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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Wielki Post 2007 r.

Wielki Post  Czas wyrzeczenia i odnowy
Jeli kto chce iæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzy¿ swój i niech Mnie naladuje (£k 9, 23).
Te s³owa Chrystusa przychodz¹ nam
na myl, gdy rozpoczynamy w Kociele
czas Wielkiego Postu. S³owa te bardzo dobrze okrelaj¹, jak¹ wêdrówkê duchow¹
powinnimy odnowiæ i podj¹æ w ci¹gu
tych czterdziestu dni.
Zbyt czêsto wyobra¿amy sobie krzy¿
jako zbiór ofiar, do których mamy siê zmusiæ, szczególnie czynów pokutnych, rozumianych jako zadawanie sobie cierpieñ,
czyli rodzaj doloryzmu. I s³usznie buntujemy siê, ¿e nie chcemy takiej pokuty
i nie widzimy jej sensu. Jednak tak¿e
w przypadku pokuty Jezus wychodzi nam
naprzeciw i dokonuje odnowienia jej rozumienia  zaprasza nas do dokonania przewrotu w myleniu na ten temat. Pokazuje
nam, jak, przez odpowiednio rozumian¹
pokutê, wejæ na drogê prowadz¹c¹ ze
mierci do ¿ycia, jak porzuciæ drogê mierci, która nam stale towarzyszy, by znaleæ
dobro i ¿ycie, bêd¹ce przedmiotem naszych têsknot.
Zwróæmy wiêc uwagê na pierwszy warunek pójcia za Chrystusem: Niech siê
zaprze samego siebie. Co to znaczy zaprzeæ siê siebie? Czy nie oznacza to samozniszczenia? W wietle tego, co Jezus
mówi o niebezpieczeñstwach czyhaj¹cych
na cz³owieka, zw³aszcza zwi¹zanych z bogactwem, pieniêdzmi i ziemskimi przyjemnociami, zaparcie siê siebie samego oznacza mówienie nie temu wszystkiemu,
aby w to miejsce powiedzieæ tak czemu
innemu. Gdy wybieramy siebie, mówimy
wprawdzie tak, ale mówimy nie Bogu,
innym i samemu ¿yciu.
Zaparcie siê siebie w nauczaniu Jezusa oznacza wiêc mówienie nie naszemu
egoizmowi, robieniu z siebie centrum ¿ycia, punktu odniesienia naszych zainteresowañ, naszemu ma³emu wiatu. Mówiæ
nie, aby mówiæ tak! Musimy uwiadomiæ sobie, ¿e nasza wola jest s³aba, a nawet buntownicza. Mo¿e zwracaæ siê przeciw nam samym i innym; i ca³e nasze ¿ycie
jest bolenie naznaczone takimi wyborami. Trzeba zdaæ sobie z tego sprawê,

a wtedy przestaniemy byæ z siebie zadowoleni. To jest zarazem najlepsza chwila, by
powiedzieæ nie naszemu ja, które stara siê ukryæ nasze s³aboci. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ nasze g³êbokie pragnienie
nie chce pogr¹¿aæ siê w mierci i samotnoci. Tutaj otwiera siê droga do mówienia tak Temu, który nas kocha, który jest
naszym ¿yciem, który jest naszym odde-

