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Parafia Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a
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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Wielkanoc 2007 r.

ZMARTWYCHWSTA£ PAN  ALLELUJA!
Koció³ wspomina misterium mêki,
mierci i zmartwychwstania Chrystusa
podczas wi¹t Wielkanocy, a jego radosne
echo rozbrzmiewa przez nastêpne dni;
piewa alleluja, bo Chrystus zatriumfowa³
nad z³em i mierci¹. «Obchody Paschy,
zgodnie z dat¹ kalendarzow¹  stwierdza
papie¿, w. Leon Wielki  przypominaj¹
nam o wiecznym wiêcie, wychodz¹cym
poza wszelki czas ludzki». «Obecna Pascha
 mówi dalej  jest cieniem przysz³ej Paschy. Oto dlaczego j¹ obchodzimy, by przez
doroczne wiêto mieæ udzia³ w wiêcie,
które bêdzie trwa³o wiecznie».
Radoæ tych dni obejmuje ca³y rok liturgiczny i w sposób szczególny odnawia
siê w niedzielê, w dzieñ powiêcony wspomnieniu zmartwychwstania Pañskiego.
W tym dniu, który jest niczym «ma³a Pascha» ka¿dego tygodnia, zgromadzenie liturgiczne zebrane na Mszy w. wyznaje
w Credo, ¿e Pan zmartwychwsta³ trzeciego
dnia, i dodaje, ¿e oczekujemy «wskrzeszenia umar³ych i ¿ycia wiecznego w przysz³ym wiecie». W ten sposób wyra¿ona
zostaje prawda, ¿e wydarzenie, jakim jest
mieræ i zmartwychwstanie Jezusa, stanowi centrum naszej wiary. Na tym w³anie
przes³aniu opiera siê i z niego wyrasta Koció³. w. Augustyn przypomina wyranie:
«Najmilsi, rozwa¿my zmartwychwstanie
Chrystusa: w istocie tak jak Jego Mêka
oznacza³a nasze stare ¿ycie, tak Jego zmartwychwstanie jest sakramentem nowego
¿ycia. (...) Uwierzy³e, zosta³e ochrzczony:
stare ¿ycie umar³o, zabite na krzy¿u,
pogrzebane w chrzcie. Stare ¿ycie zosta³o
pogrzebane: niech wstanie nowe. ¯yj dobrze: ¿yj tak, by ¿y³, aby, kiedy umrzesz,
nie umar³» (Sermo Guelferb., 9, 3.).
Przekazy ewangeliczne, opowiadaj¹ce
o ukazywaniu siê Zmartwychwsta³ego,
zwykle koñczy wezwanie do przezwyciê¿enia wszelkiej niepewnoci, do konfrontowania wydarzenia z Pismami, do g³oszenia, ¿e poza progiem mierci Jezus ¿yje
wiecznie i jest ród³em nowego ¿ycia dla
wszystkich, którzy wierz¹. Tak jest, na
przyk³ad, w przypadku Marii Magdaleny
(por. J 20, 1118), która znajduje otwarty

i pusty grób i natychmiast ogarnia j¹ lêk,
¿e cia³o Pana zosta³o zabrane. Wówczas
Pan wo³a j¹ po imieniu, i w tym momencie dokonuje siê w niej g³êboka przemiana: przygnêbienie i zagubienie przeradzaj¹ siê w radoæ i entuzjazm. Pospiesznie
pod¹¿a do aposto³ów i mówi: «Widzia³am
Pana» (J 20, 18). Otó¿ to: kto spotyka zmartwychwsta³ego Jezusa, zostaje wewnêtrz-
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zwiastunami i wiadkami zmartwychwstania Chrystusa, ¿yj¹cego na wieki (por. J
20, 25; £k 24, 3334)...
Pascha Jednorodzonego Syna jest wydarzeniem, w którym Bóg objawia w pe³ni samego siebie, sw¹ moc, która zwyciê¿a moce mierci, moc trynitarnej Mi³oci.
Maryja Panna, która mia³a wewnêtrzny
udzia³ w mêce, mierci i zmartwychwstaniu Syna i u stóp krzy¿a sta³a siê Matk¹
wszystkich wierz¹cych, niech pomo¿e
nam poj¹æ tê tajemnicê mi³oci, która
przemienia serca i pozwala nam w pe³ni
zaznawaæ radoci paschalnej, bymy mogli j¹ potem przekazywaæ ludziom trzeciego tysi¹clecia.
Fragmenty przemówienia papie¿a
Benedykta XVI podczas audiencji
generalnej z 19 IV 2006 r.

A w³anie za wszystkich
umar³ Chrystus po to,
aby ci, co ¿yj¹, ju¿ nie ¿yli
dla siebie, lecz dla Tego,
który za nas umar³
i zmartwychwsta³.
(2 Kor. 5,15)
nie przemieniony; nie mo¿na «zobaczyæ»
Zmartwychwsta³ego, jeli siê w Niego nie
«uwierzy».
Promy Go, by zawo³a³ ka¿dego z nas
po imieniu i tym samym nas nawróci³,
otwieraj¹c na «wizjê» wiary. Wiara rodzi siê
z osobistego spotkania z Chrystusem zmartwychwsta³ym i staj¹c siê porywem odwagi i wolnoci, pozwala wo³aæ g³ono wiatu: Jezus zmartwychwsta³ i ¿yje na wieki.
Oto misja uczniów Pana w ka¿dej epoce
i równie¿ w naszych czasach: «Jeli wiêc razem z Chrystusem powstalicie z martwych  wzywa w. Pawe³  szukajcie tego,
co w górze (...). D¹¿cie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi» (Kol 3, 12).
Nie oznacza to, ¿e mamy stroniæ od
codziennych obowi¹zków i nie interesowaæ siê sprawami ziemskimi; oznacza to
raczej, ¿e mamy o¿ywiaæ wszelkie ludzkie
dzia³anie jak nadprzyrodzone tchnienie;
oznacza, ¿e mamy stawaæ siê radosnymi

