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MATKI BOSKIEJ SIEWNEJ

MATKA BOSKA
SIEWNA

8 wrzenia w wiêto Narodzenia Najwiêtszej Marii Panny (Matki Boskiej Siewnej) rozpoczyna siê
cykl obrzêdów zwi¹zanych z upraw¹ zbó¿. Dzieñ ten
przypada na czas siewów ozimych, dlatego gospodarz, który na ten dzieñ nie ukoñczy³ siewów,
a zaraz po tym dniu nie wzi¹³ siê do siewu pszenicy,
uwa¿any by³ kiedy za leniwego. Obecnie tego dnia
ka¿dy gospodarz stara siê obsiaæ, choæby tylko
symbolicznie, kawa³ek pola, by zapewniæ sobie
dobre plony w nastêpnym roku.

Idzie Matka Boska Siewna
po jesiennej roli,
sieje ziarno w ziemiê czarn¹
w z³otej aureoli.

BEATYFIKACJA CZCIGODNEJ S£U¯EBNICY
BO¯EJ MARII LUIZY MERKERT
W niedzielê 30 wrzenia br. o godz. 10.00, w Nyskiej
katedrze bêdzie mia³o miejsce historyczne wydarzenie,
pierwsza, w tysi¹cletnich dziejach chrzecijañstwa na
l¹sku, uroczystoæ beatyfikacji s³u¿ebnicy Bo¿ej
Marii Luizy Merkert, wspó³za³o¿ycielki i pierwszej prze³o¿onej generalnej Zgromadzenia Sióstr w. El¿biety.
Aktu beatyfikacji, w czasie uroczystej Eucharystii,
dokona przedstawiciel Ojca wiêtego Benedykta XVI
Jego Eminencja kardyna³ Jose Saraiva Martins, prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
W ramach przygotowania do beatyfikacji, od wtorku 25 wrzenia, przewidziano bogaty program obejmuj¹cy uroczystoci kocielne i kulturalne, których
fina³em bêdzie uroczysta Msza w. beatyfikacyjna
transmitowana przez Radio Maryja i TV Trwam.

MARIA LUIZA MERKERT
Maria Merkert urodzi³a siê 21 wrzenia 1817 roku w Nysie,
w rodzinie mieszczañskiej. Maria i jej siostra Matylda po mierci matki sprzeda³y skromny maj¹tek i powiêci³y siê chorym.
W 1850 roku Maria Merkert rozpoczê³a w Nysie organizowanie Stowarzyszenia w. El¿biety.
W 1859 roku uzyska³a dla niego zatwierdzenie diecezjalne
i zosta³a wybrana na pierwsz¹ prze³o¿on¹ generaln¹. Funkcjê
tê pe³ni³a do mierci. Zmar³a w opinii wiêtoci 14 listopada
1872 roku w Nysie. Jej szcz¹tki spoczywaj¹ w kociele w. Jakuba i w. Agnieszki w Nysie. Historycy nazywaj¹ j¹ Wielk¹
Kobiet¹ l¹sk¹ w XIX wieku, a potomni  l¹sk¹ Samarytank¹.

Rzuca swe promienne blaski
na pola i sio³a,
mi³osierna, pe³na ³aski
patrzy dooko³a.
A jesienne kwiaty przed Ni¹
na miedzy siê chyl¹,
ranek do stóp Jej blask sieje
zapatrzenia chwil¹.
Idzie drog¹, idzie polem
niby mg³a powiewna
b³ogos³awiæ ludzk¹ dolê
Matka Boska Siewna.
Wiatr J¹ muska i ca³uje
kraj b³êkitnej szaty,
szepc¹ cicho: Ave Maria
na miedzy b³awaty...
Jan Skura