chem. Tutaj zaczyna siê mówienie tak
Jego zmartwychwstaniu.
Podjêcie takiej decyzji, która ³¹czy siê
z mówieniem tak, wymaga wysi³ku z naszej strony i wywo³uje cierpienia. Jest to
jednak nasza ¿yciowa koniecznoæ. Z tego
powodu Jezus mówi w tym wypadku
o krzy¿u  krzy¿u ka¿dego cz³owieka. Ten
krzy¿ nie jest jednak czym abstrakcyjnym
 jest zawsze bardzo osobowy. Ka¿dy ma
swój krzy¿, krzy¿ bardzo szczególny, krzy¿
na swoj¹ miarê. I ka¿dy ma wzi¹æ krzy¿
swój. Ale to nie wszystko, gdy¿ trzeba zauwa¿yæ to, co Jezus mówi na koñcu:
Niech Mnie naladuje! W tym stwierdzeniu ods³ania siê moc przemieniaj¹ca krzy¿a,
cierpienia, nêdzy, która nas dotyka. Jezus
id¹cy krzy¿ow¹ drog¹ niesie z nami nasz
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krzy¿, nasze zaparcie siê siebie, nasze s³aboci. Nasz krzy¿ jest Jego krzy¿em.
W krzy¿u wyra¿a siê g³êboka wiê Chrystusa z ka¿dym cz³owiekiem.
Czas Wielkiego Postu ma byæ zatem
czasem odnowienia naszego ¿ycia poprzez
odnowione mówienie nie naszemu egoizmowi, aby móc mówiæ tak Bogu.
A wszystko w perspektywie krzy¿a Chrystusowego. Praktyka chrzecijañska wskazuje nam jako zadanie na czas wielkopostnego wêdrowania trzy uczynki pokutne:
post, ja³mu¿nê i modlitwê. Lepiej by³oby
mówiæ w tym przypadku o uczynkach
duchowych, poniewa¿ s¹ one wyra¿eniem i kszta³towaniem naszego ducha
i jego relacji.
Post, czyli rezygnacja nie tylko z pewnych pokarmów, ale w ogóle z rzeczy materialnych, oznacza mówienie nie temu
wszystkiemu, z czego korzystamy na co
dzieñ, aby nas nie zniewoli³o swoim uwodzicielskim wp³ywem, aby nas nie przywi¹za³o do siebie i nie zdominowa³o. Chodzi
o mówienie tak wy¿szym wartociom.
Ja³mu¿na, czyli wszelakie dobro okazywane drugiemu cz³owiekowi, oznacza mówienie nie zamkniêciu siê w sobie i w krêgu w³asnych potrzeb. Chodzi w niej
o wyra¿enie wspólnoty z innymi i dzielenie
siê sob¹ i swoimi dobrami, chodzi wiêc
o powiedzenie tak braciom w ich potrzebach materialnych i duchowych. Modlitwa,
czyli zwrócenie serca i umys³u do Boga,
oznacza uznanie, ¿e Bóg jest zasad¹ ¿ycia
w tym wiecie oraz ród³em przemieniaj¹cej i zwyciêskiej ³aski. Jest ona najbardziej
radykalnym i skutecznym mówieniem
nie wiatu, by mówiæ tak Bogu.
Nasze uczynki pokutnoduchowe zostaj¹ uszlachetniane ³ask¹ wys³u¿on¹ przez
Chrystusa i przyjête przez Boga na Jego
wiecznym o³tarzu. Jezus Chrystus na koñcu
Wielkiego Postu objawia siê jako najwy¿szy
Kap³an  nasz Kap³an. W chwili, w której
zwracamy siê do Niego, bior¹c nasz krzy¿,
³¹czy siê z nami i wprowadza nas do wiêtego wiêtych, gdzie spe³nia siê nasze zbawienie. Nasze tak wyra¿ane w niesieniu
codziennego krzy¿a, krzy¿a codziennych
trudów i dowiadczeñ, staje siê wiêc rzeczywistym uczestniczeniem w chwale Chrystusa zmartwychwsta³ego.
ks. Janusz Królikowski (Pielgrzym)
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WIGILIJNE SPOTKANIE GIMNAZJUM
Nauczyciele i m³odzie¿ gimnazjalna
w dniu 22 grudnia 2006 roku uczestniczyli
w spotkaniu wigilijnym w naszym kociele. W czasie spotkania chór szkolny, prowadzony przez pani¹ Jolantê Stefaniak,
piewa³ kolêdy, recytowano te¿ wiersze.
W drugiej czêci spotkania obejrzelimy
spektakl teatralny przygotowany przez ks.
Micha³a Pieñkowskiego i m³odzie¿ gimnazjaln¹. Spektakl nawi¹zywa³ do ró¿nych
sytuacji w rodzinach w dniu wigilijnym.

Nastêpnie ks. Wojciech Modelski
poprowadzi³ adoracjê Najwiêtszego
Sakramentu i udzieli³ b³ogos³awieñstwa.
Na zakoñczenie spotkania, pani dyrektor gimnazjum Bo¿ena £otecka, z³o¿y³a
wszystkim ¿yczenia z okazji nadchodz¹cych wi¹t.
tekst i zdjêcia: Tadeusz Kucharski

OPOWIEÆ
WIGILIJNA
Dzieci Marii i ministranci z naszej
parafii, w dniu 21 stycznia 2007 roku,
przedstawili inscenizacjê utworu Charlesa Dickensa Opowieæ wigilijna. Opowieæ przedstawia duchow¹ przemianê
jej bohatera pod wp³ywem jego spotkañ
z bliskimi zmar³ymi, którzy ukazuj¹ mu
niew³aciwoæ postêpowania w ¿yciu
i w stosunku do innych ludzi. Akcja
utworu ma miejsce w dniach poprzedzaj¹cych wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Zarówno treæ inscenizacji, jak i zaanga¿owanie m³odych aktorów, by³y dla
licznie zgromadzonych w kociele wiernych okazj¹ do refleksji.
tekst i zdjêcia:
Tadeusz Kucharski

