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Zes³anie Ducha wiêtego 2007 r.

ZES£ANIE DUCHA WIÊTEGO
Pan, daj¹c swoim uczniom w³adzê odradzania ludzi w Bogu, rzek³ im: Idcie
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c
im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha
wiêtego.
Ju¿ przez proroków obieca³ wylaæ
w czasach ostatecznych tego Ducha na s³ugi i s³u¿ebnice swoje, aby prorokowali. Dlatego Duch zst¹pi³ tak¿e na Syna Bo¿ego,
który sta³ siê Synem Cz³owieczym, wraz
z Nim przyzwyczajaj¹c siê do przebywania
wród ludzi, do zamieszkania wród nich
i do spoczywania na tych, którzy s¹ dzie³em r¹k Bo¿ych, aby spe³niæ w nich wolê
Ojca i zastarza³ych w grzechu odrodziæ do
nowego ¿ycia w Chrystusie.
Po wniebowst¹pieniu Pana, jak to podaje wiêty £ukasz, w dniu Piêædziesi¹tnicy zst¹pi³ na uczniów Duch wiêty, który
ma w³adzê nad wszystkimi narodami, aby
wprowadziæ je do ¯ycia i aby otworzyæ
Nowe Przymierze. Dlatego wszystkimi jêzykami piewali oni wspólnie hymn ku chwale Boga, a Duch Bo¿y ³¹czy³ w jedno oddalone od siebie ludy i sk³ada³ Ojcu w darze
pierwociny ze wszystkich narodów.
Tego Ducha wiêtego Pan obieca³ nam
pos³aæ jako Pocieszyciela, aby nas przygotowa³ dla Boga. Jak bez wody nie da siê
zaczyniæ suchej m¹ki i wyrobiæ z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie
mo¿emy staæ siê jedno w Jezusie Chrystu-

sie bez wody, która przychodzi z nieba.
Jak zeschniêta ziemia nie wyda plonu bez
wilgoci, tak my, którzy bylimy suchym
drzewem, nie wydalibymy owoców ¿ycia
bez deszczu zes³anego z woli niebios.
Nasze cia³a przez obmycie w wodzie
chrztu otrzyma³y dar jednoci, dziêki któremu stan¹ siê niezniszczalne, dusze za
zjednoczy³ Duch wiêty.

Na Panu spocz¹³ Duch Boga, Duch
m¹droci i rozumu, Duch rady i mêstwa,
Duch wiedzy i bojani Boga. Pan za tego
Ducha da³ Kocio³owi, zsy³aj¹c z niebios

DUCHU WIÊTY

Duchu wiêty,
Duchu Boga ¿ywego,
Ty tchniesz na to,
co w nas u³omne i kruche.
Sprawiasz,
¿e nawet z naszych zranieñ
wytryskuje woda ¿ywa.
I przez Ciebie dolina ³ez
staje siê miejscem,
sk¹d wyp³ywa ród³o.
A w ¿yciu wewnêtrznym,
które nie ma ani pocz¹tku, ani koñca,
cud Twojej nieustannej obecnoci
rodzi stale now¹ wie¿oæ.
brat Roeger z Taize
Pocieszyciela na ca³¹ ziemiê, tam w³anie,
gdzie szatan, wedle s³ów Zbawiciela,
spad³ z nieba jak b³yskawica. Ta o¿ywcza
rosa Bo¿a jest nam konieczna, abymy nie
zostali spaleni i nie stali siê bezu¿yteczni,
a jak mamy oskar¿yciela, mieli równie¿
Obroñcê. Pan powierzy³ Duchowi wiêtemu swoj¹ w³asnoæ, to jest cz³owieka, który wpad³ w rêce zbójców. Nad nim sam
siê wzruszy³, opatrzy³ jego rany i za niego
da³ dwa królewskie denary. A my, którzy
otrzymalimy przez Ducha wiêtego obraz i napis Ojca i Syna, mamy pomno¿yæ
denar nam dany i pomno¿ony zwróciæ
naszemu Panu.
w. Ireneusz

PRZYOBLECZENI MOC¥ Z WYSOKA

Od dnia Jezusowego
wst¹pienia do nieba,
uczniowie pos³uszni poleceniu Mistrza,
zgromadzeni na wspólnej modlitwie,
trwaj¹ w oczekiwaniu na Tego, który ma
kontynuowaæ dzie³o Jezusa w Jego
Kociele. I oto, gdy wreszcie nadszed³
dzieñ Piêædziesi¹tnicy, wype³nia siê oczekiwanie i wszyscy zostaj¹ nape³nieni
Duchem wiêtym.
Data to nieprzypadkowa, bo piêædziesi¹t dni po wiêcie Paschy, ka¿dy doros³y
Izraelita obowi¹zany by³ stawiæ siê
w wi¹tyni. Pascha rozpoczyna³a ¿niwa,
a Piêædziesi¹tnica by³a czasem dziêkczynienia za plony. Przynoszono wtedy do

wi¹tyni dwa chleby kwaszone z nowego
zbo¿a  pierwociny tegorocznych zbiorów
 to, co najlepsze i najdorodniejsze, by
ofiarowaæ Bogu jako dziêkczynienie. Tego
dnia Bóg daje Kocio³owi to, co najlepsze
 Ducha wiêtego. Przychodzi, by zamieszkaæ w sercu ka¿dego, kto uwierzy³ w Jezusa Chrystusa, by uczyniæ z ka¿dego swoj¹
wi¹tyniê. Obecnoæ Bo¿ego Ducha w sercu uzdalnia cz³owieka do doskona³ej
modlitwy dziêkczynnej  uwielbienia Boga
w Duchu i Prawdzie.
Wchodzimy w kolejny etap realizacji
historii zabawienia  historii przebywania