Myli Czcigodnej S³u¿ebnicy
Bo¿ej Marii Merkert
 Bóg jest moim dobrym Ojcem i spogl¹da na mnie z mi³oci¹.
 Bóg nikomu nie odmawia swej pomocy.
 Z g³êbok¹ wiar¹ i ¿yw¹ ufnoci¹ w troskach, cierpieniu
i radoci  widzia³ymy kochaj¹c¹ rêkê Boga, która prowadzi
i wszystkim kieruje.
 Od Serca Jezusowego uczymy siê z cierpliwoci¹ znosiæ
s³aboci naszych blinich.
 Przy wytrwa³ej modlitwie mo¿emy pokonaæ z³e nawyki i zdobyæ pokój serca.
 Niech Bóg bêdzie uwielbiony za to, ¿e udziela gorliwoci
w pracy, cierpliwoci w cierpieniu, odwagi w godzinie mierci.
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WIÊTY JACKU  módl siê za nami!
W dniu 17 czerwca, pod przewodnictwem ks. Jaros³awa Krê¿el, uczestniczylimy w Pielgrzymce parafialnej do Kamienia l¹skiego z okazji 750lecia mierci
w. Jacka Odrow¹¿a.
W uroczystej Mszy w. o godz. 10.00,
koncelebrowanej przez kardyna³ów i biskupów zgromadzonych na 340. zebraniu
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
w Kamieniu l¹skim oraz wielu ksiê¿y,
uczestniczyli przedstawiciele w³adz
i uczelni akademickich oraz wierni z metropolii katowickiej.
Przyby³ych powita³ ks. abp Alfons
Nossol. Homiliê wyg³osi³ ks. kardyna³
Stanis³aw Dziwisz.
By³o te¿ co dla cia³a, Caritas przygotowa³ dla chêtnych gor¹cy posi³ek i napoje.
O 13.30 rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo
maryjne Spotkanie Obrazów Matki Bo¿ej
z diecezji opolskiej, gliwickiej i katowickiej, któremu przewodniczy³ ks. bp Jan
Wieczorek ordynariusz diecezji gliwickiej.

Uczestnicz¹c w tych uroczystociach
mia³em wra¿enie wyczuwalnej bliskoci
i wiêzi miêdzy Kocio³em hierarchicznym
a ludem Bo¿ym, czego wyrazem by³a
wspólna modlitwa za wstawiennictwem w.
Jacka w intencji Kocio³a, Ojczyzny, naszej
l¹skiej Ziemi, i naszych rodzin oraz w intencjach, z którymi pielgrzymowalimy do
Kamienia l¹skiego.
Bogu niech bêd¹ dziêki za dar tego
spotkania i wszystkie ³aski, jakimi nas obdarzy³.
pielgrzym Tadeusz
zdjêcia: T. Kucharski i D. Kubny

IDZIE, IDZIE BÓG PRAWDZIWY...
W Uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a
i Krwi Pañskiej, która w tym roku przypada³a 7 czerwca, tradycyjnie po Mszy w.
o godz 8.30, z naszego kocio³a wyruszy³a
procesja z Najwiêtszym Sakramentem,
tym razem na Osiedle Wschód.
Poszczególne o³tarze ustawione by³y:
I  przy budynku Korfantego 8,
II  przy budynku Królowej Jadwigi 14,
III  pomiêdzy budynkami Korfantego
17 i 19,

IV 

jak zawsze na placu kocielnym.

Podobnie jak w roku ubieg³ym, licznie
uczestniczylimy w procesji, daj¹c wiadectwo naszej wiary, ¿e idzie Bóg prawdziwy i b³ogos³awi nas, nasze domy i miejsca pracy.
tekst: Tadeusz Kucharski
zdjêcia: Urszula Bogaczek
Daniel Kubny

ODPUST
PARAFIALNY
Uroczystoci odpustowe przypadaj¹ce
w tym roku w dniach 27 i 28 maja poprzedzi³a nowenna do Ducha wiêtego oraz
czuwanie modlitewne w wigiliê Zes³ania
Ducha wiêtego, przygotowane przez m³odzie¿ pod kierownictwem ks. Micha³a
Pieñkowskiego.
W pierwszym dniu odpustu  Zes³anie
Ducha wiêtego  procesjê z Najwiêtszym Sakramentem prowadzi³ ks. Jaros³aw Krê¿el, a sumie odpustowej przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ o. Franciszek
Pieczka, franciszkanin z Góry w. Anny.
W drugim dniu odpustu  NMP Matki
Kocio³a  sumie odpustowej przewodniczy³ ks. Wojciech Modelski, a S³owo Bo¿e
wyg³osi³ ks. proboszcz.
Bogu niech bêd¹ dziêki za wszystkie
³aski, którymi obdarzy³ nas w te odpustowe dni.
tekst: Tadeusz Kucharski
zdjêcia: Urszula Bogaczek
Daniel Kubny
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JUBILEUSZE
WIÊCEÑ
KAP£AÑSKICH
W miesi¹cu czerwcu, w dwóch parafiach
naszego dekanatu, uroczycie obchodzono
piêkne jubileusze wiêceñ kap³añskich.
12 czerwca jubileusz 40. rocznicy
wiêceñ kap³añskich obchodzi³ ks. Manfred
Kokott, proboszcz parafii p.w. w. Miko³aja,
a 24 czerwca, w kociele p.w. .w. Katarzyny w S³awiêcicach, jubileusz 50. rocznicy
wiêtowa³ ks. Jan Piechoczek.
W uroczystych Mszach w. w intencji
Jubilatów uczestniczyli przedstawiciele
naszej parafii, którzy z³o¿yli Jubilatom
najserdeczniejsze ¿yczenia.
Redakcja
Zdjêcia: Urszula Bogaczek,
Roland Cedzich