Spotkanie op³atkowe nadzwyczajnych szafarzy Komunii wiêtej
W sobotê 27 stycznia nadzwyczajni
szafarze Komunii w. rejonu KêdzierzynaKola, wraz z ma³¿onkami, spotkali siê
na tradycyjnym op³atku. Spotkanie rozpoczê³a modlitwa w kociele przed Najwiêtszym Sakramentem i b³ogos³awieñstwo.
Nastêpnie w salce domu parafialnego sk³adalimy sobie ¿yczenia ³ami¹c siê op³atkiem.
Miniony rok by³ dla szafarzy, szczególnie z naszej parafii, bogaty w wa¿ne wydarzenia, którym powiêcona by³a projekcja materia³ów zdjêciowych.
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Pierwsza czêæ projekcji powiêcona
by³a p. Piotrowi Mazurkowi  nadzwyczajnemu szafarzowi, którego po¿egnalimy 3 lipca 2006 r., by³a okazj¹ do przypomnienia sylwetki Piotra i wspólnie
prze¿ywanych rekolekcji, pielgrzymek,
uroczystoci kocielnych i innych chwil
z Jego udzia³em.
Druga czêæ projekcji, nawi¹zywa³a do
uroczystoci powiêcenia naszego kocio³a. Opracowany w ciekawy sposób, przez
rodzinê pañstwa Bogaczków, materia³
zdjêciowy, pozwoli³ na nowo prze¿ywaæ

tê uroczystoæ, a naszym gociom dodatkowo ukaza³ piêkno naszej wi¹tyni i jej
otoczenia.
Oczywicie nie zabrak³o te¿ kolêd, które ³¹czy³y nas w radoci i poczuciu, ¿e jestemy ¿yw¹ Wspólnot¹.
Bogu niech bêd¹ dziêki za dar tego
spotkania.
Tadeusz  szafarz
P.S. Szkoda tylko, ¿e zawieja nie¿na
uniemo¿liwi³a przybycie szafarzom z dalszych parafii.
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Styczeñ
8  Jase³ka w wykonaniu kl. II a Szko³y Podstawowej nr 9 pod kierunkiem pani Gra¿yny Go³y oraz kolêdy i pastora³ki w wykonaniu
zespo³u muzycznego pani Anny
Zamory.
15  W czasie niedzielnych Mszy w. homilie g³osi³ ojciec duchowny Wy¿szego Seminarium w Opolu  ks.
Eugeniusz Ploch.
23  Spotkanie wi¹teczne Parafialnego
Klubu HDK.
28  Spotkanie op³atkowe nadzwyczajnych szafarzy komunii wiêtej z rejonu KêdzierzynaKola.
 Spotkanie wi¹teczne Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
29  Nieszpory z udzia³em parafialnego
chóru z Prudnika pod dyrekcj¹
pana Jana ¯ym³y.
 Nieszpory prowadzi³ ks. Stanis³aw
Bogaczewicz (zdj. nr 1).

Luty
2  Rozpocz¹³ dzia³alnoæ Orodek Katechumenalny przy naszej parafii.
11  Dzieñ skupienia Bractwa Szkaplerza wiêtego. Spotkaniu przewodniczy³ karmelita o. Pawe³ Ferko
z Czernej.
12  XIV wiatowy Dzieñ Chorych (zdj.
nr 2). Parafialny Klub HDK zorganizowa³ akcjê poboru krwi. 24 osoby odda³y 10,8 litra krwi.
24  Pierwsze spotkanie nowej Rady
Duszpasterskiej.
Przewodnicz¹cym Rady zosta³
wybrany pan Tadeusz Kucharski,
a wiceprzewodnicz¹cym pan
Karol Barth.
29  roda Popielcowa  pocz¹tek Wielkiego Postu.
Kazania pasyjne w czasie
Gorzkich ¯alów g³osi³ ks. Micha³
Pieñkowski.

Marzec
59  Wielkopostne rekolekcje parafialne dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych prowadzi³ redemptorysta
o. Wojciech Zagrodzki (zdj. nr 3).
12  Na Krajowy Fundusz Misyjny
zebrano kwotê 1250 z³.
18  Dzieñ skupienia Rady Duszpasterskiej w Miedoni.

25  W wielkopostnej pielgrzymce do
Czêstochowy, Gidli i wiêtej Anny
uczestniczy³o 98 parafian. Pielgrzymkê prowadzili ksiê¿a Jaros³aw Krê¿el i Wojciech Modelski.
 65 osób z naszej parafii podjê³o siê
duchowej adopcji.

Kwiecieñ

1

8  M³odzie¿ naszej parafii wziê³a
udzia³ w Drodze Krzy¿owej z rynku kozielskiego do kocio³a p.w.
w. Zygmunta.
1 i 2  Dni modlitwy Wspólnoty,
w I rocznicê mierci S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II, o Jego rych³¹ beatyfikacjê.
 Bia³y Marsz z Placu Wolnoci do
naszego kocio³a ponownie zjednoczy³ mieszkañców naszego miasta
w ¿alu, modlitwie i ho³dzie dla
Jana Paw³a Wielkiego.

2

1315  Triduum Paschalne
Liturgii w dniach Triduum przewodniczyli:
Wielki Czwartek ks. E. Bogaczewicz
Wielki Pi¹tek
ks. J. Krê¿el
Wielka Sobota ks. M. Pieñkowski
W czasie Triduum 150 rodzin z³o¿y³o w darze ofiarnym skarbonki
wielkopostne. Zebran¹ kwotê 
2000 z³ przekazano Parafialnemu
Zespo³owi Caritas na do¿ywianie
dzieci.