Chrystus zmartwychwsta³,
abymy mieli pewnoæ,
¿e prawda zawsze zwyciê¿a,
¿e dobro jest silniejsze od z³a,
¿e mi³oæ jest wieczna,
¿e ¿adne brzemiê przesz³oci,
¿aden ucisk teraniejszoci,
ani ¿aden lêk o przysz³oæ
nie mog¹ nas ju¿ oddzieliæ
od mi³oci Chrystusa.
Sta³ego trwania w atmosferze
wielkanocnej radoci i nadziei
oraz obfitych darów
Zmartwychwsta³ego Pana
z radosnym Alleluja ¿ycz¹
ksiê¿a duszpasterze i redakcja.
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TWYM
ZMARTWYCHWSTANIEM
¯YJÊ!...
Twym zmartwychwstaniem ¿yjê! Ono mieræ
Mojego ¿ycia w Twoje ¿ycie zmienia 
I oddech Twój rozszerza moj¹ pier,
I wiat³oæ Twa m¹ ciemnoæ rozpromienia.
I jestem pe³en Ciebie! Czujê: Ty
Stan¹³e we mnie  i trwasz zmartwychwsta³y 
I Twoj¹ krwi¹ têtno krwi mojej dr¿y,
I hañba ma jest pe³na Twojej chwa³y!

PROMIENIE NADZIEI
Okres Wielkanocy to czas nadziei. Choæ ci¹gle jeszcze tkwi
w nas strach, bolesna wiadomoæ
grzesznoci, to ju¿ zaczyna przebijaæ wiat³o, zaczyna dziaæ siê co
nowego, co, co jest ponad nastrojami naszego codziennego ¿ycia.
Obojêtnie czy jestemy weseli czy
smutni, pe³ni ufnoci czy niewiary,

Grobowca mego odrzucony kamieñ,
Zrzucone mierci mego ¿ycia pêta
I Ty podnosisz w mym ramieniu ramiê,
I w g³osie hañby mej brzmi moc Twoja wiêta 
I Ty jest we mnie  a ja w Tobie, Panie!
I ¿yjê Twoim wielkim zmartwychwstaniem
Wojciech B¹k

BO¯E MI£OSIERDZIE
Bia³a Niedziela, koñcz¹ca oktawê Wielkanocy, jest obchodzona jako Niedziela
Mi³osierdzia Bo¿ego. W sposób spontaniczny wierni oddawali szczególnie czeæ
Mi³osierdziu w tê niedzielê ju¿ od czasu
II wojny wiatowej. Oficjalnie wiêto to,
listem na Wielki Post w 1985 roku, ustanowi³ najpierw w swojej diecezji metropolita
krakowski kard. Franciszek Macharski.
Nastêpnie inni biskupi wprowadzali
wiêto w swoich diecezjach. W roku 1995,
na probê Episkopatu, Stolica Apostolska
wyda³a dekret zezwalaj¹cy na obchodze-

nie tego wiêta we wszystkich diecezjach
Polski, przy zachowaniu przepisów liturgicznych obowi¹zuj¹cych w tym dniu.
Oczywicie takie wiêtowanie Bia³ej Niedzieli swój pocz¹tek ma w objawieniach
s. Faustyny.
Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela po
Wielkanocy by³a wiêtem Mi³osierdzia
(Dz. 299)  powiedzia³ do niej Pan Jezus.
Te i podobne s³owa powtarzaj¹ siê

w Dzienniczku przynajmniej 14 razy. Jak
bardzo przes³anie zawarte w objawieniach s. Faustyny jest aktualne, pokazuj¹
s³owa z encykliki Dives in misericordia.
Jan Pawe³ II pisze: Umys³owoæ wspó³czesna, mo¿e bardziej ni¿ cz³owiek przesz³oci, zdaje siê sprzeciwiaæ Bogu mi³osierdzia, a tak¿e d¹¿y do tego, a¿eby sam¹
ideê mi³osierdzia odsun¹æ na margines
¿ycia i odci¹æ od serca ludzkiego. Samo
s³owo i pojêcie »mi³osierdzie« jakby przeszkadza³o cz³owiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki
bardziej ni¿ kiedykolwiek w dziejach sta³
siê panem.
Czasy dzisiejsze to czasy wolnego rynku i konkurencji. A wiêc s³owemwytrychem, tym, o co chodzi w ¿yciu, staje siê
sukces, wygrana. Pochwa³a sukcesu naciera na nas z ka¿dej strony, jest wszechobecna. To oczywicie kszta³tuje nasze
¿ycie, sposób mylenia, oceniania siebie
i innych. Tak w³anie mi³osierdzie jest
odsuwane na margines naszego ¿ycia, odrywane od naszego serca. A przecie¿ ¿ycie oddane sukcesowi jest ¿yciem nieludzkim. ¯ycie, w którym mi³osierdzie jest
tylko filantropi¹, luksusem, na który mo¿e
sobie pozwoliæ cz³owiek dopiero po osi¹gniêciu sukcesu, nie jest ¿yciem chrzecijañskim.
Wobec takiej sytuacji dzisiaj wiat,
a wiêc tak¿e ka¿dy z nas, potrzebuje odnowienia tajemnicy Boga mi³osiernego.
Potrzebujemy dowiadczyæ Bo¿ego mi³o-