Boga wród ludzi.
Grzegorz z Nazjanzu,
wybitny Ojciec Kocio³a, wyjania ten proces w nastêpuj¹cych s³owach: Stary Testament g³osi³ Ojca w sposób zupe³nie
wyrany, Syna raczej jakby przez zas³onê.
Nowy Testament ukaza³ nam Syna ca³kiem jasno, ale Bóstwo Ducha wiêtego
tylko zaznaczy³. Teraz wreszcie Duch
wiêty miêdzy nami przebywa, wyraniej
objawiaj¹c nam prawdê o sobie. Albowiem w czasie, kiedy Bóstwo Ojca nie
by³o jeszcze powszechnie uznawane, by³oby rzecz¹ wielce ryzykown¹ pozwoliæ
na otwarte g³oszenie Syna, albo w czasie,
dokoñczenie na str. 3
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MARYJA  BO¯A RODZICIELKA, MATKA KOCIO£A
Maj jest miesi¹cem maryjny m . W t y m
czasie wierni gromadz¹ siê na nabo¿eñstwach ku
czci Matki Chrystusa. Miesi¹c ten
obfituje w wieloæ wi¹t ku czci Matki Boskiej: Maryi Królowej Polski (3.05.), Najwiêtszej Maryi Panny Matki £aski Bo¿ej
(7.05.), Najwiêtszej Maryi Panny Fatimskiej (13.05.), Najwiêtszej Maryi Panny
Matki Kocio³a (16.05.), Najwiêtszej
Maryi Wspomo¿ycielki Wiernych
(24.05.), Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny (31.05.).
Kult maryjny jest w Polsce szczególnie pielêgnowany. Maryja jest Królow¹ Polski. Do Niej ucieka³ siê zawsze uciniony naród. Jej przyrzeka³
podczas lubów Jasnogórskich prawoæ i wiernoæ w czasach komunistycznego zniewolenia. Jej opiece czêsto oddaje siê papie¿. W³anie Matce
Boskiej  jak mówi³ Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II  zawdziêcza³ ocalenie podczas zamachu, którego rocznica, nomen omen, przypada w³anie w maju;
do Niej ¿arliwie siê modli³ i zachêca³
nas do tej modlitwy. Na papieskim
herbie widnia³a litera M, symbolizuj¹ca Maryjê.
Maryja odgrywa w Kociele bardzo
wa¿n¹ rolê. Wypowiadaj¹c Fiat (Niech

siê stanie) w chwili Zwiastowania i daj¹c
swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, wspó³dzia³a³a ju¿ w ca³ym dziele, jakie
mia³ wype³niæ Jej Syn. Jest Ona Matk¹
wszêdzie tam, gdzie On jest Zbawicielem
i G³ow¹ Mistycznego Cia³a  czytamy
w Katechizmie Kocio³a Katolickiego. Wierzymy, ¿e Najwiêtsza Bo¿a Rodzicielka,
Nowa Ewa, Matka Kocio³a, kontynuuje w
niebie swoj¹ macierzyñsk¹ rolê wobec
cz³onków Chrystusa  pisa³ papie¿ Pawe³
VI w Wyznaniu wiary Ludu Bo¿ego.

Maryja w sposób najdoskonalszy urzeczywistnia postawê pe³nego zawierzenia
siê Bogu i zaufania Jego S³owu. Oto ja, s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug
twego s³owa! (£k 1,38)  odpowiedzia³a
wys³annikowi niebios i przyst¹pi³a do wielkiego dzie³a Bo¿ego, jakim by³o przyjcie
na wiat Jezusa. Maryja nieustannie trwa³a
u boku swego Syna. By³a z Nim w Kanie
Galilejskiej, gdzie innym przykaza³a Go s³uchaæ; by³a z Nim podczas Jego mêczeñskiej
drogi, gdy na swych barkach dwiga³ grzechy wiata, wreszcie sta³a jako Matka Boleciwa pod krzy¿em i wspó³cierpia³a ze
Zbawicielem. I nawet wówczas
MODLITWA
w swej wierze siê nie zachwia³a. Gdy
do Najwiêtszej Marii
modlimy siê do Niej, wraz z Ni¹ ³¹czymy siê z zamys³em Ojca, który posy³a
Panny
swego Syna dla zbawienia wszystkich
Z otch³ani ziemskiej, o Mario! Do Ciebie
ludzi. Podobnie jak umi³owany uczeñ,
Na skrzyd³ach duszy modlitwê m¹ niosê;
przyjmujemy do siebie Matkê Jezusa,
która sta³a siê Matk¹ wszystkich ¿yj¹Gwiazdo zaranna, co wiecisz na niebie,
cych. Mo¿emy siê modliæ z Ni¹ i do Niej.
Kwiecie, co kwiatom ziemskim zsy³asz rosê,
Modlitwa Kocio³a jest jakby prowadzoRó¿o duchowa, szczycie rajskiej wie¿y,
na przez modlitwê Maryi. Jest z Maryj¹
Niech Ciebie moja modlitwa dobie¿y.
zjednoczona w nadziei  poucza nas
(...)
Katechizm Kocio³a Katolickiego. MaryO! Matko moja! O nic Ciê nie proszê,
ja jest nasz¹ Matk¹. Któ¿ inny lepiej
Bo znasz tajniki mej duszy najskrytsze:
zrozumie swoje dzieci, jak nie w³asna
Znasz wszystkie chêci, które w sercu noszê.
matka? Jej mo¿emy siê ca³kowicie
Od ludzkich pragnieñ Twe ³aski obfitsze,
zawierzyæ. Jej zawierzy³ siê Jan Pawe³
Wiêc to mi tylko u¿ycz ³ask¹ swoj¹,
II. Idmy, tulmy siê jak dziatki, do SerCo zgodne z Niebios i co z wol¹ Twoj¹.
ca Maryi Matki. (...) To Serce zna dzieci
g³os, odwróci bolesny cios.
W³adys³aw Be³za
z LdCh  Wojciech Nowicki