3

W Wielk¹ Sobotê 150 rodzin i dzieci ze wietlicy Arkaotrzyma³o pomoc z darów spo¿ywczych przynoszonych przez wiernych. Zebrano
równie¿ 464 z³.
16  Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego.
Procesjê rezurekcyjn¹ poprowadzi³ ks. proboszcz Edward Bogaczewicz, a Mszy w., odprawianej
przez wszystkich kap³anów, przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³
ks. Wojciech Modelski (zdj. nr 4).

4

21  Wizytacjê kanoniczn¹ przeprowadzi³ i Sakramentu Bierzmowania
164 osobom udzieli³ ks. bp Pawe³
Stobrawa (zdj. nr 5).
30  Uroczystoæ I Komunii wiêtej.
124 dzieci z klas drugich Szkó³ Podstawowych nr 9 i 19 przyst¹pi³o do
I Komunii wiêtej.

5
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6

7

8

Maj

Lipiec

3  Jubileusz 20. rocznicy powiêcenia placu pod budowê kocio³a.
Tak, jak przed 20 laty, uroczystej
Mszy w. jubileuszowej przewodniczy³ ks. bp Gerard Kusz, a koncelebrowali: ks. dr Alfons Schubert
 pierwszy budowniczy kocio³a,
proboszcz Edward Bogaczewicz
oraz ksiê¿a z dekanatu kêdzierzyñskiego (zdj. nr 6 i 7).
57  Parafialnej pielgrzymce szlakiem
mazurskich sanktuariów przewodniczy³ ks. Jaros³aw Krê¿el.
6  Dzieñ wieczystej adoracji Najwiêtszego Sakramentu.
7  Klub Honorowych Dawców Krwi
zorganizowa³ kolejn¹ akcjê jej
poboru. 20 krwiodawców odda³o
9,0 litów krwi.
13  W pielgrzymce chorych do Turzy
uczestniczy³o 40 osób.
1824  Pielgrzymce parafialnej na Kresy Wschodnie przewodniczy³
ks. Edward Bogaczewicz.
21  Niedziela powo³aniowa prowadzona przez klaretynów z Wroc³awia,
o. Aleksandra Bobra i kleryka
Piotra.
27  W spotkaniu z Ojcem wiêtym Benedyktem XVI  na B³oniach w Krakowie, uczestniczy³a du¿a grupa
m³odzie¿y z naszej parafii.

16  15. rocznica powstania Bractwa
Szkaplerza wiêtego w naszej parafii.
 Akcjê poboru krwi zorganizowa³
Klub HDK. 34 osoby odda³y 15,3 litra tego bezcennego leku.
22  W VII Ogólnopolskim Zjedzie Rodzin Szkaplerznych w Czernej
uczestniczy³o ok. 150 osób z naszej
parafii.
23  Goæmi naszej parafii by³y siostry
zakonne Antonia Pereira Cruz
i Maria de Jezus ze zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Katechetek
z Brazylii, którym towarzyszy³
o. werbista Leonard Pawlak (zdj.
nr 9).
30  W ramach akcji 1 grosz dla misji
za ka¿dy przejechany bezwypadkowo kilometr, przeprowadzonej
w dniu patrona kierowców w.
Krzysztofa, zebrano kwotê 1270 z³.
Kwota ta zosta³a przekazana na potrzeby misji.

Czerwiec

9

10
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3  Abp Alfons Nossol udzieli³
sakramentu kap³añstwa naszemu
parafianinowi ks. Mariuszowi
Kozakowi.
 Czuwanie modlitewne w wigiliê zes³ania Ducha wiêtego.
4  Uroczystoæ Zes³ania Ducha
wiêtego  pierwszy dzieñ odpustu parafialnego. Uroczystej sumie
przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³
ks. Piotr S³ugocki.
5  wiêto NMP Matki Kocio³a  drugi dzieñ odpustu parafialnego.
Msza w. prymicyjna ks. Mariusza Kozaka. Okolicznociow¹
homiliê wyg³osi³ ks. dr Zygmunt
Nabzdyk  ojciec duchowny diecezji opolskiej (zdj. nr 8).
15  Uroczystoæ Cia³a i Krwi Pañskiej. Trasa procesji w tym roku
wiod³a przez Osiedle Piastów.
29  Zmar³ pan Piotr Mazurek  nadzwyczajny szafarz Komunii wiêtej
i cz³onek Rady Duszpasterskiej.

Sierpieñ
12  Z mo¿liwoci wyjazdu autobusowego, na obchody kalwaryjskie
ku czci Wniebowziêcia Matki Bo¿ej
na Górê w. Anny, skorzysta³o
46 osób.
21  Na trasê Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do Czêstochowy wyruszy³a grupa wiernych z naszej parafii.