spokojni czy wciekli, mocny strumieñ Bo¿ej obecnoci przenika g³êbiej ni¿ fale naszego umys³u i serca.
Wielkanoc daje wiadomoæ, ¿e Bóg
jest z nami, nawet kiedy Jego obecnoci nie mo¿emy bezporednio
zauwa¿yæ. Wielkanoc przynosi dobr¹ nowinê: choæ mylimy, ¿e na
wiecie jest coraz gorzej, Szatan zosta³ ju¿ pokonany. Wielkanoc
pozwala nam g³osiæ, ¿e chocia¿ Bóg wydaje siê bardzo
odleg³y, a my wci¹¿ jestemy
zajêci mnóstwem b³ahych
spraw, nasz Pan idzie z nami
drog¹ i wyjania nam Pisma.
Tak wiêc wiele jest promieni
nadziei, które rzucaj¹ wiat³o
na nasze ¿ycie.
Henri J.M. Nouwen

sierdzia, bo tylko ten, kto dowiadczy³ mi³osierdzia, mo¿e nim ¿yæ. Tylko gdy potrafimy ca³ym sercem uwierzyæ w Bo¿e
mi³osierdzie, zdo³amy przywróciæ postawie mi³osierdzia nale¿ne, a wiêc centralne miejsce w naszym ¿yciu.
Jaka jest zale¿noæ miêdzy mi³osierdziem i sprawiedliwoci¹? W narastaj¹cym klimacie konkurencyjnoci zmienia
siê samo pojêcie sprawiedliwoci. Sprawiedliwoæ pojmujemy coraz bardziej
bezosobowo i formalnie: jest to zgodnoæ
z obowi¹zuj¹cym prawem. Takie pojmowanie sprawiedliwoci nie zawiera w sobie mi³osierdzia. Wrêcz przeciwnie  mi³osierdzie zaczyna byæ pojmowane jako
odejcie od zasad sprawiedliwoci.
Tymczasem biblijne pojêcie sprawiedliwoci jest inne. Biblijny idea³ sprawiedliwoci koncentruje siê na cz³owieku,
a nie na prawie: Sprawiedliwy jest najpierw Bóg  a Jego sprawiedliwoci¹ jest
w³anie mi³osierdzie, nastêpnie za sprawiedliwego jest uwa¿any ten cz³owiek,
który jest mi³osierny. Cz³owiek o zatwardzia³ym sercu w ¿aden sposób nie mo¿e
zostaæ uznany za sprawiedliwego, choæby
wype³ni³ wszystkie przepisy prawa. W Biblii mi³osierdzie jest sercem sprawiedliwoci. Tylko
mi³osierd z i e jest
sprawiedliwe wobec cz³owieka.
ks. Jan
S³omka
 Opoka
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Gdyby nie zmartwychwsta³,
Chryste, Panie,
do kogo bymy poszli,
aby odkryæ jasnoæ
Bo¿ego oblicza?
Gdyby nie zmartwychwsta³,
nie trwalibymy razem
w poszukiwaniu Twojej komunii
i nie znajdowalibymy u Ciebie
przebaczenia, wie¿oci róde³.
Gdyby nie zmartwychwsta³,
sk¹d czerpalibymy energiê,
aby do koñca ¿ycia iæ za Tob¹
i stale na nowo Ciê wybieraæ?
brat Roger z Taize
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NABO¯EÑSTWA WIELKOPOSTNE
W NASZEJ PARAFII
 Droga Krzy¿owa by³a odprawiana
w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu w nastêpuj¹cym porz¹dku:
715  dla seniorów, 1630  dla dzieci, 1715 
dla doros³ych i 1900  dla m³odzie¿y.
Droga Krzy¿owa dla m³odzie¿y by³a
przygotowywana i prowadzona przez ks.
Micha³a Pieñkowskiego i M³odzie¿ow¹

z parafii p.w. w. Katarzyny Aleksandryjskiej w S³awiêcicach. Tematami rozwa¿añ
by³a analiza postaw uczestników drogi
krzy¿owej Chrystusa i przeniesienie tych
postaw i reakcji w realia dzisiejszego wiata, w nasz¹ codziennoæ.
W niedzielê 25 marca nabo¿eñstwo
Gorzkich ¯alów zosta³o ubogacone przez

w. Siostra Faustyna
 Myli wyszukane
Bo¿e wielkiego mi³osierdzia, który raczy³ nam zes³aæ Syna swego jednorodzonego jak najwiêkszy dowód niezg³êbionej
mi³oci i mi³osierdzia, nie odrzucasz
grzeszników, ale z niezg³êbionego mi³osierdzia swego otworzy³e i im skarb, z którego czerpaæ mog¹ w obfitoci nie tylko
usprawiedliwienie, ale wszelk¹ wiêtoæ,
do jakiej dusza dojæ mo¿e. Ojcze wielkiego mi³osierdzia, pragnê, aby wszystkie serca zwróci³y siê z ufnoci¹ w nieskoñczone
mi³osierdzie Twoje. Nikt siê nie usprawiedliwi przed Tob¹, je¿eli nie towarzyszyæ
mu bêdzie niezg³êbione mi³osierdzie Twoje. Kiedy nam ods³onisz tajemnice swego
mi³osierdzia, wiecznoci bêdzie za ma³o,
aby Ci za to nale¿ycie podziêkowaæ.
* * *

Mi³osierdzie Twoje przechodzi umys³
anio³ów i ludzi razem, i chocia¿ mi siê zdaje, ¿e mnie nie s³yszysz, jednak ufnoæ
moj¹ po³o¿y³am w morzu mi³osierdzia
Twego i wiem, ¿e nie bêdzie zawiedziona
nadzieja moja.
* * *
Mi³osierdzie Bo¿e jest nigdy niezg³êbione i niewyczerpane, jak jest niezg³êbiony
sam Bóg. Chocia¿bym u¿y³a najsilniejszych s³ów na wypowiedzenie tego mi³osierdzia Boga, niczym to wszystko jest
z rzeczywistoci¹, jakim ono jest.

