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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Bo¿e Narodzenie 2006 r.

NOC BO¯EGO NARODZENIA
«Nie bójcie siê! Oto zwiastujê wam
radoæ wielk¹, która bêdzie udzia³em
ca³ego narodu: dzi w miecie Dawida
narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to bêdzie znakiem dla
was: Znajdziecie Niemowlê, owiniête
w pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie».
I nagle przy³¹czy³o siê do anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich, które wielbi³y
Boga s³owami: «Chwa³a Bogu na wysokociach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania».
Dzi, w noc Bo¿ego Narodzenia, to do
nas skierowane zostaj¹ s³owa: Narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan. Prze¿ywamy
noc pe³n¹ wiat³a: Chwa³a Pañska
zewsz¹d ich owieci³a. £ukasz
starannie opracowa³ ten tekst,
abymy mogli odczuæ wagê s³ów,
które rodz¹ w nas adoracjê: chwa³a Pañska, Zbawiciel, Mesjasz, Pan.
£ukasz lubi dawaæ ten tytu³ Jezusowi  tytu³, który w noc Bo¿ego
Narodzenia opromieniony jest ju¿
chwa³¹ Bo¿¹.
Dzieci¹tko w stajence to Bóg
 co roku od¿ywa w nas to zdumienie.
Cicha Noc, wiêta Noc stale na nowo
oswaja nas z tym stwierdzeniem, które
jest nasz¹ wiar¹ i które potrzebuje ca³ej
mocy naszej wiary: Bóg jest tu, w tym
Dziecku.
¯ycie objawi³o siê i my g³osimy wam
¿ycie wieczne, które by³o w Ojcu, a nam
zosta³o objawione (1 J 1,2).
Nasze ¿ycie ludzi wierz¹cych  ¿ycie
obecne i przysz³e  uzale¿nione jest od
tego, co g³osz¹ Jan, Marek, Mateusz
i £ukasz: Dzi dla ciebie narodzi³ siê
Zbawiciel, jest Nim to Dziecko, które jest
Bogiem.
Dowód wprowadza nas jednak w zak³opotanie: Znajdziecie Niemowlê, owiniête w pieluszki: to bêdzie znakiem dla
was. Znakiem, ¿e jest Bogiem? Powinny

byæ tr¹by, b³yskawice, z³oto, armie i t³umy, ca³e to tradycyjne zamieszanie, jakie
otacza wielkich tego wiata.
Bóg jest potê¿ny... Do tego stopnia, ¿e
potrafi przyjæ w ubóstwie i milczeniu!
Muszê ³¹czyæ jako jedno Jego transcendencjê i to Dziecko. Nie mo¿e mi umkn¹æ
 kiedy próbujê poznaæ Jezusa  ani Jego
bóstwo, ani Jego pokorne cz³owieczeñstwo. Tu, w ¿³óbku, rozpoczyna siê przygoda, wobec której blaknie ka¿da inna:
oto Kto staje siê po ludzku Bogiem i po
Bo¿emu cz³owiekiem.
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W DZIEÑ
BO¯EGO NARODZENIA
Wszystko jest jak przed rokiem;
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
wiat bia³y jak op³atek
Bêdzie wilia  Umiechn¹ siê ludzie,
do wiatecznej zasi¹d¹ wieczerzy 
b³ogos³awiony grudzieñ
W ¿³obie le¿y  któ¿ pobie¿y 
Pomyl; na cudzej ziemi wród obcych,
tacy jak ty m³odzi ch³opcy
i ma³e dziewczêta
zapiewaj¹ tê sam¹ kolêdê.
Pamiêtaj: bêd¹
ludzie samotni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu 
i nikt z nimi s³owa nie zamieni,
nie zaprosi do swojego domu

Jak¹ niesamowit¹ wartoæ musi mieæ
nasze ¿ycie, skoro Bóg do tego stopnia siê
z nim wi¹¿e. Ale jaka niewiarygodna mi³oæ, ¿e tego chce. Dzi, przy ¿³óbku, nie
mówimy: Bo¿e mój, jak bardzo Ciê kocham. Dzi mówimy: Jak bardzo nas
kochasz!.
Andre Seve

We do rêki bia³y op³atek,
choæby nawet nie mia³ go z kim dzieliæ 
i ¿ycz szczêcia ca³emu wiatu;
niech siê wszystkie serca wesel¹
Z. Kunstman

Niech Tajemnica Narodzenia naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa stanie siê dla nas wszystkich
ród³em g³êbokiej radoci, nadziei, pokoju i mocy.
Niech Bóg obdarzy nas mi³oci¹ i b³ogos³awi
w ka¿dym dniu Nowego 2007 Roku
¿ycz¹ ksiê¿a duszpasterze i redakcja
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W DZIEÑ BO¯EGO NARODZENIA
I doczekalimy kolejnych wi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Zastanawia³em siê, co i jak napisaæ do naszej gazetki?
Redakcja sugeruje, aby z okazji tak radosnych i rodzinnych wi¹t pisaæ na tematy pogodne. No i có¿ ja na to poradzê,
¿e niezmiennie nurtuj¹ mnie w³anie wtedy tematy trudne. Bo oprócz bezsprzecznej radoci z faktu wcielenia siê Bo¿ego
Syna, nie sposób nie dostrzegaæ dramatycznych okolicznoci tego historycznego
zdarzenia. Okolicznoci, które zagra¿a³y
równie¿ ¿yciu tej maleñkiej ludzkiej