Wrzesieñ
17 Kolejn¹ akcjê poboru krwi zorganizowa³ Klub HDK przy naszej parafii.
Od 29 krwiodawców pobrano 13.0
litrów krwi.
23  24  Pielgrzymce do sanktuariów
wiêtokrzyskich przewodniczy³
ks. Jaros³aw Krê¿el.
28  Rada Miasta KêdzierzynKole
nada³a medal Za zas³ugi dla Miasta ks. proboszczowi Edwardowi
Bogaczewiczowi.

Padziernik
1  W ramach Tygodnia Mi³osierdzia
zebrano kwotê 2200 z³.
815  Odby³y siê II parafialne Misje
wiête.
Nauki dla dzieci, m³odzie¿y i osób
doros³ych g³osili ojcowie franciszkanie Jozafat i Cherubin z Góry
w. Anny (zdj. nr 10).
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21  Uroczystoæ powiêcenia kocio³a p.w. DUCHA WIÊTEGO I NMP
MATKI KOCIO£A
Powiêcenia dokona³ ks. abp
Alfons Nossol (zdj. nr 11, 12 i 13).
22  Koncert Chóru Mieszanego z LO
w G³ubczycach pod dyrekcj¹
Tadeusza Eckerta.
29  Na Fundacjê Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia zebrano 2750 z³.

Listopad
2  Tradycyjnej procesji ró¿añcowej
na Cmentarzu ¯o³nierzy Radzieckich przewodniczy³ ks. Edward
Bogaczewicz.
3  Prezentacja naszej parafii w Radiu
PLUS.
45  Pielgrzymce kolejarzy na Jasn¹
Górê przewodniczy³ ks. Edward
Bogaczewicz.
11  Uroczysta Msza w. w intencji
Ojczyzny z udzia³em pocztów
sztandarowych i orkiestry.
Pod pomnikiem AK z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze (zdj. nr 14).
25  Podczas Mszy w. w intencji Liturgicznej S³u¿by O³tarza do grona ministrantów przyjêto 6 ch³opców.
26  Diecezjalne spotkanie krwiodawców z okazji Dni Honorowych
Dawców Krwi.
48 krwiodawców odda³o 21,6 litra
krwi.

Grudzieñ
3  Gocilimy franciszkanów o. Lecha
Dorobczyñskiego, który g³osi³ niedzielne kazania oraz brata Krzysztofa Piekielnika. Na potrzeby
Franciszkañskiego Orodka Rekolekcyjno  Powo³aniowego zebrano kwotê 2600 z³.
10  Ks. abp Alfons Nossol upowa¿ni³
do udzielania Komunii wiêtej
pana Andrzeja Smuszowicza.
 W ramach ogólnopolskiej akcji pomocy Kocio³owi katolickiemu na
Wschodzie zebrano kwotê 1825 z³.
 Podopieczni wietlicy socjoterapeutycznej Arka zostali obdarowani przez w. Miko³aja podarunkami ufundowanymi przez przyjació³ z Heilige Geist Kirche z BensheimLorsch (zdj. nr 15).
16/17  Wspólnota Krwi Chrystusa
uczestniczy³a w nocnym czuwaniu
przed obrazem Matki Boskiej na
Jasnej Górze.

22  Spotkanie wigilijne m³odzie¿y gimnazjalnej w naszym kociele.
25  Bo¿e Narodzenie.
Kazania g³osili:
na pasterce  ks. J. Krê¿el
w Bo¿e Narodzenie  ks. M. Pieñkowski
28  Rozpoczêcie odwiedzin kolêdowych od osiedla NDM.
31  Nabo¿eñstwo dziêkczynne na
zakoñczenie 2006 roku, z udzia³em wszystkich kap³anów naszej
parafii.

11

Uzupe³nienie
informacji
 W ka¿dy czwartek, przez godzinê
przed Msz¹ wiêt¹ wieczorn¹, grupy
parafialne prowadzi³y adoracjê
Najwiêtszego Sakramentu, wed³ug
dy¿urów ustalonych przez pana
Karola Bartha.
 29 dnia ka¿dego miesi¹ca (bez miesiêcy zimowych) Bractwo Szkaplerza wiêtego organizowa³o wyjazd
autokarowy do Turzy na Noc Modlitwy i Pokuty.
 W okresie od 1 do 30 sierpnia
w wietlicy Socjoterapeutycznej
Arka zorganizowane by³y pó³kolonie, z których codziennie korzysta³o
oko³o 40 dzieci.
 W feriach zimowych, w okresie od
16 do 28 stycznia, uczestniczy³o ok.
40 dzieci.
 W Mszach w. adwentowych i roratach uczestniczy³o codziennie od
200 do 300 dzieci i m³odzie¿y.
 W okresie Adwentu Parafialny
Zespó³ Caritas rozprowadzi³ 1000
wiec ma³ych i 310 wiec du¿ych.

Zestawienie
pos³ug
duszpasterskich
2006 roku







Udzielone chrzty w.
Pierwsze Komunie w.
Sakrament bierzmowania
Udzielone luby
Odprawione pogrzeby
Rozdzielono Komunii w.