Radê Parafialn¹. Tematyka rozwa¿añ poszczególnych nabo¿eñstw odzwierciedla³a to, co jest aktualne w ¿yciu nie tylko
m³odych ludzi, ale i w ¿yciu rodzinnym
oraz spo³ecznym. Oto tematy poszczególnych rozwa¿añ:
 O dobrym wyborze,
 ladami Jana Paw³a II,
 Rozmowa matki z nienarodzonym
dzieckiem,
 Kobieta  siedem grzechów kobiety,
 Mê¿czyzna  siedem grzechów mê¿czyzny.
 Gorzkie ¯ale, w czasie których kazania pasyjne g³osi³ ks. Zbigniew Siemionow

udzia³ chóru i orkiestry Kêdzierzyñskiej
Filharmonii M³odych pod dyrekcj¹ dyrektora Szko³y Muzycznej pana Gotfryda
W³odarza. Rozwa¿ania pasyjne ks. Zbigniewa zosta³y ujête w ramy muzyki pasyjnej s³awnych mistrzów: Pergolesiego,
Haendla, Mozarta, Bacha i Albinoniego.
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa ks. proboszcz podziêkowa³ m³odym wykonawcom i ¿yczy³ im, aby zawsze kroczyli drog¹ piêkna i dobra, które s¹ wartociami
tak rzadko zauwa¿anymi w dzisiejszej rzeczywistoci.
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Ministranckie Króluj nam Chryste!
Wiele wa¿nych
spraw dzia³o siê we
wspólnocie ministranckiej w ostatnim
czasie. Podzielê siê
nimi jako uczestnik.
1. W sobotê 17 lutego odby³ siê w Bierawie pi³karski turniej
ministrancki oraz turniej tenisa sto³owego.
Mo¿na by³o startowaæ w trzech grupach
wiekowych. Jedynym naszym sukcesem
by³o zwyciêstwo najstarszych ministran-

tów, którzy wygrali z kolegami z Pogorzelca i bêd¹ reprezentowali dekanat kêdzierzyñski w rozgrywkach diecezjalnych.
Oby, jak w 2006, zostali Mistrzami Diecezji, czego im ¿yczymy.
2. W sobotê 24 lutego w naszej parafii
obchodzilimy Dekanalny Dzieñ Skupienia
Liturgicznej S³u¿by O³tarza. Wszystko rozpoczê³o siê Msz¹ wiêt¹ koncelebrowan¹
przez dziekana kêdzierzyñskokozielskie-

go ks. Jacka Potempê, diecezjalnego duszpasterza LSO ks. Damiana Jurczaka oraz
ksiê¿y z dekanatu. S³owo Bo¿e g³osi³ ks.
Damian, który dziel¹c siê swoimi wspomnieniami z czasów s³u¿by ministranckiej,
kierowa³ nasz¹ uwagê na radosne, pobo¿ne i gorliwe wykonywanie zaszczytnych

funkcji przy o³tarzu. Po Eucharystii, w salkach Domu Parafialnego, by³ skromny poczêstunek i czas na kole¿eñskie rozmowy.
Nastêpnie w kociele zosta³ wywietlony
film przedstawiaj¹cy najwa¿niejsze momenty liturgii powiêcenia naszego kocio³a. Po filmie dziekan dokona³ wrêczenia
dyplomów i pucharów za zwyciêstwa i za
udzia³ w turnieju ministranckim. Spotkanie
zakoñczy³o siê adoracj¹ i eucharystycznym b³ogos³awieñstwem. W spotkaniu
wziê³o udzia³ 130 ministrantów, którym
towarzyszy³o 8 kap³anów.
3. W ka¿d¹ sobotê marca, równie¿
w naszym Domu Parafialnym, odbywa³

Myli w. o. Pio o Bo¿ym Mi³osierdziu
Moj¹ przesz³oæ, o Panie, powierzam
Twemu Mi³osierdziu; moj¹ teraniejszoæ
 Twojej Mi³oci; moj¹ przysz³oæ  Twej
Opatrznoci!
* * *
Miejmy zawsze w pamiêci to, ¿e gdyby Pan mia³ nas s¹dziæ zgodnie ze cis³¹
sprawiedliwoci¹, prawdopodobnie nikt
z nas nie by³by zbawiony. Sprawmy zatem, by uca³owa³y siê sprawiedliwoæ i
pokój, a osi¹gniemy to, jeli zawsze bêdziemy wybieraæ raczej mi³osierdzie ni¿

sprawiedliwoæ, na podobieñstwo naszego Ojca niebieskiego.
* * *
Czy nie od d³u¿szego ju¿ czasu pokocha³e Pana? Czy nie kochasz Go w chwili obecnej? Czy nie pragniesz kochaæ Go
na zawsze? A zatem: nie lêkaj siê! Nawet
gdyby pope³ni³ wszystkie grzechy tego
wiata, Jezus powtarza: Odpuszczone s¹
ci liczne grzechy, poniewa¿ bardzo umi³owa³e!
* * *

