
Ryszarda Malajka l. 58

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
Wydawca:
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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.
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Zapraszamy do wspó³pracy
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DRUGIE PARAFIALNE MISJE WIETE
W dniach od 810 padziernika b.r. odby³y siê w naszym kociele II parafialne
Misje wiête. Tym razem g³osili je ojcowie
Jozafat i Cherubin  franciszkanie z Góry
w. Anny.
W niedzielê 8 padziernika wszystkie
Msze w. rozpoczyna³y siê hymnem do
Ducha wiêtego, a nastêpnie misjonarze
i ksiê¿a k³adli siê krzy¿em na stopniach
o³tarza, b³agaj¹c Boga o ³askê owocnego
g³oszenia S³owa, a ks. proboszcz przekazywa³ misjonarzom stu³y i klucze od kocio³a, jako symbol ich przewodzenia parafii
przez ten misyjny tydzieñ.
Nauki w poszczególnych dniach mia³y
swoje tematy przewodnie, a wiêc mówili
ojcowie o wierze, sakramencie pojednania,
rzeczach ostatecznych, Eucharystii, krzy¿u
i Maryi. G³osili nauki stanowe dla kobiet,
mê¿czyzn, ma³¿eñstw sakramentalnych
i niesakramentalnych. Równie¿ dzieci i m³odzie¿ mia³y swoje dni misyjne. Nie zapomniano te¿ o osobach starszych i chorych.
Ka¿dy dzieñ koñczy³ siê piêknym nabo¿eñstwem Apelu Maryjnego, po któNauka dla dzieci

rym zabieralimy do domów wiat³o,
towarzysz¹ce nam w czasie modlitw, aby
i tam, wraz z rodzin¹, wypraszaæ potrzebne ³aski.
W sobotê podczas wieczornej Mszy w.
mia³o miejsce odnowienie przyrzeczeñ
ma³ ¿ e ñ s k i c h . B y ³ t o b a r d z o w a ¿ n y
i znacz¹cy moment misji. Jak¿e inaczej
prze¿ywa³o siê tê chwilê ni¿ ile lat temu.
Minê³a m³odoæ, zdarzy³y siê w ¿yciu ró¿ne momenty  dobre i z³e. Teraz, maj¹c
przed oczami te wszystkie wspólnie lata,
ponowne wypowiedzenie przed Bogiem
s³ów przysiêgi ma³¿eñskiej by³o ogromnym prze¿yciem i wiadomym podjêciem

Rozpoczêcie Misji

na nowo tego wszystkiego, co niesie ze
sob¹ sakrament ma³¿eñstwa i umocowaniem ¿ycia rodzinnego w Bogu.
Ostatni dzieñ misji zaprowadzi³ nas
pod krzy¿ misyjny, gdzie odnowilimy
przyrzeczenia chrzcielne.
Ojcowie franciszkanie z wielk¹ ¿arliwoci¹, mi³oci¹ i trosk¹ pochylili siê nad nasz¹ Wspólnot¹ i przygotowali nas do dnia
powiêcenia kocio³a.
Bogu niech bêd¹ dziêki za wiêty czas
naszych II parafialnych Misji i obymy siê
znowu spotkali na nastêpnych za 10 lat.
Wanda Kucharska

Ojcowie Cherubin i Jozafat

B³ogos³awieñstwo chorych

Nabo¿eñstwo pod krzy¿em misyjnym

ZA ZAS£UGI DLA MIASTA
Rada Duszpasterska parafii p.w. Ducha
wiêtego i NMP Matki Kocio³a w KêdzierzynieKolu, dnia 12.03.2006 r. wyst¹pi³a
do Rady Miasta z wnioskiem o przyznanie
medalu Za zas³ugi dla Miasta ksiêdzu proboszczowi Edwardowi Bogaczewiczowi.
Nasz Proboszcz zwi¹zany jest z KêdzierzynemKolem od 20 lat, pe³nych pionierskiej werwy i zaanga¿owania w tworzenie
Wspólnoty parafialnej, obejmuj¹cej osiedla NDM, Piastów i Wschód. Jego wysi³ek

duszpasterski i organizatorski doprowadzi³
do zbudowania Wspólnoty w wymiarze
zarówno duchowym, jak i materialnym 
budowa kocio³a i zaplecza  co mia³o niew¹tpliwy wp³yw na formê i kszta³t tej czêci miasta. W oparciu o zbudowan¹ bazê,
z inicjatywy ks. Edwarda Bogaczewicza i
pod Jego kierownictwem, ¿ycie naszej
Wspólnoty nie ogranicza³o siê tylko do
funkcji religijnych, ale by³o otwarte na
sprawy patriotyczne, spo³eczne i kultural-

ne. Osi¹gniêcia ksiêdza Edwarda Bogaczewicza na tych polach dzia³ania zosta³y opisane szczegó³owo we wniosku, który Kapitu³a Medalu popar³a a Rada Miasta
KêdzierzynKole w dniu 28 wrzenia
2006 r. nada³a Mu medal Za zas³ugi dla
Miasta.
Odbieraj¹c medal i dziêkuj¹c za wyró¿nienie, ks. proboszcz podkreli³, ¿e jest
to medal nie tylko dla niego, ale dla ca³ej
Wspólnoty, wszystkich, którzy anga¿uj¹
siê w ¿ycie parafii.
Rada Parafialna, w imieniu wiernych
naszej parafii, sk³ada ks. proboszczowi serdeczne gratulacje i wyra¿a radoæ, ¿e zas³ugi ks. Edwarda Bogaczewicza zosta³y
zauwa¿one i docenione w skali ca³ego miasta, a nie tylko naszej Wspólnoty.
P.S. Zwi¹zan¹ z przyznanym medalem
nagrodê pieniê¿n¹, ks. proboszcz przeznaczy³ w ca³oci na potrzeby redakcji gazetki parafialnej  na zakup komputera.
Przewodnicz¹cy Rady Duszpasterskiej
Tadeusz Kucharski