istoty. Niestety podobne zagro¿enia istniej¹ do dzisiaj.
To w³anie w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia,
niema³e grono ludzi, równie¿ w naszej parafii, koñczy 9miesiêczny okres codziennej modlitwy o ocalenie zagro¿onego ¿ycia,
¿ycia takich maleñkich istot. S¹ to osoby
które podjê³y siê tak zwanej duchowej
adopcji. Codziennie prosi³y wszystkich
cz³onków wiêtej Rodziny; Jezusa, Maryjê
i Józefa, aby przyczynili siê do ocalenia
jakiego malca, którego ten wiat chce uznaæ
za istotê niepotrzebn¹.
Wydaje siê, ¿e to tak niewiele, jedna dziesi¹tka ró¿añca, krótka modliDO
twa no i nieustanna pamiêæ o Nim,
przez ca³e 275 dni. Wród tylu osobiNAJJANIEJSZEJ
stych intencji, które wypada omodliæ,
dosz³a jeszcze ta jedna, która staje siê
PANNY
wa¿niejsza od innych. I drêcz¹cy dylemat, jak szturmowaæ niebiosa, aby
Gdy bez Dzieciny ogl¹dam Ciê, Panno,
Pan nie tylko wys³ucha³, ale raczy³
Dziwiê siê Twej urodzie:
równie¿ interweniowaæ. Czy nasza
Zda mi siê widzê jutrzenkê zarann¹
nieudolna i kulawa modlitwa wystarW ró¿anych falach na wschodzie.
czy, czy nie trzeba by³o wiêcej, gorliwiej, z wiêksz¹ determinacj¹. I to
Gdy zasiê widzê Matkê i Pacholê:
pytanie; czy czego nie zaniedba³em
To  ksiê¿yc w pó³nocnych cieniach,
i malec nie ocala³?
Co z³otolisty blask na swoim czole
Nie znamy skutków tej modlitwy,
Bierze w s³onecznych promieniach.
lecz znamy Bo¿e Mi³osierdzie i po
wielokroæ powtarzamy: JEZU UFAM
Gdy za Twe Dzieciê, o Matko i Pani!
TOBIE.
Tulisz rêkami do ³ona:
Pozostaje nam wiêc tylko jedno
Jasna jak s³oñce, co niebom hetmani
 powierzyæ kolejn¹ sprawê OpatrznoW porodku gwiazd milijona.
ci Bo¿ej oraz podziêkowaæ wszystkim, którzy trwali i czuwali w tej
M. K. Sarbiewski
duchowej adopcji poczêtych dzieci.

BOGU NIECH BÊD¥ DZIÊKI
Chce siê z serca piewaæ Bogu niech
bêd¹ dziêki!
Mijaj¹cy rok zamyka historyczny dla
naszej parafii etap budowy kocio³a. Prace jeszcze bêd¹ trwa³y, ale dzieñ 21 padziernika 2006 r. co zakoñczy³. Zakoñczy³
czas pocz¹tków Wspólnoty, trud budowy,
trud upiêkszania kocio³a. Bêd¹ na nas
inni ju¿ teraz patrzyli jako na normaln¹
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parafiê. Biskup postawi nam nowe wymagania.
A jeszcze w uszach brzmi Gaude
Mater Polonia, które rozpoczê³o uroczystoæ powiêcenia o³tarza i kocio³a
i piew Lotus iste..., który by³ wykonywany, gdy arcybiskup namaszcza³
o³tarz wiêtym olejem. Bogu niech
bêd¹ dziêki!.

By³y to bitwy o ocalenie
pojedynczych
lud z k i c h i s t nieñ, ale wojna
o prawo do zabi j a n i a t r w a
nieustannie.
Bo jest to wojna o zaprzedanie ludzkiego sumienia w imiê wolnoci,
demokracji, tolerancji itd.
Kiedy spotkamy siê w rodzinnym gronie przy wi¹tecznym stole, podziêkujmy
Bogu za dar tego spotkania, za rodzinne
wiêzy, które wyrastaj¹ z chrzecijañskich
wartoci. ¯ycie jest wartoci¹ otrzyman¹ od
Boga i mam nadziejê, ¿e ¿adne nowoczesne pogl¹dy w tej sprawie, nie zmieni¹ naszej wra¿liwoci na los niewinnych istot.
Mylê, ¿e dzisiaj jest to podstawowy wyró¿nik, który sytuuje ka¿dego z nas po stronie
cywilizacji ¿ycia, a nie po stronie cywilizacji mierci. To nasz rodak, Jan Pawe³ II, tak
stanowczo rozró¿nia³ te wiatopogl¹dy, za
co do dzisiaj bywa krytykowany. Promy
nieustannie, aby rych³e wyniesienie Jana
Paw³a na o³tarze, otwar³o jak najwiêcej serc
na prawdê o darze ¿ycia.
Pozdrawiam czytelników kolêd¹, któr¹
noszê w sercu najg³êbiej:
Nie by³o miejsca dla Ciebie
W Betlejem w ¿adnej gospodzie
I narodzi³e siê Jezu
W stajni, ubóstwie i ch³odzie [DN 184]
Z powa¿aniem
Konserwatysta