siê Dekanalny Kurs Lektorski, w którym
wziê³o udzia³ 35 ministrantów. Spotkania
zosta³y uwieñczone egzaminem i uroczyst¹ Msz¹ wiêt¹ w sobotê 31 marca. W czasie Eucharystii ksi¹dz dziekan Jacek Potempa wprowadzi³ kandydatów w pos³ugê
lektora.
4. Wielki Czwartek jest wiêtem ministranckim. Tego dnia spotykamy siê
w katedrze opolskiej na Mszy wiêtej,
koncelebrowanej przez biskupów i ksiê¿y z ca³ej diecezji. Przybywaj¹ na tê Mszê
wiêt¹ ministranci, lektorzy, a nawet
dziewczyny s³u¿¹ce w wielu parafiach.
Biskup wrêcza dyplomy uznania dla najgorliwszego ministranta z ka¿dej parafii.
Wielki Czwartek 5 kwietnia 2007 bêdzie
kolejnym piêknym spotkaniem dla
wszystkich ministrantów naszej opolskiej
diecezji!
tekst: Adam Graczyk
zdjêcia: D.K.

Bardzo dobrze zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e nikt nie potrafi kochaæ Boga
w sposób zas³uguj¹cy, lecz kiedy kto
czyni wszystko, co potrafi, i ufa boskiemu
mi³osierdziu, to dlaczego Jezus mia³by
odtr¹ciæ kogo, kto tak Go szuka? Czy nie
nakaza³ nam kochaæ Boga ca³¹ moc¹ jak¹
posiadamy? A zatem, jeli odda³e i powiêci³e Bogu wszystko, co potrafisz, to
dlaczego siê lêkasz? Czy nie jest to
naprawdê strat¹ czasu, jeli nad tym siê
rozwodzisz, czy¿ nie jest to spiskiem spreparowanym przez nieprzyjaciela naszego
zbawienia?
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DIECEZJALNE REKOLEKCJE
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII W.
W dniach od 2 do 4 marca br., w odbudowanym z ca³kowitej ruiny kompleksie pa³acowoparkowym w Kamieniu
l¹skim, stanowi¹cym Sanktuarium w.
Jacka, odby³y siê rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy Komunii w. z diecezji opolskiej. W rekolekcjach wziê³o udzia³ 57 szafarzy i 2 siostry zakonne z Chrzêstowic,
upowa¿nione do pe³nienia tej funkcji.
Z naszej parafii w rekolekcjach uczestniczyli: Karol Barth, Jerzy Jaksiewicz,
Konrad Kempa, Tadeusz Kucharski,
Zdzis³aw Niewadzisz i Andrzej
Smusowicz.
Rekolekcje prowadzi³ wicedyrektor
opolskiego Radia PLUS, ks. Krzysztof
Faber.

Uczestniczylimy w sobotniej i niedzielnej Eucharystii, 4. konferencjach tematycznych, adoracji Najwiêtszego Sakramentu,
modlitwach brewiarzowych, nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯alów,
Koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego i modlitwie ró¿añcowej. Dope³nieniem programu
w pi¹tek i w sobotê by³y projekcje filmów:
Prêgi w re¿. Magdaleny Piekorz i Plac
Zbawiciela w re¿. Joanny i Krzysztofa
Krauze. Po filmach trwa³a dyskusja nad ich
dramatyczn¹ treci¹.
Tematem wiod¹cym czterech konferencji by³o szukanie odpowiedzi na pytanie Jak ¿yæ w bliskoci Boga i drugiego
cz³owieka?.

Jak ¿yæ, aby we wspó³czesnej rzeczywistoci byæ nadzwyczajnym szafarzem
Komunii w., a przede wszystkim byæ
chrzecijaninem  katolikiem w zmieniaj¹cej i laicyzuj¹cej siê Europie, w której
chrzecijañstwo rozmywa siê coraz bardziej. Zanika bowiem poczucie grzechu
i winy, co prowadzi do zniszczenia sumienia. Ksi¹dz rekolekcjonista podkrela³
znaczenie krzy¿a w ¿yciu chrzecijanina.

DRUGA ROCZNICA
MIERCI PAPIE¯A
JANA PAW£A II
Bez przyjêcia krzy¿a na swe barki i naladowania Chrystusa nie mo¿emy dost¹piæ
zbawienia. Dla dzisiejszego cz³owieka
znak krzy¿a mo¿e posiadaæ trojakie znaczenie, mo¿e byæ:
 znakiem zgorszenia i obrazy dla
wyznawców innych religii,
 modn¹ ozdob¹ czy elementem dekoracji,
 przedmiotem adoracji, uwielbienia
i czci, narzêdziem zbawienia.
Dla nas szafarzy rekolekcje s¹ umocnieniem w tej wyj¹tkowej i specyficznej
s³u¿bie Kocio³owi.
Na zakoñczenie rekolekcji dyrektor
Sanktuarium, ks. Erwin Mateja, zapozna³
nas z histori¹ i odbudow¹ tego wyj¹tkowego pa³acu, w którym przyszed³ na wiat
w. Jacek, którego 750. rocznicê mierci
bêdziemy obchodzili w tym roku.
tekst: szafarz Konrad
zdjêcia: szafarz Tadeusz

Módlmy siê o rych³¹ kanonizacjê
naszego Ojca wiêtego i za Jego wstawiennictwem ju¿ teraz upraszajmy potrzebne
³aski.
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI PARAFIALNEGO
KLUBU HDK ZA 2006 ROK