POGRZEB P. TOMASZA WÊGRZYNOWSKIEGO
NASZEGO WIELOLETNIEGO ORGANISTY
W poniedzia³ek 2 lipca 2007 licznie
uczestnicz¹c w liturgii pogrzebowej wyrazilimy wdziêcznoæ panu TOMASZOWI
WÊGRZYNOWSKIEMU za 18 lat ofiarnej
s³u¿by przy organach.
Szanowalimy pana Tomasza. Podziwialimy jego nieprzeciêtnoæ, bo, bêd¹c
niewidomym, potrafi³ doskonale poznaæ
liturgiê i bogaty repertuar pieni. Potrafi³
doskonale znaleæ siê w ka¿dej sytuacji.
Pomaga³ nam pokonaæ bariery, które nieraz mamy w kontakcie z ludmi niepe³nosprawnymi. Tworzylimy z panem Toma-

szem  Rodzinê Parafialn¹. Dzisiaj, gdy
w wieku 54 lat z tej Rodziny zosta³ wyrwany przez chorobê, która jest cen¹ postêpu cywilizacyjnego, po¿egnalimy pana
Tomasza jak Rodzina.
Wierni wype³nili koció³. Przybyli kap³ani ks. Stanis³aw Bogaczewicz z Prudnika, ks.
Dariusz Piasecki z Olkusza, ks. Joachim Kroll
z Modzurowa, ks. Tomasz Malicki z Pietrowic Wielkich, ks. Mariusz Kozak z Prudnika
i wraz z kap³anami naszej parafii z³o¿yli dar
Najwiêtszej Eucharystii. Na cmentarzu nad
grobem pochyli³y siê parafialne sztandary,

a orkiestra towarzyszy³a naszej wdziêcznej
obecnoci.
Jako proboszcz parafii wyra¿am ogromn¹ wdziêcznoæ w imieniu swoim i rodziny pana Tomasza wszystkim, którzy pomagali rodzinie w trudnych chwilach i opiece
nad chorym oraz za liczny udzia³ w uroczystociach pogrzebowych w kociele i na
cmentarzu.
Jeszcze raz w imieniu rodziny i w swoim serdecznie dziêkujê, Bóg zap³aæ!
ks. proboszcz
zdjêcia: Tadeusz Kucharski
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KOLEJARSKIE SPOTKANIE
Kolejarze z ca³ej Polski spotkali siê
w dniach 810 czerwca Roku Pañskiego
2007 w KêdzierzynieKolu na II Ogólnopolskim Spotkaniu Formacyjnym.
Spotkanie poprzedzi³ d³ugi, bo prawie
roczny okres przygotowañ. Z dr¿eniem
serca, w pi¹tek 8 czerwca, od godz.14.00
oczekiwalimy na peronach dworca kolejowego na przyje¿d¿aj¹cych goci i zastanawialimy siê czy wszystko nam wyjdzie tak, jak zaplanowalimy. Ale kiedy
o godz. 18.00.mielimy ju¿ prawie komplet goci zakwaterowanych w Domu
Pielgrzyma na Górze wiêtej Anny, bylimy pewni, ¿e d³ugi czas przygotowañ do
spotkania nie poszed³ na marne. By³o
nam ³atwiej, bo takie spotkanie ju¿ raz
organizowalimy w grudniu 2001 roku.
Kiedy krajowy moderator, ks. Ryszard
Marciniak z Konstancina Jeziornej pod
Warszaw¹, po wyjciu z dworca kolejowego zobaczy³ na szybie autobusu plakat 
zapraszaj¹cy wszystkich kolejarzy do Kamienia l¹skiego, na Górê w. Anny i do
naszego kocio³a na Piastach, powiedzia³:
no patrzcie, to s¹ profesjonalici. Mi³o
nam by³o to s³yszeæ, choæ jeszcze wtedy
nie wiedzielimy, ¿e takich momentów
bêdzie póniej wiêcej.
Sobota rano, drugi dzieñ spotkania,
dwoma autokarami i dwoma busami wyruszamy do Kamienia l¹skiego, aby pok³oniæ siê wiêtemu Jackowi. W kociele
parafialnym pod jego wezwaniem, Ekselencja ksi¹dz biskup pomocniczy diecezji
opolskiej Pawe³ Stobrawa przewodniczy³