28. ROCZNICA WIÊCEÑ
KAP£AÑSKICH KS. PROBOSZCZA

25. ROCZNICA WIÊCEÑ
KS. STANIS£AWA BOGACZEWICZA

6 maja, w Dniu Wieczystej Adoracji Najwiêtszego Sakramentu, przypad³a 28. rocznica wiêceñ kap³añskich ks. Proboszcza.
Podczas Mszy w. o godz. 11.30 dziêkowalimy Bogu za dar
kap³añskiego powo³ania ks. Edwarda i modlilimy siê w Jego
intencji.
Po Mszy w. przedstawiciele Rady Parafialnej i innych Wspólnot ¿yczyli Jubilatowi wszelkiej pomylnoci i wrêczyli wi¹zanki kwiatów.
Do ¿yczeñ do³¹cza siê redakcja.

Jubileusz 25-lecia wiêceñ kap³añskich ks. Stanis³awa przypada³ w rodê
16 maja, a w sobotê 19 maja
zosta³a odprawiona w kociele p.w. w. Micha³a
Archanio³a w Prudniku,
uroczysta Msza wiêta w intencji Jubilata.
W minionych latach ks.
Stanis³aw wielokrotnie pomaga³ naszym duszpasterzom w ich pos³udze kap³añskiej, odprawiaj¹c Msze w., g³osz¹c S³owo Bo¿e, prowadz¹c pierwsze rekolekcje i czynnie uczestnicz¹c w ¿yciu naszej Wspólnoty.
Czcigodnemu Jubilatowi ¿yczymy, aby Bóg obdarzy³ Go
b³ogos³awieñstwem, obfitoci¹ darów i ³ask Ducha wiêtego dla
realizacji kap³añskiego powo³ania, a Najwiêtsza Maria Panna
niech otacza Go swoj¹ opiek¹, darzy zdrowiem i mi³oci¹.
Przewodnicz¹cy Rady Parafialnej Tadeusz Kucharski
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WIELKI TYDZIEÑ W NASZEJ PARAFII
Wielki Tydzieñ, od Niedzieli Palmowej
do Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego, mia³ w naszym kociele nastêpuj¹cy
przebieg:
 Niedziela Palmowa  na ka¿dej Mszy
w. czytano Mêkê naszego Pana Jezusa Chrystusa wed³ug w. £ukasza oraz
wiêcono palmy. (zdj. 1).
 Wielki Czwartek  Mszê wiêt¹ Wieczerzy Pañskiej odprawili wszyscy nasi
kap³ani  przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. Wojciech Modelski. (zdj. 2).
 Wielki Pi¹tek  liturgii Mêki Pañskiej
przewodniczy³ ks. Micha³ Pieñkowski.
(zdj. 3).
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gdy nie przyjêto jeszcze Bóstwa Syna, narzucaæ
ludziom objawienie Ducha wiêtego. W tym
wyra¿a siê m¹droæ Bo¿ej pedagogii.
Dzisiejsza Liturgia S³owa przynosi prawdê
o tym, ¿e Duch wiêty przychodzi przede
wszystkim po to, by wzbudziæ i podtrzymaæ
wiarê w Jezusa Chrystusa oraz, by uzdolniæ do
wiadectwa o Nim. Pokazuje to fragment Dziejów Apostolskich. Aposto³owie, dopiero co zamkniêci z obawy przed ¯ydami, po nape³nieniu
Duchem wiêtym g³osz¹ odwa¿nie wielkie dzie³a Bo¿e. w. Pawe³ mówi do Koryntian, ¿e nikt
bez pomocy Ducha nie mo¿e uznaæ Jezusa osobistym Panem i Zbawicielem. Jan Ewangelista
natomiast mówi o Duchu wiêtym jako o Dawcy nowego ¿ycia, ¿ycia Bo¿ego. Jezus Zmartwychwsta³y staje porodku uczniów i tchnie na
nich. U¿yty tu czasownik tchn¹æ jest tym
samym, który znajdujemy w Ksiêdze Rodzaju,
gdy czytamy opis stworzenia cz³owieka i widzimy jak Bóg tchnie w jego nozdrza tchnienie
¿ycia, wskutek czego cz³owiek sta³ siê istot¹ ¿yj¹c¹. Duch wiêty jest dany na odpuszczenie
grzechów, które ka¿dorazowo jest nowym narodzeniem w Bogu.
Piêædziesi¹tnica jest dniem narodzin
i chrztu Kocio³a. Niech te¿ dla ka¿dego z nas
stanie siê odnowieniem ³aski chrztu wiêtego
i bierzmowania. Bo Bóg jest hojny w swej ³askawoci i chce dawaæ wiêcej i wiêcej...
Ze strony internetowej Tezeusz