Dzia³alnoæ klubu w roku 2006 przebiega³a podobnie jak w roku ubieg³ym.
G³ównym za³o¿eniem dzia³alnoci klubu
jest pozyskiwanie krwi dla lecznictwa i ratowania ¿ycia oraz pozyskiwanie nowych
honorowych dawców krwi  szczególnie
Miesi¹c

Luty
Maj
Lipiec
Wrzesieñ
Listopad
Razem:

Iloæ
Iloæ
oddaj¹cych
oddanej
krew
krwi w litrach
22
9.90
20
9.00
29
13.05
34
15.30
48
21.60
153

68.85

wród m³odzie¿y, która ukoñczy³a 18. rok
¿ycia. Organizujemy akcje honorowego
oddawania krwi w naszym domu parafialnym.
W roku 2006 przeprowadzono 5 akcji
honorowego oddawania krwi, a rezultat
akcji zilustruowano w tabeli.
Od czerwca 2006 roku opiekunem naszego klubu jest ks. Wojciech Modelski,
który zast¹pi³ dotychczasowego naszego
opiekuna  ks. proboszcza Edwarda
Bogaczewicza.
Cz³onkowie klubu spotykaj¹ siê,
w pierwsze poniedzia³ki miesi¹ca w domu
parafialnym, omawiaj¹c bie¿¹ce sprawy
klubu. Zorganizowano równie¿ spotkanie
cz³onków klubu z rodzinami na pieczeniu
kie³basy dnia 06.11.br., a 20.12.br. zorganizowano rodzinne spotkanie op³atkowe
z udzia³em naszego opiekuna ks. Wojciecha i ks. proboszcza Edwarda.

Klub nasz by³ 26.11.06. organizatorem
Wojewódzkiego Spotkania Krwiodawców
z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Z tej okazji odprawiono Mszê w. w intencji krwiodawców i ich rodzin, by³o to ju¿
czwarte takie spotkanie zorganizowane
przez nasz klub. W uroczystoci wziêli
udzia³ przedstawiciele wielu klubów
z pocztami sztandarowymi, cz³onkowie
Zarz¹du Okrêgu PCK z Opola i Rejonowego z KêdzierzynaKola oraz cz³onkowie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.
Zorganizowano loteriê fantow¹, z której dochód jest przeznaczony na pokrycie
kosztów uroczystoci i wykonania dla naszego klubu sztandaru, który planujemy
zakupiæ na 10. rocznicê naszego powstania, która przypadnie11 lutego 2008 roku.
Sprawozdanie sporz¹dzi³:
Brunon Fedyna

Aktualne informacje Parafialnego Zespo³u CARITAS

Dary ¿ywnociowe
z Unii Europejskiej
Rok 2006. CARITAS Diecezji Opolskiej wzi¹³ udzia³ w dystrybucji darów
Unii Europejskiej. Dary z Centrali CARITAS kierowane by³y poprzez Rejony do
PZC. Do naszej parafii trafi³o 15 ton ¿ywnoci: ry¿, makaron, mleko, m¹ka,
kasza, ser, cukier. Dary dzielone s¹
wed³ug przepisów okrelonych przez
CARITAS Diecezji Opolskiej. Wszystko
jest dokumentowane, a osoby pobieraj¹ce dary musz¹ okazaæ dokument z numerem PESEL.
W roku 2007 równie¿ jest i bêdzie podejmowana akcja podzia³u darów.

W dniach od 2628.02.2007 PZC wydawa³ pierwsz¹ partiê ¿ywnoci. By³a m¹ka,
cukier, ser ¿ó³ty i ser topiony. ¯ywnoæ
by³a wydawana przez trzy dni w godzinach od 14002000. Pierwsze osoby, aby zaj¹æ kolejkê, pojawi³y siê ju¿ o 600 rano.
Tym razem  643 osoby otrzyma³y pomoc ¿ywnociow¹. Dla osób samotnych
powa¿nie chorych, nie maj¹cych rodzin,
niewidomych, wolontariuszki donosz¹ do
domów ¿ywnoæ otrzyman¹ z UE. PZC
zawsze przypomina, aby osoby, na które
bêdzie pobierana ¿ywnoæ, posiada³y
dowód osobisty lub ksi¹¿eczkê RUM (zawieraj¹ PESEL oraz adres zamieszkania).
Przestrzegaj¹cy tych zaleceñ spokojnie
i bez przeszkód otrzymuj¹ ¿ywnoæ.
Problem pojawia siê wtedy, kiedy przychodz¹cy nie posiadaj¹ stosownych dokumentów. Chc¹c wymóc wydanie ¿ywnoci, osoby takie uciekaj¹ siê do wyzwisk

i obra¿ania (na ró¿ny sposób) wolontariuszek PZC. Pocieszamy siê jedynie tym, ¿e
s¹ to w sumie marginalne zachowania
 o których niestety i pomimo wszystko 
d³ugo pamiêtamy.
wiatowy dzieñ Chorych
11.02  to Dzieñ Chorych. Z tej okazji
odwiedzi³ymy 57 chorych z naszej Parafii. PZC przyj¹³ zasadê, ¿e w tym dniu odwiedza chorych, którzy ju¿ nie wychodz¹
z domu. Nazwiska tych parafian poznajemy poprzez ksiê¿y i szafarzy, którzy docieraj¹ do nich z Komuni¹ wiêt¹. Parafian
tych traktujemy z wielkim szacunkiem,
³¹cz¹c siê z nimi w ich cierpieniu, samotnoci i chorobie, nie tylko w tym uroczystym dniu.
Osoby chore mo¿na równie¿ zg³osiæ
indywidualnie, podczas rodowych
dokoñczenie na str. 7

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
dokoñczenie ze str. 7
dy¿urów Parafialnego Zespo³u CARITAS,
w godzinach od 17001800. Posiadaj¹c takie
informacje, równie¿ i ich odwiedzimy
z paczuszk¹ s³odyczy i z dobrym sercem
nie tylko z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Chorych.