Czêsto u¿ywa³em okrelenia wiekopomne dzie³o. Nasza wi¹tynia bêdzie
przez wieki o nas wiadczy³a, o wiernych
tu mieszkaj¹cych na prze³omie tysi¹cleci.
I bêdzie wiêtym miejscem uczestnictwa
w Eucharystii, prze¿ywania wi¹t, przyjmowania sakramentów, chrztów i lubów.
Niech na chwa³ê Boga i po¿ytek wiernych
trwa przez wieki i przybli¿a Boga ludziom
i ludzi do Boga!
proboszcz
ks. Edward
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SZKOLNE KO£O
CARITAS
Dnia 1 X 2006 roku przy Zespole Szkó³
Miejskich nr 1 w KêdzierzynieKolu powsta³o
trzecie na terenie naszej diecezji Szkolne Ko³o
Caritas. Liczy ono 29 cz³onków, rekrutuj¹cych
siê g³ównie z gimnazjalistów. Opiekunem ko³a
jest katechetka Aneta KnapikKról.
Cz³onkowie ko³a anga¿uj¹ siê w akcje na terenie szko³y  poprzez sta³y wolontariat w wietlicy szkolnej, pomagaj¹c w odrabianiu lekcji
i w opiece nad m³odszymi kolegami oraz zbiórkê odzie¿y dzieciêcej, zabawek i ksi¹¿ek. Jedna z osób ze Szkolnego Ko³a udziela te¿ korepetycji w naszej parafialnej wietlicy Arka.
Co dwa tygodnie  w pi¹tki i soboty  cz³onków Szkolnego Ko³a Caritas mo¿na spotkaæ na
kwestach w supermarkecie Billa. Ubrani w koszulki z logo Caritas, wyposa¿eni w identyfikatory i puszki stoj¹ przy kasach pakuj¹c zakupy. Zebrane pieni¹dze przekazywane s¹ na
rzecz Caritas, tak¿e w naszej szkole. Z uzbieranych do tej pory ponad 2 tys. z³., kwotê ok. 500
z³ przeznaczylimy na zakup podrêczników dla
tych osób, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji
¿yciowej.
Cz³onkowie Szkolnego Ko³a Caritas w³¹czaj¹ siê te¿ w prace Parafialnego Zespo³u Caritas,
pomagaj¹c w sprzeda¿y wiec w ramach akcji
Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom.
Ide¹ Szkolnego Ko³a Caritas, oprócz dzia³alnoci charytatywnej, jest te¿ formacja duchowa jego cz³onków, a poprzez godn¹ i mi³osiern¹ postawê dawanie wiadectwa wiary wród
rówieników.
Wszystkich m³odych ludzi, którzy chcieliby
w³¹czyæ siê w dzia³alnoæ na rzecz Caritas
zapraszamy do wspó³pracy.
Aneta KnapikKról

WIÊTY MIKO£AJ Z BENSHEIMLORSCH
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 Ko³o dzia³aj¹ce przy naszej parafii 
pragnie wyraziæ serdeczne podziêkowanie naszym przyjacio³om z Heilige Geist
Kirche za zorganizowanie akcji obdarowywania dzieci podarunkami w dniu
wiêtego Miko³aja. Podopieczni wietlicy socjoterapeutycznej Arka wyszli
ze spotkania pe³ni wra¿eñ, rozradowani
i po prostu szczêliwi. Niezmiernie cieszy nas fakt, ¿e spe³nilimy marzenia
ka¿dego dziecka. Ten dzieñ ka¿de z nich
zapamiêta na d³ugo. Radzi jestemy, ¿e

DZISIAJ W BETLEJEM
Tegoroczne roraty zosta³y zatytu³owane Dzisiaj w Betlejem. Nie jest to
tym razem okazja do wczeniejszego
piewania kolêdy pod takim samym tytu³em. Dzisiaj w Betlejem, to obraz obecnej sytuacji i ¿ycia w miecie, gdzie
narodzi³ siê nasz Zbawiciel, i gdzie dzisiaj

¿yj¹ równie¿ Jego wyznawcy  chrzecijanie.
Przewodnikiem po Ziemi wiêtej jest
Ma³y Goæ, przez którego prowadzeni
odwiedzilimy wa¿ne miejsca w historii
zbawienia w Jerozolimie, Betlejem, Nazarecie i Ain Karem.

kolejny ju¿ raz jestecie w gronie osób,
którym nie jest obojêtny los naszych
dzieci. Za okazane dobre serce i ¿yczliwoæ  dziêkujemy!
¯yczymy Wam wszystkim i Waszym
rodzinom, aby nadchodz¹ce wiêta
Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y w mi³ej
i spokojnej atmosferze, a Nowy Rok
przyniós³ 365 tylko szczêliwych i pe³nych zdrowia dni!
Przewodnicz¹ca SRK
Teresa Dulêba
Zdjêcia: Tadeusz Kucharski

Historia tych miejsc by³a p³aszczyzn¹
odniesienia dla dzisiejszych warunków
¿ycia chrzecijan w Ziemi wiêtej.
W roratach w naszym kociele, odprawianych o godz. 6.30 i 18.00, uczestniczy³o wiele dzieci z lampionami oraz osób
starszych, przygotowuj¹c siê do g³êbszego prze¿ywania tajemnicy Bo¿ego Narodzenia.
Tadeusz Kucharski
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ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG£OCI
Ka¿dego roku 3 maja i 11 listopada
o godzinie 10.00 odprawiane s¹ Msze wiête za Ojczyznê z udzia³em pocztów sztandarowych, orkiestry i wielu wiernych. Cieszy to, ¿e ka¿dego roku jest nas wiêcej
modl¹cych siê w tej intencji i ¿e przychodz¹ na tê Mszê wiêt¹ rodzice z dzieæmi!
Cieszymy siê zawsze obecnoci¹ m³odzie¿y. Pojawili siê harcerze... S³owo Bo¿e wyg³osi³ ks. Micha³ Pieñkowski  opiekun
harcerzy. Po Mszy wiêtej, przy pomniku