Wielka Sobota  liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczy³ ks. Edward
Bogaczewicz. (zdj. 4).
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Niedziela Wielkanocna  procesjê rezurekcyjn¹ poprowadzi³ oraz Mszy w.
koncelebrowanej przez wszystkich kap³anów przewodniczy³ ks. Jaros³aw
Krê¿el. (zdj. 5).
Zdjêcia: U. Bogaczek i D. Kubny
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CZAS SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Ka¿dy rok w przyrodzie ma swoje
pory, które kolorami, temperatur¹, zapachem kwiatów wyznaczaj¹ jego bieg.
Rok liturgiczny ma równie¿ swoje
okresy i wydarzenia, na które czekamy
ze zwyczajn¹ radoci¹, powag¹, odpowiedzialnoci¹.
Wród tych wydarzeñ Sakrament
Bierzmowania jest szczególnym darem.
Stawia wymagania przyjmuj¹cym go,
ale i wszystkim, którzy wiadectwem
swojej wiary pomagaj¹ m³odym przygotowaæ siê do niego. W jakim stopniu od
naszego wiadectwa zale¿y czy bierzmowani wiarê bêd¹ wyznawali, bronili
i wed³ug niej ¿yli. Czy staæ ich bêdzie
na doros³¹ samodzielnoæ w wierze,
czego im i Kocio³owi z serca ¿yczymy.
W naszej Wspólnocie dzieñ 14
kwietnia 2007 roku by³ w³anie dniem

Zes³ania Ducha
wiêtego  sakrament ten przyjê³o
116 osób, g³ównie
z 3 klas gimnazjalny c h . P r z y g o t o wywa³ ich ks.Wojciech. Szafarzem
sakramentu by³ ks.
bp Jan Kopiec, który wielokrotnie wyra¿a³ radoæ, ¿e po 9 latach móg³ byæ
w naszej wi¹tyni, podziwiaæ j¹ i ¿yczy³
naszej Wspólnocie dalszego umacniania
wiêzi parafialnych i ukoñczenia trudu
upiêkszania kocio³a.
M³odzie¿y ¿yczy³ wiernego kroczenia drog¹ wiary i oby w mocy Ducha
wiêtego to ¿yczenie siê spe³ni³o.
ks. proboszcz
zdjêcia: Urszula Bogaczek
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Dziêkujemy Ci
Ojcze nasz
Bo¿a Opacznoæ pozwoli³a nam doczekaæ kolejnych dni Zielonych wi¹t.
Fakt ten jest tak naturalny, ¿e nie przychodzi nam na myl podziêkowaæ za to
Najwy¿szemu. Ale jak spojrzymy na bilans kilku ubieg³ych miesiêcy, to widaæ, ¿e
wszyscy mamy za co dziêkowaæ  dziêkowaæ za wszystko, co nam da³.
Bo¿ym specjalist¹ od darów jest
oczywicie Duch wiêty, któremu ka¿dy
z nas ma wiele do zawdziêczenia, ale gazetka nie jest miejscem, aby je wymieniaæ.
S¹ jeszcze dary, które dotycz¹ nas wszystkich i wszyscy mamy obowi¹zek za nie
podziêkowaæ. Jeden z takich darów
uwiadomi³em sobie z okazji pielgrzymki
Ojca wiêtego do Brazylii. Z tej okazji
pojawi³o siê wiele informacji o kondycji
Kocio³a w Po³udniowej Ameryce, gdzie
zamieszkuje po³owa katolików wiata.
Jednoczenie prawie po³owa kap³anów
pochodzi z importu. Parafie licz¹ po kilkanacie lub wiêcej miejscowoci. Zacho-

dzi³em w g³owê, jak tam mo¿e wygl¹daæ
praca i pos³uga duszpasterska i po krótkiej
chwili da³em sobie spokój. Taka sytuacja
nie mieci siê w naszych kategoriach pojêciowych. My czêsto p³acimy i wymagamy. Jeli biskup posk¹pi której parafii
wikarego, to na pewno dostanie mu siê
ostro w dyskusjach przy piwie i przy piaskownicy.
Nasi ksiê¿a, po powrocie do zakrystii
z liturgii, dziêkuj¹ ca³ej s³u¿bie liturgicznej, a kto powinien podziêkowaæ kap³anom? Choæby za to, ¿e s¹. S¹ darem
Ducha wiêtego. Dar Bo¿y za trzeba
przyjmowaæ z pokor¹ i nie wybrzydzaæ
ani nie klasyfikowaæ. Obymy nie odrzucali bo¿ej hojnoci i nie musieli powtarzaæ
za wieszczem: Ile ciê trzeba ceniæ, ten
tyko siê dowie, kto Ciê straci³. Nasi duszpasterze ostatnio przynaglaj¹ nas do intensywnej modlitwy o powo³ania zakonne i kap³añskie. A my radujmy siê z ich
pos³ugi i dziêkujmy za ten Bo¿y Dar.
Z powa¿aniem
Konserwatysta

SZANSA DLA M£ODYCH
W niedzielê 13 maja gocilimy w naszym kociele o. Alana  franciszkanina z Góry w. Anny, który
g³osi³ S³owo Bo¿e na wszystkich Mszach w., po których mia³y miejsce krótkie spotkania z m³odzie¿¹ naszej parafii. O. Alan zachêca³ m³odych do powo³ania
Franciszkañskiej Grupy M³odzie¿owej, nad któr¹
sprawowa³by opiekê. Podczas liturgii towarzyszy³a
mu grupka m³odzie¿y prowadz¹ca piew.
Tekst i zdjêcie: Tadeusz Kucharski