Wspó³praca
z Szkolnym Ko³em CARITAS
Grono nios¹cych mi³osiern¹ pomoc
powiêkszy³o siê o m³odzie¿ gimnazjaln¹!
Jest to piêkna wiadomoæ, tym bardziej,
¿e dopiero w trzeciej szkole w naszej diecezji takie ko³o powsta³o! M³odzi spotykaj¹ siê i podejmuj¹ swoje akcje we wspó³pracy z Parafialnym Zespo³em CARITAS.
Wspó³praca ta przynosi coraz bardziej widoczne owoce. Dziêkujemy M³odym za
pomoc w akcji wieca wigilijna, za zbierane fundusze, zw³aszcza na do¿ywianie
dzieci i m³odzie¿y w wietlicach szkol-

nych, za opiekê nad dzieckiem afrykañskim dziêkujemy pani Anecie i wszystkim M³odym za ich piêkne serca!
Sta³y dy¿ur
w ka¿d¹ rodê od 1700 do 1800 dy¿urujemy
w Domu Parafialnym, do którego wchodzi
siê wejciem od strony Policji. Zapraszamy!
Informacje przekaza³a
Przewodnicz¹ca PZC Brygida Kaniak

Pielgrzymka parafialna
szlakiem sanktuariów wiêtokrzyskich
Trasa wiedzie przez: Jêdrzejów, Ka³kówGodów, W¹chock,
Skar¿yskoKamienn¹, wiêty Krzy¿ i Kielce.
Termin: 15  16 czerwca
Zg³oszenia w kancelarii w godz. urzêdowania.

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Kwiecieñ
5  7 Triduum Paschalne
8
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
9
Poniedzia³ek wielkanocny
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
14 18.00
Sakrament Bierzmowania
15 wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
25 18.00
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
29 15.00
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Maj
3
NMP Królowej Polski
Msze w. w godz. 6.30, 8.00, 10.00 w intencji Ojczyzny,
19.00
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,

Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
4
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
6
Dzieñ Wieczystej Adoracji Parafialnej
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych,

Msza w. w intencji ks. proboszcza w 28. rocznicê
wiêceñ kap³añskich.
7
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek mca.
10 19.00
Msza w. w intencji Radia Maryja i Telewizji
Trwam.
25 19.00
Msza w. w intencji ks. Jaros³awa Krê¿el w 11.
rocznicê wiêceñ kap³añskich.
27 Zes³anie Ducha wiêtego  1. dzieñ odpustu parafialnego.
11.30
Suma odpustowa w intencji parafian i goci.
28 NMP Matki Kocio³a  2. dzieñ odpustu parafialnego.
Msze w. 6.00, 8.00, 10.00  za parafian i 19.00  za zmar³ych parafian.
Uwaga!
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Od 1 maja do 31 sierpnia Msze w. wieczorne
bêd¹ odprawiane o godz. 19.00.

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: Laura Zuzanna wierczek, Marek Andrzej
Smêtek, Rafa³ Henryk Smêtek, Julia Lidia Stru, Magdalena Anna
Wolska, Julia Bobko, Zuzanna Natalia Barchanowska.

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Danuta Wiertelorz l. 46
Maria Skopek l. 65
Katarzyna £ukasiewicz l. 92
Henryk Stró¿ek l. 54

£ucja Smolnik l. 66
Wanda Roman l. 55
Ginter Bieniek l. 73

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
Wydawca:

Parafia Rzymskokatolicka Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a  ul. B. Krzywoustego 2;
47232 KêdzierzynKole 12
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
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Zda³o siê oczom g³upich, ¿e pomarli,
zejcie ich poczytano za nieszczêcie
i odejcie od nas za unicestwienie,
a oni trwaj¹ w pokoju. (Mdr 3, 23).

O ZMARTWYCHWSTANIU TROCHÊ INACZEJ
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w okresie minionego Wielkiego Postu uczestniczy³em a¿
w czterech ceremoniach pogrzebowych.
W pogrzebach osób z dalszej rodziny. By³y
to cztery dni, kiedy codzienny kierat spraw
i problemów trzeba by³o odstawiæ do k¹ta,
przystan¹æ, spojrzeæ na ¿ycie ludzi ¿yj¹cych obok, spojrzeæ za siebie i przed siebie. Zapytasz drogi czytelniku, dlaczego
z okazji najbardziej uroczystych wi¹t
Wielkanocnych wracam do czasu postu
i mierci. Wielkanoc to czas radoci ze zwyciêstwa Pana nad mierci¹ i jest tak radonie, wiosennie. wiêcimy pokarmy, cieszymy siê ¿yciem, snujemy plany na lato.
Sk³oni³y mnie do takiej refleksji s³owa jednego z kaznodziei, ¿e mieræ nale¿y do
¿ycia. mieræ jest elementem ¿ycia i nie ma
mierci bez ¿ycia, ani ¿ycia bez mierci. No
i to odwieczne pytanie: co potem?
Cz³owiek ma chyba wpisane w swoj¹
istotê przekonanie, ¿e mieræ nie mo¿e
byæ zwyk³ym koñcem, skoro nawet w najdalszych i najstarszych kulturach mamy
do czynienia z kultem przodków. A zmarli czêsto zaopatrywani byli na drogê
w przedmioty codziennego u¿ytku. Jest to
wiêc instynktowne przekonanie, ¿e TAM
jest te¿ ¿ycie. Pozostaje jednak tajemnic¹
 jakie?
Pozostaje tajemnic¹ dla tych, którzy
nie zaufali i nie uwierzyli, ¿e Bóg zes³a³
Syna, aby ten odkupi³ wiat, a zmartwychwstaj¹c wskaza³ nam cel naszego istnienia. Tak wiêc, dla chrzecijanina tajemnic¹ pozostaje tylko to, czy i kiedy znajdzie
siê wród ogl¹daj¹cych Chwa³ê Pana.
Nie ma ¿ycia bez narodzin, nie
ma mierci bez ¿ycia, ale nie ma te¿