¯o³nierzy AK, modlilimy siê w intencji
tych, którzy oddali ¿ycie za niepodleg³oæ
Ojczyzny, a delegacja Solidarnoci z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów. Uroczystoæ zakoñczy³o odpiewanie hymnu narodowego
i wi¹zanka melodii patriotycznych w wyko-

naniu orkiestry. Pamiêtajmy! Ojczyzna jest
zawsze w potrzebie modlitwy.
Okolicznociowe refleksje
Ci, którzy urodzili siê jeszcze miêdzy
19201930 rokiem, wychowani byli w radoci z odzyskanej po latach Niepodleg³oci.
Dlatego w dniu dzisiejszym warto porozmawiaæ z Babci¹, Dziadkiem, a mo¿e ¿yj¹
jeszcze jacy starsi od nich krewni. W dniu
dzisiejszym trzeba ich zapytaæ jak to by³o.
Opowiedz¹ nam chêtnie, a maj¹ co opowiadaæ. Bêd¹ mówili równie¿ o patriotyzmie. Postawa patriotyczna zmienia swój
charakter w zale¿noci od czasów, w których przysz³o nam ¿yæ.
Bogu dziêki! dzisiaj nie musi przejawiaæ siê w dzia³aniach na rzecz odzyskania niepodleg³oci. Tê ju¿ odzyskalimy.
Patriotyzm XXI wieku to dzia³ania na rzecz
umocnienia tego co polskie, tego co jest
wspólnym dobrem. Patriotyzm to sposób
realizowania tych wartoci i cnót.
Mylmy dzisiaj o wspólnym dobru spo³ecznoci lokalnej. Mylmy o naszym miecie, osiedlu, parafii...  to nasze wspólne
dobro. Ka¿dy mo¿e co dobrego w nie
wnieæ. Ka¿dy mo¿e dobro wspólne

poszerzaæ, umacniaæ. Wiele pañstw ma swoje dni niepodleg³oci. Przypominaj¹ one
o wa¿nych i wielkich wydarzeniach.
Z tej okazji organizowane s¹ parady
i ró¿ne wielkie wydarzenia kulturalne.
Mo¿e najbardziej znany jest amerykañski
Dzieñ Niepodleg³oci. Czy nasz 11 listopada nie mo¿e byæ manifestacj¹ naszych polskich wartoci? Zróbmy co, aby tak by³o.
Wygl¹dam przez plebanijne okno
i widzê trzy flagi na blokach W³adys³awa
£okietka, a dwie flagi na Leszka Bia³ego 1,
a tam mieszka 105 rodzin... Od nas zale¿y,
jakie bêd¹ nasze wiêta i jakie tradycje dzieci i m³odzie¿ wnios¹ w nastêpne pokolenia.
Ciekawe co my o Polsce i patriotyzmie
bêdziemy opowiadali dzieciom, które siê
urodz¹ w roku 2030, 2040 ??
Wasz ksi¹dz proboszcz

WIÊTO LITURGICZNEJ S£U¯BY O£TARZA
Uroczystoæ Chrystusa Króla jest wiêtem patronalnym ca³ej Liturgicznej S³u¿by
O³tarza. W tym dniu wszyscy ministranci:
akolici, lektorzy oraz szafarze wyrazili
wdziêcznoæ za dar bycia tak blisko Chleba Eucharystycznego, za wszystkie otrzymane ³aski. Odnowili tak¿e swoje przyrzeczenia.
W trakcie wieczornej Mszy wiêtej do
grona ministrantów zosta³o przyjêtych 6 kandydatów, którzy po okresie przygotowañ
bêd¹ mogli pe³niæ pos³ugê przy o³tarzu. S¹
to: Grzegorz Wójtowicz, Krzysztof Czajkowski, Piotr Stogniew, Filip Cenzorowski, Przemys³aw Duszkiewicz oraz Jakub
Pawliczek. Swoje przyrzeczenia z³o¿yli na
o³tarzu w obecnoci wszystkich wiernych.
Oprócz kandydatów na akolitów swoje
przyrzeczenia z³o¿yli równie¿ kandydaci na
lektorów. S¹ to: Mateusz Germak, Szymon
Romik, Tomasz Wolak, Mateusz Kowalski
oraz Wojciech Smuszowicz.
Podczas Mszy wiêtej modlilimy siê
równie¿ w intencji górników, którzy zginêli
w wypadku w Rudzie l¹skiej. Modlilimy
siê za ich rodziny, by potrafi³y sobie poradziæ w tak trudnym dla nich czasie. Tak¿e
nasz¹ modlitw¹ objêlimy wszystkie inne
rodziny, których dotknê³a tragedia ¿yciowa,
zwi¹zana z wypadkiem miertelnym osób
najbli¿szych.
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S³u¿ba przy O³tarzu Pana to czas g³êbszego poznania Chrystusa, a tak¿e zjednoczenia siê z Nim w Eucharystii. Wierzê, ¿e
okres ten zaowocuje w przysz³ym doros³ym ¿yciu tych ch³opców.
Adam Graczyk
Uroczystoæ Chrystusa Króla to dzieñ
Liturgicznej S³u¿by O³tarza. Chrystus Król
potrzebuje s³u¿by. Ta s³u¿ba jest wybrañstwem, godnoci¹ i wyró¿nieniem, ale
zawsze zobowi¹zaniem.