12

13

14

118
124
164
46
89
170 tys.

Opracowa³:
Tadeusz Kucharski
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Koncert kolêd
w wykonaniu zespo³u wokalnego
La Musica Corale
W niedzielê 28 stycznia gocilimy ponownie w naszej wi¹tyni zespó³ wokalny La Musica Coralez Czêstochowy
pod dyrekcj¹ pani Beaty Ciemny.
W programie koncertu znalaz³y siê kolêdy znane i mniej znane, których perfekcyjne wykonanie by³o prawdziw¹ uczt¹
dla naszych serc i uszu. Poczucie radoci potêguje fakt, ¿e tym razem wierni nie
zawiedli i licznie uczestniczyli w koncercie.
Serdecznie dziêkujê pani Beacie
i cz³onkom zespo³u za kolejny wystêp
w naszym kociele i za dotychczasowy
wk³ad w uwietnianie uroczystoci i pod-

noszenie kultury muzycznej naszej
Wspólnoty.
ks. proboszcz
zdjêcia: Tadeusz Kucharski

PRÓBA W£AMANIA DO KOCIO£A!
W nocy z 31 stycznia / 1 lutego dokonano próby w³amania do naszego kocio³a. W nowych drzwiach od strony Osiedla Piastów wybito szybê, która by³a
zabezpieczona foli¹ antyw³amaniow¹.
Pomimo rozbicia szyby z³odziej nie
dosta³ siê do rodka.
Dochodzenie w sprawie w³amania
podjê³a policja.

czarnyfioletowy str. 6

Zniszczono czêciowo nasze wspólne
dobro, które tak niedawno oddalimy na
wy³¹czn¹ w³asnoæ Bogu. Brak mi s³ów
na skomentowanie tego wydarzenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Duszpasterskiej
Tadeusz Kucharski

XV WIATOWY
DZIEÑ CHOREGO
11 lutego po raz 15 obchodzilimy
ustanowiony przez Jana Paw³a II wiatowy Dzieñ Chorego. Data ta nie zosta³a wybrana przypadkowo: 11 lutego to uroczystoæ Matki Bo¿ej z Lourdes, dzieñ
og³oszenia pierwszego listu apostolskiego
powiêconego znaczeniu cierpienia ludzkiego, a tak¿e data ustanowienia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by
Zdrowia. W naszej parafii 11 lutego modlilimy siê za chorych, o godzinie 11.30
odprawiona zosta³a Msza wiêta za
wszystkich chorych i za tych, którzy nios¹ im mi³osiern¹ pomoc.
Parafialny Zespó³ CARITAS odwiedzi³
kilkudziesiêciu chorych w domach.
Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi, który powsta³ 11.02.1998 roku,
zorganizowa³ kolejn¹ akcjê poboru krwi.
Krew odda³o 41 osób, czyli zebrano 18,45
litra krwi. To te¿ bezcenny dar ofiarowany, w tym szczególnym dniu, chorym.
Niech troska o chorych i cierpi¹cych
bêdzie wszystkim nam coraz bardziej bliska.
Niech ci, którzy nios¹ chorym pomoc:
lekarze, pielêgniarki, rodziny, opiekunowie, wolontariusze i ró¿ni Anio³owie Dobroci spotykaj¹ siê z ludzk¹ wdziêcznoci¹ i niech im nigdy nie braknie si³ w tej
wiêtej pos³udze!
tekst: ks. proboszcz
zdjêcia: Mieczys³aw Ferdzyn

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
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Prace budowlano
monta¿owe
tekst i zdjêcia: T. Kucharski
Od pocz¹tku roku prowadzone by³y
nastêpuj¹ce prace:

wyk³adanie kamieniem schodów na chór,

monta¿ os³ony pod tabernakulum,

nowo zamontowane porêcze schodów na chór.

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: Jakub Mariusz Owczarczak, Fabian Sebastian
Sobañski, Patryk Zarzycki, Aleksandra Maria Kulawik, Kajetan
Karol Skrzyd³o, Emilia Jastrzêbska, Martyna Helena Dorow,
Mateusz Adrian Pastuszka, Ró¿a Ma³gorzata Pomyka³a, Szymon
Mach, Lena Maria Syrek, Liliana Urszula Duda, Weronika Natasza
Mazur, Patryk Adam Radko, Mateusz Przemys³aw Radko,
Bart³omiej Marek Kapera, Alan Ireneusz Mazur, Aleksandra
Jolanta Wach.

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Marzec
19
8.00
18.00
Kwiecieñ
1
15.00
2
18.00

Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Msza w. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.

Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
5  7 Triduum Paschalne
8
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego

kafelkowanie posadzki w piwnicy plebanii,

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:
Szymon Skierka  Ewelina G³¹bik
Witold Samiczak  Anna Andrzejczyk
Sebastian Ilnicki  Agnieszka Wojtyczka
£ukasz Guziak  Agata Cieplak
Micha³ Stru¿yna  Joanna Weisert
Rados³aw Szewczyk  Anna Birut
Rados³aw Marciniak  Joanna Rusin

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Zdzis³aw Burdzy l. 72
W³odzimierz Miñczuk l. 66
Barbara Matczyszyn l. 50
Teresa Rozmanowska l. 59
Tomasz Zomerfeld l. 53
Jan Jaroñ l. 65
Maria Paj¹czek l. 96
Krystyna Kopania l. 59
Stefania Górska l. 77

Zofia Sko³uda l. 73
Teresa Kozak l. 43
Edward Bogacki l. 60
Jan Gajek l. 53
£ucja wierad l. 76
Jerzy Radziejewski l. 48
Rozalia Rudawska l. 85
Karol Krupa l. 67

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
Wydawca:

Parafia Rzymskokatolicka Ducha wiêtego
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Pokolêdowe odpowiedzi i podpowiedzi
A. Wyje¿d¿aj¹cym z parafii:
1. Wyje¿d¿aj¹c i przebywaj¹c poza parafi¹
d³u¿ej ni¿ pó³ roku, stajemy siê wiernymi
parafii w faktycznym miejscu pobytu,
choæby nasz adres brzmia³ Kêdzierzyn
Kole. Proszê zg³osiæ siê do swojej nowej
parafii i poinformowaæ ksiêdza proboszcza  tutaj przebywamy i proszê za³o¿yæ kartotekê parafialn¹. Tak winno dziaæ
siê w Polsce i poza jej granicami.
2. Ta sama sytuacja zachodzi, gdy wynajmujemy mieszkanie np. w Kolu czy na
Pogorzelcu. Zg³aszamy siê do kancelarii
i prosimy o za³o¿enie kartoteki. O to
samo prosimy Wiernych, którzy tu przybyli i czasowo przebywaj¹ na terenie
naszej parafii. Proszê równie¿ zg³aszaæ
w kancelarii zamianê mieszkania.
3. Gdy zachodzi potrzeba ochrzczenia
dziecka, czy przyjêcia Sakramentu Ma³¿eñstwa, a chcemy to uczyniæ w rodzinnej parafii, proszê zg³osiæ siê do ksiêdza
proboszcza parafii pobytu i poprosiæ
o pisemn¹ zgodê na chrzest czy lub, np.
w rodzinnej parafii.

czone przed naszym kocio³em, zachêcaj¹c nas do modlitwy i sta³ej troski
o rodzinê.
2. W naszej parafii w ka¿dy pierwszy
czwartek miesi¹ca  godzinê przed wieczorn¹ Msz¹ wiêt¹, rozpoczyna siê
adoracja Najwiêtszego Sakramentu,
ofiarowana w intencji rodzin. Równie¿
wieczorna pierwszoczwartkowa Msza
wiêta (zamiast Mszy w. zbiorowej w II
poniedzia³ek miesi¹ca) ma jedn¹ intencjê za rodziny naszej parafii, druga intencja jest zbiorow¹ Msz¹ w ró¿nych
sprawach naszych rodzin, które wierni
bêd¹ polecaæ Bogu.
3. 14 stycznia, w Dniu Emigranta, rozdalimy w naszym kociele 1500 informacji
dla tych, którzy wyjechali za prac¹. Je¿eli kto chcia³by je jeszcze otrzymaæ,
mo¿e siê zg³osiæ do kancelarii parafialnej. Znajdziemy j¹ równie¿ na naszej
stronie internetowej.

B. Niedzielna Eucharystia
1. Mieszkaj¹c w Polsce bierzemy udzia³
w niedzielnej i wi¹tecznej Mszy wiêtej.
Nie gubmy siê przebywaj¹c poza Polsk¹
 chodzê na Mszê, jak przyjadê do
Kêdzierzyna (4 razy do roku!).
Tam, gdzie jestemy, tam szukajmy kocio³a, (kto w czasie kolêdy powiedzia³
 kto chce znaleæ koció³, to znajdzie). Choæbymy nie znali dok³adnie
obcego jêzyka, to mamy Drogê do Nieba, znamy obrzêdy Mszy wiêtej
i uczestniczmy na swój sposób. Tak
samo w czasie urlopów wypoczynkowych  tak naprawdê od nas zale¿y czy
bêdziemy chcieli znaleæ koció³
i uczestniczyæ we Mszy wiêtej!
2. Proszê ksiêdza w sobotê i w niedzielê
pracujê lub mam zajêcia na zaocznych
studiach, nie mogê byæ na Mszy wiêtej! Je¿eli w niedzielê i nawet w sobotê
nie mo¿esz przyjæ na Mszê wiêt¹,
powiedz: Panie Jezu, naprawdê nie
mogê i przyjd w innym dniu tygodnia!
Przyjd w rodê, w czwartek. Wiara nasza potrzebuje Eucharystii.
C. Troska o rodzinê
1. Rodzina Wspólnot¹ Mi³oci  3500 folderów o takim tytule rozdalimy w czasie kolêdy. S¹ podpowiedzi¹ na ró¿ne,
zw³aszcza trudne chwile w rodzinie.
Przez ca³y rok to has³o bêdzie umieszczarnyfioletowy str. 8