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
60 lat temu pañstwo Stanis³awa
i Kazimierz Piechota przysiêgali przed
Bogiem mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñsk¹. W dniu 28 kwietnia br. stanêli ponownie przed kap³anem, by odnowiæ
przysiêgê ma³¿eñsk¹.
¯yczymy diamentowym Jubilatom
jeszcze wielu kolejnych lat wspólnego ¿ycia, w zdrowiu i mi³oci najbli¿szych.
Redakcja

Witaj majowa jutrzenko,
wieæ naszej polskiej krainie,...
3 maja, obchodzilimy kolejn¹ rocznicê
uchwalenia historycznej Konstytucji 3 Maja
w 1764 roku, jest to wiêto narodowe, ale
równie¿ i kocielne  Matki Bo¿ej Królowej
Polski, ustanowione przez papie¿a Piusa XI
w 1924 roku.
W tym roku w naszej parafii obchody
3-majowe mia³y szczególny charakter. We
Mszy w. o godz. 10.00. w intencji Ojczyzny,
koncelebrowanej przez ksiê¿y: Edwarda
Bogaczewicza, Micha³a Pieñkowskiego
i Wojciecha Modelskiego, wziêli udzia³
przedstawiciele w³adz powiatowych, miejskich, poczty sztandarowe organizacji kocielnych i spo³ecznych i ich przedstawiciele oraz licznie zgromadzeni wierni nie tylko
z naszej parafii. Tematem przewodnim homilii wyg³oszonej przez ks. proboszcza by³a
funkcja i problemy rodziny w dzisiejszej
naszej rzeczywistoci. Mszê w. zakoñczy³o uroczyste Te Deum jako wyraz
wdziêcznoci Bogu za wszelkie dobro,
jakim obdarza nasz¹ spo³ecznoæ.

Po Mszy w., przy krzy¿u misyjnym
i kamieniu powiêconym ¿o³nierzom AK,
odpiewalimy hymn narodowy, a okolicznociowe przemówienie do zebranych,
wyg³osi³ Józef Gisman  starosta powiatu.
Wrêczono równie¿ odznaczenia zas³u¿onym kombatantom AK.
Z³o¿enie wieñców i wi¹zanek kwiatów
pod pomnikiem ¯o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego Armi Krajowej przez
przedstawicieli w³adz powiatowych, miejskich i organizacji spo³ecznych, zakoñczy³o tê wznios³¹ uroczystoæ.
Tadeusz Kucharski

Zdjêcia: D. Kubny

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

str. 5

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW
DIECEZJI KRAKOWSKIEJ
W dniu 27 kwietnia br. o godz. 5.00
wyruszy³a, po raz kolejny, parafialna pielgrzymka, tym razem do sanktuariów diecezji krakowskiej.
Pierwszym etapem pielgrzymowania
by³ Kraków, gdzie kolejno odwiedzilimy
Sanktuarium Krzy¿a wiêtego w Mogile,
koció³ p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej
oraz Sanktuarium Ecce Homo w. brata Alberta, gdzie ks. Jaros³aw odprawi³ Mszê
w. w intencjach naszych i naszej Wspólnoty parafialnej. Nastêpnie zatrzymalimy
siê w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach na indywidualn¹ adoracjê
Najwiêtszego Sakramentu, modlitwê i sakrament pokuty. (zdj. 1  4)
Z Krakowa udalimy siê do Ludmierza, aby pok³oniæ siê Matce Boskiej Królowej Podhala, i na cie¿kach ró¿añcowych odmówiæ modlitwê. (zdj. 5)

1

Do Zakopanego dotarlimy ok. godz.
18.00 i po zakwaterowaniu w Domu RekolekcyjnoWypoczynkowym Maleñka
(prowadzonym przez ojców saletynów)
i po kolacji mielimy czas wolny na wieczorny spacer po Krupówkach.
W sobotê rano autokarem podjechalimy do Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej na Krzeptówkach, wybudowanego przez górali jako wotum dziêkczynne za ocalenie ¿ycia papie¿a Jana Paw³a
II po zamachu w dniu 13 maja 1981 r.
W ma³ej kaplicy uczestniczylimy we
Mszy w. odprawionej przez ks. Jaros³awa, a nastêpnie zwiedzalimy otoczenie
sanktuarium, gdzie znajduje siê miêdzy
innymi przeniesiony spod Wielkiej Krokwi o³tarz papieski, na którym w 1997
roku Ojciec wiêty sprawowa³ Eucharystiê. (zdj. 6)

W dalszym ci¹gu dnia by³ czas wolny na indywidualne zwiedzanie Zakopanego i okolic  wiêkszoæ pielgrzymów
wjecha³a na Guba³ówkê, sk¹d przy piêknej pogodzie mo¿na by³o podziwiaæ
Tatry.
Poranek niedzielny przywita³ nas
deszczem i lekkim och³odzeniem. Po
Mszy w. w kaplicy domu rekolekcyjnego, koncelebrowanej przez ojców saletynów i ks. Jaros³awa (zdj. 7), i po niadaniu po¿egnalimy bardzo gocinnych
gospodarzy i udalimy siê do Wadowic,
gdzie w Bazylice Ofiarowanie Najwiêtszej Marii Panny modlilimy siê o rych³¹
beatyfikacjê Jana Paw³a II, który by³
ochrzczony w tym kociele. (zdj. 8)
Z Wadowic dojechalimy do Pszczyny, gdzie zwiedzilimy Muzeum Zamkowe, w którym zachowa³a siê
wiêkszoæ autentycznego
wyposa¿enia rezydencji magnackiej (zdj. 9), oko³o godz.
18.30 wrócilimy do Kêdzierzyna.
Dziêkujemy ks. Jaros³awowi za zorganizowanie tej piêknej i ciekawej pielgrzymki,
a wszystkim uczestnikom za
wspólnie prze¿yte chwile
oraz za wzajemn¹ ¿yczliwoæ
i pogodê ducha.