Dawaæ wiadectwo o Panu Jezusie
w domu, w szkole, w pracy, na ulicy... Do
tego zobowi¹zany jest ka¿dy ministrant, lektor, szafarz nadzwyczajny Komunii wiêtej.
Przez okres 20 lat w kaplicy i w kociele przy o³tarzu s³u¿y³o wielu ch³opców,
m³odzieñców i panów. W imieniu ca³ej

Wspólnoty Parafialnej serdecznie wszystkim dziêkujê za tê S³u¿bê!
Dziêkujê rodzicom i ca³ym rodzinom
 bo w tej s³u¿bie jest wiele s³u¿by rodziny. Ogromn¹ wdziêcznoæ mam do najstarszych ministrantów, którzy wiele funkcji
przejmuj¹ na siebie, prowadz¹ zakrystiê,
przygotowuj¹ uroczystoci, prowadz¹
punktacje ministranckie. Wracaj¹ z wy¿szych uczelni i w niedzielê s¹ przy o³tarzu.
Cieszymy siê, ¿e z Grona LSO dwóch
m³odzieñców  Pawe³ i Szymek jest w seminariach.
Pamiêtamy te¿ w to wiêto o tych, którzy z Grona LSO odeszli do Domu Ojca. To
pan Norbert Scherner, Szymek Szarek, pan
Franciszek Skoczek, pan Piotr Mazurek.
Niech z ca³¹ S³u¿b¹ Chrystusa Króla orêduj¹ za nami!
Tworzymy grupê starszych lektorów
i kantorów. Mo¿na siê do niej w³¹czyæ. Prosimy o kontakt z ks. Jarkiem. Zapraszamy
te¿ ch³opców (od klas drugich) w szeregi
ministranckie! Kochani rodzice, pomó¿cie
w tej decyzji! Przy okazji zapraszam do
Grona LSO!
Niech wezwanie Króluj nam Chryste! coraz g³oniej rozbrzmiewa w naszej
parafii.
ks. proboszcz
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WIZYTA FRANCISZKANÓW
W niedzielê 3 grudnia gocilimy
w naszej parafii franciszkanów o. Lecha
Dorobczyñskiego, naszego by³ego
parafianina oraz brata Krzysztofa
Piekielniaka.
O. Lech zosta³ mianowany referentem d.s.
powo³añ przy franciszkañskim klasztorze w KrakowieBronowicach i jedzi
po Polsce z kazaniami
o tematyce powo³aniowej.
Na wszystkich niedzielnych Mszach w.
o. Lech mówi³ nam
o swojej drodze do zakonu i kap³añstwa oraz,
przedstawiaj¹c plany pracy Orodka Rekolekcyjno  Powo³aniowego,

zachêca³, szczególnie m³odych ludzi, do
uczestnictwa w ró¿nych formach pracy
tego orodka.
Przez tydzieñ o. Lech spotyka³ siê
w szko³ach kêdzierzyñskich z m³odzie¿¹,
przybli¿aj¹c jej duchowoæ franciszkañsk¹ i problematykê powo³aniow¹.
Dziêkujemy Bogu za
dar tego kap³ana, za jego
wiadectwo wiary w Bo¿¹
Opatrznoæ i zapewniamy
o modlitewnej pamiêci naszej Wspólnoty w jego intencji i w intencji powo³añ.
Szczêæ Ci Bo¿e o.
Lechu i do nastêpnego
spotkania.
Wanda i Tadeusz
Kucharscy
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POGRZEB
KS. JÓZEFA STRYCZKA
Dnia 14 listopada o godzinie 11.00 odby³
siê pogrzeb ks. dziekana Józefa Stryczka, który
odszed³ do Pana 10 listopada 2006 r. Mszy w.
odprawionej w intencji zmar³ego przewodniczy³
i homiliê wyg³osi³ ks. bp Pawe³ Stobrawa, który
razem z ks. Józefem przyjmowa³ wiêcenia
kap³añskie w 1973 roku. W uroczystoci
pogrzebowej, oprócz rodziny oraz parafian,

MSZA WIÊTA W INTENCJI DZIECI MARII
Patronalnym wiêtem Dzieci Marii
jest dzieñ 8 grudnia. Jest to Uroczystoæ
Niepokalanego Poczêcia NMP. Podczas
Mszy wiêtej 16 dziewcz¹t z naszej parafii z³o¿y³o uroczysty Akt Oddania siê
Matce Bo¿ej i przyjê³o medaliki z Jej wizerunkiem. Akt ten oznacza przynale¿noæ do Maryi i zobowi¹zuje do przestrzegania 10 przykazañ Bo¿ych, jak i 10
obowi¹zków Dzieci Marii. Wród tych
dziewcz¹t by³a tak¿e jedna kandydatka,