zmartwychwstania bez mierci. Nawet
Bóg, aby Zmartwychwstaæ, musia³ prze¿yæ trwogê konania. Nawet Chrystus nie
dysponowa³ swoim ¿yciem i swoj¹ mierci¹. Widzimy to w Ogrójcu, kiedy modli³

siê do Ojca, aby oddali³ kielich cierpienia
i mierci, to ta decyzja nale¿a³a do Ojca.
Widocznie, nie by³o innej drogi do Zmartwychwstania.
Minê³o kolejne dwadziecia wieków
i ludzie postêpowi twierdz¹ wszem
i wobec, ¿e panem i ¿ycia i mierci jest
cz³owiek. A przecie¿ ¿yj¹ jeszcze ludzie
pamiêtaj¹cy czasy nadludzi, którzy byli
panami ¿ycia i mierci. Jednak wyros³o

SPOTKANIE SENIORÓW
W sobotê 3 marca br. odby³o siê spotkanie seniorów, w którym wziê³y udzia³
32 osoby. Podczas spotkania ogl¹dalimy
2 filmy, które wprowadzi³y nas w klimat
wielkopostny. Pierwszy film zapozna³
nas z sanktuarium na wiêtym
Krzy¿u, gdzie znajduj¹ siê relikwie Drzewa Krzy¿a, które jak g³osi legenda ksi¹¿ê
Emeryk (syn króla Stefana Wêgierskiego)
zostawi³ na £ysej Górze w miejscu, gdzie

znajdowa³ siê najstarszy polski klasztor.
Klasztor ten zosta³ za³o¿ony w 1006 r.
i ma bardzo bogat¹ historiê, któr¹ seniorzy mogli poznaæ poprzez projekcjê
filmow¹.
Drugi film opowiada³ o wiêtoci ¿ycia Joanny Beretty Molli, która, ratuj¹c
¿ycie swojego 4 dziecka, sama umiera
w wigiliê Niedzieli Bo¿ego Mi³osierdzia.
wiadectwo jej ¿ycia jako lekarza, ¿ony

ju¿ nowe pokolenie, któremu mo¿na
wmawiaæ, ¿e ¿ycie powinno siê zacz¹æ
i koñczyæ, kiedy orzeknie o tym Wysoki
Trybuna³ w Brukseli lub s¹d, b¹d pan
doktor, a w³aciwie to JA. Jak wiêc m³ody cz³owiek ma kszta³towaæ swoje sumienie, kiedy co innego mówi tato i mama,
co innego pani w szkole, co innego
ksi¹dz na lekcji religii, co innego koledzy
i co innego pan profesor w telewizji, co
innego norma prawna i co innego norma
moralna.
Przysz³o mi na myl stare przys³owie,
¿e najlepiej ³owiæ ryby w mêtnej wodzie.
Tak w³anie wygl¹da kolejne polityczne
zamieszanie wokó³ sprawy ochrony ¿ycia,
ca³kowicie pozbawione rzeczowej dyskusji, której zreszt¹ nigdy przedtem nie s³ysza³em.
Minê³a w³anie druga rocznica mierci Jana Paw³a II, cz³owieka którego autorytetu nie omielaj¹ siê kwestionowaæ
prawie wszyscy Polacy. Dlaczego wiêc
w praktyce kwestionowana jest jego
nauka o cywilizacji ¿ycia, któr¹ przeciwstawia³ szerz¹cej siê cywilizacji mierci.
By³bym jednak cz³owiekiem bardzo ma³ej
wiary, gdybym nie ufa³ m¹droci Jana
Paw³a II, który z tak¹ nadziej¹ patrza³ na
wra¿liwoæ ludzi m³odych.
Oby tylko m³odzi Polacy nie poszli na
skróty.
Zawierzmy wiêc przysz³oæ Chrystusowi Zmartwychwsta³emu, który mieræ
zwyciê¿y³ a nam otwar³ bramy zbawienia.
Alleluja!
Czego ¿yczy sobie i Wam
Konserwatysta

i matki jest dla nas wezwaniem do
kszta³towania naszego ¿ycia zgodnie
z naszym powo³aniem. Papie¿ Jan Pawe³
II og³osi³ j¹ wiêt¹ 16 maja 2004 r., a relikwie wiêtej nios³a do o³tarza jej córka.
Bardzo wa¿ne s¹ s³owa w. Joanny
Molli: Jeli mi³oæ nic nas nie kosztuje,
to znaczy, ¿e nie kochamy wcale.
Dziêkujê wszystkim seniorom za przybycie, a paniom z Parafialnego Zespo³u
Caritas za przygotowanie poczêstunku.
tekst: ks. Jaros³aw