w naszej parafii  w sobotê 14 kwietnia
2007 w czasie Mszy wiêtej o godz. 1800.
3. Dzieci uczestnicz¹ we Mszy wiêtej
z kim z rodziny! Od lat o to prosimy rodziców. Je¿eli dziecko w niedzielê idzie
samo na Mszê  niech przyjdzie na godzinê 1000. Prosimy, aby dzieci mia³y ze
sob¹ modlitewnik Droga do Nieba.
4. Bior¹c pod uwagê kolêdowe rozmowy
z rodzicami ma³ych dzieci, wprowadzamy dodatkow¹ Mszê wiêta w 1. i w 3.
niedzielê miesi¹ca o godz.1400.
Bêdzie to Msza wiêta dla dzieci przedszkolnych, dla dzieci klas 1 i klas 2 oraz
rodziców, którzy z nimi przyjd¹. Oprawê
Mszy wiêtej przygotowywaæ bêd¹ rodzice. Na takie Msze wiête umawiamy
siê z przedszkolakami na razie do koñca
kwietnia, je¿eli bêdzie przychodzi³o
przynajmniej 100 dzieci  to umówimy
siê do koñca czerwca.
5. Prosimy o korzystanie z ró¿nych form
podpowiadanych dzieciom: zbieranie
niedzielnych Ziarenek, uczestnictwo
w Drogach Krzy¿owych i zbieranie
naklejek do ksi¹¿eczki Przewodnik
po Wielkim Tygodniu, podejmowanie
ja³mu¿ny postnej, któr¹ sk³adamy do
specjalnych skarbonek wielkopostnych.
Skarbonki wielkopostne przynosimy
jako dar o³tarza w Niedzielê Palmow¹
lub w Wielki Czwartek.
E. Dbaæ o potrzeby kocio³a (5. przykazanie kocielne):

4. Tak¿e z myl¹ o tych, którzy s¹ daleko
od domu, podjêlimy trud prowadzenia
strony internetowej naszej parafii.
Niechaj pomo¿e ona mieæ sta³y kontakt
z rodzinn¹ parafi¹. Adres strony:
www.duchaswietego-kk.pl
D. Duszpasterstwo dzieci i m³odzie¿y
1. Dziecko ju¿ od pierwszej klasy szko³y
podstawowej bierze udzia³ we Mszy
wiêtej w niedzielê i w wiêta! W ci¹gu
ca³ego roku  w czasie ferii i wakacji, gdy
jest w domu i gdy jedzie na zielon¹
szko³ê czy na zawody sportowe. Mo¿na uczestniczyæ we Mszy wiêtej zamiast
w niedzielê, w sobotê wieczorem.
2. M³odzie¿ gimnazjalna, przygotowuj¹ca
siê do Sakramentu Bierzmowania, ma
potwierdzany udzia³ w Eucharystii.
W roku obecnym ksiê¿a katecheci dopuszczaj¹ m³odzie¿ gimnazjaln¹ do
Bierzmowania, bior¹c pod uwagê uczestnictwo w Eucharystii, w katechezie
i w okolicznociowych spotkaniach.
Wa¿nym jest równie¿ uczestnictwo
w ¿yciu sakramentalnym. Bierzmowanie

1. G³ównym najbli¿szym naszym dzie³em
bêd¹ ³awki. Byæ mo¿e w bie¿¹cym roku
trochê ³awek uda siê ju¿ wykonaæ. Dlatego zbiórki ogólnoparafialne bêd¹ przeznaczone w³anie na ³awki. Obecnie
trwaj¹ prace projektowe i poszukiwanie
dobrych wykonawców.
2. Najbli¿sze prace to schody granitowe
i porêcze na chór. Cieszymy siê, ¿e
zosta³a ju¿ wykonana ca³a obudowa
tabernakulum.
3. Ci¹g³¹ trosk¹ jest d¹¿enie do tego, aby
s³yszalnoæ w kociele by³a jak najlepsza. Koció³ jest trudny do nag³onienia.
Bêdziemy siê starali, aby by³o jak najlepiej s³ychaæ.
4. Dziêkujemy za ofiary kolêdowe na ogrzewanie kocio³a. Zima jest ³agodna. Nasze
parafialne rachunki za gaz  to oko³o
10.000 z³otych ka¿dego miesi¹ca od listopada do kwietnia.
5. W roku obecnym zostan¹ zamontowane
dodatkowe lampy, aby dobrze owietliæ
drogê dojcia do kocio³a z Osiedla
Piastów.
6. Bóg zap³aæ za wszelkie ofiary pieniê¿ne
sk³adane na prace w kociele. Dziêkujemy za wszelk¹ pomoc w naszym wiekopomnym dziele!
ks. proboszcz