która sk³ada³a swoje przyrzeczenia po
raz pierwszy. Marianki ubogaci³y Mszê
wiêt¹ czytaj¹c S³owo Bo¿e, nios¹c dary,
czy te¿ czytaj¹c modlitwê wiernych,
oprawê muzyczn¹ podczas Mszy wiêtej
tworzy³ zespó³ muzyczny.
Dla Marianek Maryja stanowi pierwowzór. Naladuj¹c Niepokalan¹ Dziewicê staraj¹ siê kszta³towaæ w sobie jej
rysy, by móc coraz lepiej poznawaæ tajemnicê Chrystusa i Kocio³a, a w szczególnoci, by upodobniæ siê do Maryi.
¯ycie Maryi to nie tylko modlitwa
i rozwa¿ania tajemnic Bo¿ych, ale równie¿ chêæ niesienia pomocy innym ludziom. Dlatego chcemy, tak jak Ona,
uczestniczyæ wiar¹ i oddaniem w codziennych czynnociach naszego ¿ycia.
Warto tu wspomnieæ Kanê Galilejsk¹,
gdzie za Jej przyczyn¹ Jezus przemieni³
smutek w radoæ. Teraz Maryja w ¿yciu
ka¿dej Marianki przemieni³a zwyk³y szary dzieñ 8 grudnia, w dzieñ niesamowitej radoci i dziêkczynienia.
Jako animatorka pragnê podziêkowaæ ks. Jarkowi oraz Reni  filarom tej
wspania³ej budowli, ale przede wszystkim dziêkujê Wam, Drogie Marianki, które ofiarujecie swój cenny czas i z radoci¹ przychodzicie na spotkania! Gdyby
nie Wy, nie by³oby tej wspania³ej grupy,
jak¹ s¹ Dzieci Marii. Dziêkujê, ¿e jestecie!
Morela Nongiser
Zdjêcia: Krzysztof Wilga

uczestniczy³o ponad 120 ksiê¿y. Nie zabrak³o
równie¿ wieckich przyjació³, znajomych, nie
tylko z rodzinnej parafii, ale równie¿ z parafii
s¹siednich, z dekanatu kêdzierzyñskiego.
W homilii ks. biskup podziêkowa³ ks. Józefowi za trud w³o¿ony w wybudowanie kocio³a
oraz kierowanie ¿yciem parafii.
W imieniu zmar³ego s³owa podziêkowania
do wszystkich, którzy w ró¿ny sposób pomagali ks. Józefowi w budowaniu parafii, zarówno
w wymiarze duchowym, jak i materialnym,
skierowa³ ks. dziekan Jacek Potempa.
Po Mszy w. procesyjnie kondukt przeszed³
na cmentarz blachowniañski, gdzie cia³o zmar³ego ksiêdza Józefa Stryczka zosta³o z³o¿one do
grobu.

Wieczny odpoczynek racz Mu daæ Panie!
Tadeusz Kucharski
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Kolejarze nie dajcie siê dzieliæ, b¹dcie zjednoczeni

Z ¯YCIA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA KOLEJARZY POLSKICH
Mija kolejny rok pracy formacyjnej
Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy
Polskich. Jeszcze tylko spotkanie op³atkowe i nastêpny rok za nami. Jak min¹³? Otó¿
min¹³ bardzo pracowicie. Kolejarze przez
ca³y rok w³¹czaj¹ siê do wszystkich uroczystoci, które odbywaj¹ siê w naszej parafii.
Wyje¿d¿aj¹ te¿ i poza parafiê. Cz³onkowie
naszego Ko³a pielgrzymowali w tym roku
do Skar¿yska Kamiennej, a w ramach tej
pielgrzymki na wiêty Krzy¿, bo przecie¿
to Sanktuarium w tym roku obchodzi³o
1000letni¹ rocznicê swojego istnienia.
Tradycyjnie co roku uczestniczymy
w Misterium Mêki Pañskiej w Konstancinie
Jeziornej pod Warszaw¹, gdzie pracuje

Wielkanoc.

Powiêcenie kocio³a.

nasz Krajowy Moderator ks. Ryszard
Marciniak. Jak Bóg da, w przysz³ym roku
bêdziemy gocili go znowu w KêdzierzynieKolu. No i oczywicie nie zabrak³o
nas w corocznej pielgrzymce na Jasn¹
Górê, która odby³a siê w dniach 45 listopada, a by³a to ju¿ XXIII kolejna pielgrzymka kolejarzy do stóp Pani Jasnogórskiej.
Szkoda tylko, ¿e pogoda nie by³a dla nas
³askawa. Przenikliwe zimno i deszcz ze
niegiem po raz pierwszy nie pozwoli³y na
odprawienie uroczystej Sumy ze Szczytu.
St³oczeni w Bazylice s³uchalimy homilii
biskupa polowego Wojska Polskiego
 ks. Tadeusza P³oskiego. Ale wzruszylimy siê te¿ bardzo podczas porannej Mszy

odprawionej o godz. 6.00 w kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie homiliê do kolejarzy
z ca³ej Polski wyg³osi³ nasz duszpasterz
ks. Edward Bogaczewicz.
Uroczystoæ wiêtej Katarzyny Aleksandryjskiej  naszej patronki czcimy
tradycyjnie 25 listopada w kociele na
Pogorzelcu  parafii kolejarzami stoj¹cej.
U nas kolejarze spotkali siê 2 grudnia.
Z udzia³em licznych pocztów sztandarowych modlilimy siê na Mszy w. o godz.
18.00 i tak skoñczylimy kolejny ju¿ rok
naszej pracy formacyjnej.
wiêta Katarzyno b³ogos³aw nasz kolejarski trud.
Zbigniew Bar

Bo¿e Cia³o.

Odpust parafialny.