3

2

Uczestnicy pielgrzymki
zdjêcia: T. Kucharski

4

5

6

7

8

9
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Dzieñ skupienia Bractwa Szkaplerza wiêtego
W dniu 24 marca br. Bractwo Szkaplerza wiêtego prze¿ywa³o swój Dzieñ skupienia, który o godz. 11.00 rozpoczê³a
modlitwa ró¿añcowa.
Mszê w. w intencji cz³onków Bractwa
i ich rodzin odprawi³ o. Pawe³ Ferko  karmelita z Czernej ko³o Krakowa  duchowy opiekun naszego Bractwa. Po Mszy
w. 2. osoby przyjê³y szkaplerz w. z r¹k
o. Paw³a.
W czasie agapy, która rozpoczê³a siê
godz. 13.00 w salce domu parafialnego, o.
Pawe³ wyg³osi³ katechezê, której tematem
by³o: ¿ycie, dzia³alnoæ i duchowoæ w.
Rafa³a Kalinowskiego. W tej czêci spotkania uczestniczy³o ok. 60 osób.
Spotkanie zakoñczy³o siê po godz.
15.00 odmówieniem Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego i po¿egnaniem o. Paw³a
z uczestnikami modlitwy.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom,
a szczególnie tym, którzy zaanga¿owali

Akcja poboru krwi
Ka¿da wspólnota jest darem dla parafii. Ka¿da wnosi co innego: modlitwê,
o¿ywienie wród wiernych, pos³ugê przy
o³tarzu, pomoc w potrzebie. Szczególny
dar wnosz¹ krwiodawcy. Parafialny Klub
HDK zorganizowa³ w dniu 29 kwietnia
drug¹ w roku 2007 akcjê poboru krwi.

siê w przygotowanie i przeprowadzenie spotkania
Bractwa.
Przy okazji informujemy, ¿e w dniach 30.04 do
3.05 2007 r., 3 osoby z naszego Bractwa bra³y udzia³
w Rekolekcjach dla Animatorów Bractwa i Grup
Szkaplerznych w Czernej.
Rekolekcje prowadzi³ o. Pawe³ Ferko, a ich tematem by³ w. Rafa³ Kalinowski jako aposto³ wieckich
i jako m¹¿ modlitwy.
Zarz¹d Bractwa

Krew odda³o, tak jak 11 lutego, 40 osób.
Zg³osi³o siê 48 osób, ale lekarz po wstêpnych badaniach 8 osobom zaproponowa³
tego dnia rezygnacjê z oddania krwi. £¹cznie pobrano 18,00 litrów tego bezcennego
leku. Kolejne akcje niedzielnego poboru
krwi w naszej parafii odbêd¹ siê: 15 lipca,
16 wrzenia, 18 listopada.
Bóg zap³aæ wszystkim krwiodawcom
za wielkie serce!
ks. proboszcz
Zdj.: D. Kubny

Intencje mszalne
Ze wzglêdu na to, ¿e mo¿liwoæ przyjmowania intencji mszalnych jest ograniczona iloci¹ Mszy w., które ka¿dy
kap³an mo¿e codziennie odprawiæ, informujemy, ¿e od miesi¹ca lipca wprowadzamy Mszê w. zbiorow¹ w intencji osób
¿yj¹cych w jedn¹ lub dwie niedziele ka¿dego miesi¹ca o godz. 11.30.
Jednoczenie przypominamy, ¿e
z tych samych wzglêdów odprawiane s¹
Msze w. zbiorowe w I poniedzia³ek miesi¹ca za zmar³ych i w I czwartek miesi¹ca
za rodziny i w intencjach osób ¿yj¹cych.
ks. proboszcz

Zaproszenie!
Misterium Paschalne
W dniu 24 kwietnia br. podczas nieszporów dziewczêta z Grona Dzieci Marii,

wspierane przez ministrantów przedstawi³y Misterium Paschalne.
Poni¿ej zamieszczamy momenty tego
przedstawienia utrwalone na zdjêciach
przez Mirelê Nongiser.

Ko³o Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich przy naszej parafii
zaprasza kolejarzy i cz³onków ich
rodzin do uczestnictwa w II Ogólnopolskim Spotkaniu Formacyjnym
w KêdzierzynieKolu.
W ramach spotkania zapraszamy
do udzia³u w nabo¿eñstwie do Serca
Pana Jezusa w dniu 9 czerwca o godz.
14.30 w kociele p.w. w. Eugeniusza
de Mazenod na Pogorzelcu oraz na
uroczyst¹ Mszê w. z udzia³em pocztów sztandarowych w dniu 10 czerwca o godz. 10.00 w kociele p.w. Ducha
wiêtego i NMP Matki Kocio³a.
Zarz¹d KKSP

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Maj
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.
29 19.00
Msza w. w intencji ks. Wojciecha Modelskiego
w 3. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
Czerwiec
1
19.00
3
4
7
10
15
20

Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
11.30
Rocznica I Komunii wiêtej,
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek mca.
Uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej
Msze w. 7.00, 8.30  po niej procesja, 11.30,15.00 i 18.30.
10.00
Msza w. w intencji kolejarzy i ich rodzin.
11.30
Msza w. w intencji ks. Micha³a Pieñkowskiego
w 7. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
19.00
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.
19.00
Msza w. w intencji pielgrzymów do sanktuariów
wiêtokrzyskich.