Uroczystoæ w. Katarzyny  procesja
na Pogorzelcu.

Czêstochowa  Droga Krzy¿owa na
wa³ach.

WIÊTO OPOLSKICH KRWIODAWCÓW
Ka¿dego roku, w dniach 22  26 listopada, przypadaj¹ Dni Honorowego Krwiodawstwa. Cieszymy siê, ¿e od 5 lat w naszej parafii spotykaj¹ siê z tej okazji
krwiodawcy Opolszczyzny. Organizatorem VI Spotkania Krwiodawców by³ nasz
parafialny Klub HDK PCK oraz cz³onkowie Zarz¹du Okrêgowego i Rejonowego
HDK PCK.
Mszê wiêt¹, w intencji wszystkich
ofiarowuj¹cych dar krwi, sprawowa³
ks.Wojciech Modelski  diecezjalny kapeczarnyz³otawy str. 6

lan krwiodawców, któremu ¿yczymy wielu dobrych pomys³ów w szerzeniu i animowaniu krwiodawstwa w naszej diecezji.
Po Mszy wiêtej krwiodawcy spotkali
siê w domu parafialnym przy tradycyjnej grochówce przywiezionej z Opola.
wiêto krwiodawców ³¹czy³o siê te¿
z darem krwi, który zosta³ ofiarowany
przez 48 osób, czyli oddano tego dnia 21,6
litra krwi. Loteria fantowa pokry³a koszty
organizacji spotkania, a co z niej pozosta³o, bêdzie przeznaczone na sztandar, który Parafialny Klub chcia³by powiêciæ
11.02.2008 roku  na 10-lecie powstania
Klubu.
c.d. na str. 7

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
dokoñczenie
ze str. 6

NOWY SZAFARZ
W PARAFII

WIÊTO OPOLSKICH KRWIODAWCÓW

S³owa uznania kierujê do wszystkich, którzy s¹ krwiodawcami i tym darem ratuj¹ ¿ycie ludzkie! Dziêkujê
wszystkim cz³onkom Klubu za propagowanie idei krwiodawstwa w naszej
parafii. Podziêkowanie sk³adam tak¿e
organizatorom spotkania a zw³aszcza
paniom, które przygotowa³y ciasto,
kawê, herbatê i wszystko piêknie uporz¹dkowa³y.
Dziêkujê panu Mieczys³awowi  prezesowi Klubu  za wielkie serce. Warto
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wiedzieæ, ¿e pan Mieczys³aw w Opolu, z
r¹k wicewojewody opolskiego, otrzyma³
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego za wieloletni¹ dzia³alnoæ w krêgu Honorowych
Krwiodawców.
Oby w naszej parafii krwiodawstwo
ci¹gle by³o bliskie wszystkim wiernym,
a szeregi Parafialnego Klubu HDK ci¹gle
siê powiêksza³y.

proboszcz parafii
ks. Edward
Z radoci¹ informujê, ¿e do grona
nadzwyczajnych szafarzy Komunii wiêtej
zosta³ w³¹czony pan Andrzej Smuszowicz,
który dnia 10 grudnia 2006 r. otrzyma³
z r¹k abpa Alfonsa Nossola upowa¿nienie do udzielania Komunii wiêtej.
Dziêkujê panu Andrzejowi za podjêcie
tej trudnej pos³ugi i ¿yczê satysfakcji z jej
pe³nienia.
ks. proboszcz

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Styczeñ
1
Nowy Rok  Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
18.30
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
4
18.00
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  I czwartek mca.
5
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
6
Trzech Króli  Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
7
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
8
18.00
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
25 18.00
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
28 11.30
Msza w. w intencji parafian  pokolêdowa.
Luty
1
18.00
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  I czwartek mca.
2
wiêto Ofiarowania Pañskiego  Msze w. w godz. 6.30, 8.00,
10.00, 18.00 - Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od
uczestników pogrzebu  I pi¹tek mca.
4
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
5
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
11 wiêto Matki Boskiej z Lourdes  wiatowy Dzieñ Chorych
11.30
Msza w. w intencji chorych i cierpi¹cych.
21 Popielec  Msze w. w godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30,
18.00 i 19.30.
Marzec
1
18.00
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  I czwartek mca.
2
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
4
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
5
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.

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: Bartosz Jêczmiñski, Klaudia Ewa Chlebowska, Kinga
Monika Jaszczuk, Katarzyna Ewa Gwiodzik, Emilia Gawe³, Szymon
Jakub Pastyrczyk, Julia Magdalena Adamów, Amelia Maria Adamów,
Tomasz £ukasz Kusiak, Kacper Jakub Kubiak, Julia Dobber,
Karolina Teresa Janyk, Jan Jerzy Rapiejko.

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Miros³aw Szaga³a lat. 39
Pawe³ D³ugosz l. 22
Jan Moskwa l. 67
Tadeusz W¹sik l. 60
Aniela Litwiñczuk l. 87

Wojciech winarski l. 43
Jan Murawski l. 52
Stefan Tarasek l. 68
Katarzyna Prysak l. 58
Nestor Czerwoniak l. 77

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
Wydawca:

Parafia Rzymskokatolicka Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a  ul. B. Krzywoustego 2;
47232 KêdzierzynKole 12
Redaguj¹:
Wanda i Tadeusz Kucharscy  biuro redakcji.
Wspó³praca: Jerzy Jaksiewicz, Barbara Kwanicka  korekta.
Kontakt telefoniczny z redakcj¹ pod numerem 4837350
w godzinach pracy kancelarii.
Email parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
Strona internetowa: www.duchaswietegokk.pl

ISSN 17326885

Zapraszamy do wspó³pracy

str. 8

Parafia Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a

Strona parafii p.w. Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a w KêdzierzynieKolu.

Nasza parafialna strona internetowa
dzia³a ju¿ od 01.12.2005 roku, w tym czasie odwiedzi³o j¹ ponad 26 tysiêcy osób.
Wszyscy gocie otworzyli nasz¹ stronê
ponad 819 tys. razy  to bardzo du¿o.
Mo¿na na ni¹ wejæ, wpisuj¹c w pasku
adresu przegl¹darki:
www.duchaswietegokk.pl
lub www.duch.opole.pl  te dwa adresy, prowadz¹ na tê sam¹ stronê.
Dziêki Wam  gociom, mo¿na sobie
uwiadomiæ sens prowadzenia takiego
serwisu. Cieszy nas du¿e zainteresowanie
osób, które w wiêkszoci przypadków
pochodz¹ z naszej parafii i mieszkaj¹ poza
granicami KêdzierzynaKola, czy te¿
nawet Polski.
Na nasz¹ stronê, spoza granic Polski,
wchodz¹ g³ównie internauci z Niemiec
(551 osób) oraz Stanów Zjednoczonych
(267 osób). Oprócz nich tak¿e gocie
z wielu innych pañstw odwiedzaj¹ nasz¹
stronê  g³ównie z Europy (m.in. Francji,
Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Irlandii).

Ponad 25% osób wchodz¹cych na
nasz serwis, to stali bywalcy, którzy
otwieraj¹ stronê przynajmniej raz na tydzieñ. 31% osób przegl¹da stronê oko³o
30 minut, a 20% a¿ ponad godzinê. 38%
osób przegl¹da ponad 50 stron w serwisie. G³ówny ruch mo¿na zauwa¿yæ od
pi¹tku do poniedzia³ku, kiedy to te¿ pojawia siê najwiêcej nowych wiadomoci.
Strona przez ten pierwszy swój rok
doczeka³a siê zmiany wygl¹du, przez co
zyska³a na walorach estetycznych oraz
sta³a siê bardziej intuicyjna. Tworzona
jest w jêzyku PHP oraz HTML, dziêki czemu ¿adna przegl¹darka internetowa nie
ma problemów, by j¹ wywietliæ. Wszystkie skrypty Java s¹ równie¿ tak wkomponowane, by, w przypadku braku obs³ugi
przez przegl¹darkê, nie niszczy³y kompozycji strony.
Staramy siê, by ka¿de wiêksze, a tak¿e du¿a czêæ mniejszych uroczystoci
oraz wydarzeñ odbywaj¹cych siê
w naszej parafii, mia³y lad na stronie

Statystyka wejæ na stronê w 2006 roku
Miesi¹c
Iloæ wejæ
ogó³em
r. na dzieñ

I

II

III

IV

V

VI

1289 1585 1576 1961 2105 2591
53

45

50

65

67

86

VII

VIII

2130 2196
68

70

IX
1962
65

X

XI

3005 2979
96

102

poprzez fotoreporta¿ czy notkê, z której
mo¿na siê dowiedzieæ ciekawych rzeczy. Ka¿de zdjêcie w fotoreporta¿u mo¿na powiêkszyæ do rozmiaru 800 x 600.
Niestety powiêkszaæ trzeba ka¿de zdjêcie oddzielnie, ale jest to uwarunkowane jego wielkoci¹. Jeszcze ponad po³owa internautów u¿ywa rozdzielczoci
ekranu, która jest zbyt ma³a, by tworzyæ
interfejs przegl¹dania zdjêæ w wiêkszym
rozmiarze.
Istnieje równie¿ system komentarzy,
dziêki czemu mo¿na pod danym wydarzeniem wypowiedzieæ swoj¹ opiniê na
jego temat. Jednak, by ochroniæ siê przed
niew³aciwymi wpisami, które nie wnosz¹
niczego dobrego, a czêsto piêtnuj¹ osoby,
które s¹ ¿ywo zwi¹zane z parafi¹, dodawanie wpisu odbywa siê za potwierdzeniem administratora. Wolnoæ s³owa nie
oznacza pisania bzdur. Istnieje równie¿
mo¿liwoæ wpisania siê do ksiêgi goci.
Serdecznie zapraszam do zostawienia ladu po sobie.
Mo¿emy siê tak¿e pochwaliæ, ¿e jestemy jedn¹ z nielicznych parafii, która ma
tak szybk¹ aktualizacjê strony. Najkrótszy
czas  od momentu zakoñczenia danej
uroczystoci, a umieszczeniem fotoreporta¿u na stronie  to 5 minut. Jednak
zazwyczaj trwa to oko³o 23 godzin od
momentu jej zakoñczenia.
Serdeczne Bóg zap³aæ wszystkim,
którzy wspó³tworz¹ tê interaktywn¹ strukturê informacyjn¹ oraz tym, którzy pomagaj¹ nam pisz¹c artyku³y. Dziêkujê szczególnie ksiêdzu proboszczowi, ¿e zgodzi³
siê na stworzenie strony parafialnej i za
pomoc w jej powstawaniu. Zapraszam
wszystkich do odwiedzenia naszej parafialnej strony.
Daniel Kubny
 administrator strony
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