Lipiec
1
10.00
15.00
2
19.00
5

19.00


6

19.00

15

11.30

16
18

19.00
19.00

22

11.30

25

19.00

Sierpieñ
2
19.00

3
5
6
12
15

Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa,
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków 
I poniedzia³ek mca.
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  za ¿yj¹cych.
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Msza w. w intencji Radia Maryja i Telewizji
Trwam.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  za
¿yj¹cych.
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.

Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  za
¿yj¹cych.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  za
¿yj¹cych.
Wniebowziêcie Najwiêtszej Marii Panny
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.

str. 7

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: Filip Lechowicz, Natalia Nicola Skrzypczak,
Samuel Marcel Pruszkowski, Oliwia Jadwiga Szel¹g, Daria Polak,
Piotr Krajza, Jakub B³a¿ej Mazur, Jagoda Maria ¯y³owska, Nikola
Anna Sadzik, Aleksandra Bo¿ena Mañdziuk, Micha³ Lisowiec,
Oliwia Magdalena Czekalak, Kylie Anna Plug, Oliwia Emilia
Kremzer, Grzegorz Asman, Szymon Sebastian Wencel, Natalia
Miszkiewicz, Oliwia Weronika Tomaniak, Julia Kosiewicz,
Agnieszka Zambrzycka, Gabriela ¯urek, Kacper Wies³aw Wilkoñ
Zajko, Martyna Maria Dziurdzia.

Sakrament Bierzmowania
...przyjmij znamiê Ducha wiêtego  te s³owa wypowiedzia³
ks. bp Jan Kopiec do 116 osobowej grupy bierzmowanych, odpowiadaj¹c na ich prognienie, aby Duch wiêty umocni³ ich do mê¿nego wyznawania wiary i postêpowania wed³ug jej zasad.

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:
Tomasz Lechowicz i Paulina Olender
£ukasz Celi i Barbara ¯ak
Grzegorz Buczkowski i Joanna Iwaneczko
Krzysztof Wiencek i Joanna Czeczot
Marcin Parusel i Katarzyna P³oskonka
Marek Gajda i Sabina Pajor

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Zygfryd Nowacki l. 80
Michalina Bisaga l. 94
Ireneusz Szklarz l. 57
Anna Stolorz l. 60
Jerzy Andraka l. 73
Julia £oza l. 54
Janusz Pelc l. 76
Wies³awa Bartoñ l. 63
Henryk Stêpieñ l. 72

Jan Pajêcki l. 51
Adam Kamiñski l. 31
Jan Adamczyk l. 56
Wies³aw Kopczyñski l. 52
Eugeniusz Radko l. 62
Ryszard Noskowicz l. 54
Andrzej Kopiec l. 53
Jaros³aw Wnuk l. 33
Kazimierz Dudziñski l. 60

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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SPOTKANIE FORMACYJNE KSW Z BR. TADEUSZEM RUCIÑSKIM
W dniach 21, 22 kwietnia 2007 gocilimy w naszej parafii brata Tadeusza
Ruciñskiego. Nale¿y on do zgromadzenia
Braci Szkolnych. W sobotê mia³ spotkanie
z nauczycielami  podczas sesji formacyjnej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. W niedzielê
g³osi³ kazania podczas Mszy wiêtych.
W sesji formacyjnej, po³¹czonej
z warsztatami, wziê³o udzia³ 45 osób
z Krzy¿anowic, Opola, Reñskiej Wsi, Prudnika, G³ubczyc, Piotrówki, Kamieñca,
Wiêkszyc, Kalinowic k/Strzelec Opolskich,
z Tarnowa Opolskiego, £agiewnik Ma³ych
k/Pawonkowa, z Pludrów i z KêdzierzynaKola. Spotkanie rozpoczê³o siê Msz¹
wiêt¹ w naszym kociele, któr¹ w intencji uczestników odprawi³ ks. Jaros³aw.
Tematem spotkania Nuda jest têsknot¹  czyli o braku woli i radoci ¿ycia
u dzieci i m³odzie¿y zajêto siê na dwa
sposoby. Najpierw by³ wyk³ad br. Tadeusza, który ucila³ pojêcie nudy.
Nuda  jako bezruch cia³a, bezruch
uczuæ, bezruch umys³u i woli, nie³ad, który wprowadza bezw³ad, a w konsekwencji rozk³ad osobowoci, woli cz³owieka
i jego naturalnej chêci dzia³ania, lêk przed
wysi³kiem, trudem, co powoduje obsesyjne zainteresowanie u³atwieniami.
Nuda  to te¿ pustka wewnêtrzna siêgaj¹ca pustki metafizycznej, któr¹ jakby
zasysa. Cz³owieka nic nie poci¹ga, nic go
nie interesuje, niczemu nie chce siê powiêciæ, to anemia duszy, eutanazja duszy,
agonia duszy na d³ugo przed mierci¹
fizyczn¹ i dopomaga samobójstwom.
Tak rozumianej nudzie trzeba stawiæ
czo³a, trzeba siê z ni¹ zmierzyæ. Jednym
ze sposobów przeciwdzia³ania nudzie jest
odczuwanie szeroko pojêtego braku.

Uwiadomienie sobie, czego nam w ¿yciu
brakuje, mobilizuje do dzia³ania, by ten
brak zaspokoiæ i tym sposobem, nawet
bezwiednie, walczy siê z nud¹. Nie nudzi
siê ten cz³owiek, który szuka sposobów,
by ul¿yæ innym ludziom w ich cierpieniu
lub bezradnoci.

Z teologicznego punktu widzenia nuda
jest odmian¹ rozpaczy, z której nie chce
siê wyrwaæ. Cz³owiek odczuwa bezsens
¿ycia, duchow¹ noc i sam nie bardzo potrafi to zmieniæ. Zatem nuda mo¿e byæ sygna³em, ¿e rodzaj prowadzonego ¿ycia nie
jest prawdziwym ¿yciem i nie do takiego
rodzaju ¿ycia przeznaczy³ nas Odwieczny.
Drug¹ czêci¹ spotkania by³y warsztaty. Pracowano w grupach wokó³ trzech
zadañ problemowych:
1. Jakimi mo¿liwymi sposobami mo¿na
by³oby praktykowaæ z dzieæmi wiêksz¹ prostotê ¿ycia, praktykowaæ
wyrzeczenia i otwarcie siê na sprawy
duchowe?
2. Jakimi mo¿liwymi sposobami przeciwstawiaæ siê stêpieniu wra¿liwoci
u dzieci, pobudzaæ do wspó³czucia
i konkretnie je okazywaæ.
3. Jakimi mo¿liwymi sposobami niwelowaæ u dzieci wp³yw kultury mierci,
pobudzaæ zachwyt i wolê ¿ycia

SP£ACAMY D£UG WDZIÊCZNOCI
Od wielu lat w naszej diecezji parafie
wspieraj¹ siê wzajemnie w szczególnych
trudach, a takim jest zw³aszcza trud budo-

wy kocio³a. Istnieje tzw. patronat. Ksi¹dz
biskup wyznacza dekanaty, które maj¹
pomagaæ poszczególnym parafiom. Przez
wiele lat korzystalimy z takiej pomocy.
Wielokrotnie te¿ dziêkowalimy parafiom
patronackim za pomoc w budowie. Przyszed³ czas, kiedy i my stalimy siê parafi¹
patronack¹. Naszemu dekanatowi zosta³a
przydzielona parafia w.Karola Boromeusza w Opolu.
W niedzielê 29 kwietnia, zwan¹ Niedziel¹ Dobrego Pasterza, gocilimy
u nas wikariusza tej¿e parafii  ks.Adriana
Joñczyka. Ksi¹dz Adrian wyg³osi³ kaza-

(z wprowadzaniem w przestrzeñ dzia³ania ³aski Bo¿ej).
Uczestnicy warsztatów poszukiwali
odpowiedzi na te pytania, niestety, ze
wzglêdu na ograniczone miejsce w gazetce, osoby zainteresowane odpowiedziami
na wszystkie te pytania, kierujemy na
nasz¹ parafialn¹ stronê internetow¹
(www.duchaswietegokk.pl).
Na zakoñczenie spotkania przyjecha³
franciszkanin o. Krystian Pieczka z Góry
w. Anny i przedstawi³ zebranym Projekt
Edukacyjny Daæ im nadziejê. Projekt
dotyczy kszta³cenia konkretnego dziecka
afrykañskiego  mieszkaj¹cego na terenie
misji franciszkañskiej w Afryce. Pomys³
ten wzi¹³ siê z obserwacji wielu zdolnych
dzieci, które nie mog³y uczyæ siê pisaæ
i czytaæ z powodu biedy. ROCZNY koszt
wykszta³cenia dziecka w szkole podstawowej wynosi równowartoæ 40 EU. Grupa
nauczycieli, spotykaj¹cych siê w Kêdzierzynie, ma ju¿ od roku swego wychowanka  Serafina (7 lat), ponadto jeszcze 8 innych osób z Kêdzierzyna podjê³o siê
kszta³cenia swego afrykañskiego dziecka. Idea ta jest bardzo piêkna, wydobywa
nasz¹ wra¿liwoæ serca. Mo¿e jeszcze kto
zechce do³¹czyæ do tej grupki.
Anna Nycz
zdjêcia: D. Kubny

nia, przedstawi³ te¿ ¿ycie parafii, która
znajduje siê w dzielnicy Chabry. Poród
bloków od roku 2000 pracuje trzech ksiê¿y, którzy w kaplicy sprawuj¹ duszpasterstwo. W roku 2007 bêd¹ zak³adane fundamenty kocio³a.
W imieniu Ksiê¿y Duszpasterzy i wiernych parafii w. Karola Boromeusza  Bóg
zap³aæ wszystkim, którzy w niedzielê
29 kwietnia swoj¹ ofiar¹ wsparli kolejne
wiekopomne dzie³o!
Wszystkich zainteresowanych histori¹,
a tak¿e ¿yciem parafii w. Karola Boromeusza w Opolu zapraszamy do odwiedzenia ich strony parafialnej:
www.parafia.chabry.opole.opoka.org.pl.
ks. proboszcz