Eucharystii i g³osi³ S³owo Bo¿e do zebranych tam kolejarzy z ca³ej Polski.
Oprawê liturgiczn¹ zapewnili kolejarze
z Kluczborka z Parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, gdzie proboszczem jest
ks. Franciszek Drenda  duszpasterz kolejarzy naszej diecezji. Szkoda tylko, ¿e sam
nie móg³ uczestniczyæ w naszym spotkaniu, choæ w trakcie przygotowañ nic na to
nie wskazywa³o. Po Mszy w. zwiedzilimy Zamek i Zespó³ Turystyczno  Wypoczynkowo  Rehabilitacyjny diecezji
opolskiej SEBASTIANEUM SILESIACUM.
Uczestnicy byli pod wra¿eniem, zw³aszcza gdy zobaczyli w jakim stanie znajdowa³y siê te budynki wtedy, kiedy opuci³o je najpierw wojsko radzieckie a potem
polskie. Patrz¹c teraz na odrestaurowane
budynki, a¿ trudno uwierzyæ, ¿e to zas³uga naszego biskupa ordynariusza.
Po obiedzie wyruszylimy zwiedzaæ
zabytki sakralne G³ogówka. Po drodze zatrzymalimy siê w Biedrzychowicach, aby
zobaczyæ regionaln¹ izbê tradycji. Tu
witaj¹ nas l¹skim ko³oczem  wielu nie
wie, co to takiego. Z okien autokarów podziwiaj¹ zadbane obejcia, a ¿e by³a sobota i wiêkszoæ mieszkañców zamiata³a
drogê wiod¹ca przez wie, zdziwienie
by³o tym wiêksze. A niech wiedz¹, jaki
w naszej Diecezji porz¹dek!
W G³ogówku zwiedzilimy: zamek, koció³ franciszkanów i koció³ w Mochowie.
Wszêdzie na nas czekali przewodnicy
i wyczerpuj¹co opowiadali historie tych
miejsc.

Góra w. Anny

Kamieñ l¹ski

Mochów

Po powrocie do Domu Pielgrzyma czeka³ nas wieczór wspomnieñ z pobytu Ojca
wiêtego Jana Paw³a II na Górze w. Anny
i w Lublinie. Bo to w³anie w tym dniu
mija 20 lat od us³yszenia Jego znamiennych s³ów:, ,Kolejarze nie dajcie siê dzieliæ, b¹dcie zjednoczeni.
Zmêczeni ca³odziennymi trudami udalimy siê na zas³u¿ony odpoczynek.
Niedziela  godz. 10.00  zgromadzilimy siê przy o³tarzu naszego kocio³a.
Nieco wczeniej ks. Edward opowiada³
uczestnikom jak zmieni³ siê nasz koció³
od 2001 roku. Tu¿ przed rozpoczêciem
Mszy w kociele pojawi³ siê Wojewoda
Opolski i Starosta Powiatu. To mi³e dla
nas, gdy¿ to dziêki ich pomocy to nasze
spotkanie mog³o siê odbyæ.
Podczas Mszy homiliê wyg³osi³ krajowy moderator  ks. Ryszard Marciniak,
lubimy go s³uchaæ, zanim zosta³ ksiêdzem by³ najpierw kolejarzem, nawet naczelnikiem stacji Warszawa Wschodnia.
Po skoñczonej Mszy w. pami¹tkowe
zdjêcie na szerokich schodach placu kocielnego. Spotkanie zakoñczylimy obiadem w restauracji Kosmos. Towarzysz¹
nam Wojewoda i Starosta Powiatu. Gocie s¹ pe³ni uznania dla nas  organizatorów, ale nie tylko. Podziwiali porz¹dek,
zadbane podwórka, zieleñ, wykoszon¹
trawê. To mi³e, ¿e tak dobrze bêd¹ wspominali pobyt w naszych stronach. Wielkie s³owa uznania dla ks. proboszcza,
który by³ dusz¹ spotkania i nie szczêdzi³
si³, aby spotkanie to mia³o taki wymiar.
Bogu niech bêd¹ dziêki.
Zbigniew Bar.
zdjêcia: Daniel Kubny

Biedrzychowice

KêdzierzynKole
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AFRYKAÑSKIE
RYTMY
W NASZEJ PARAFII
Dnia 16 czerwca br. w naszym kociele gocilimy zespó³ Claret Gospel
z Wybrze¿a Koci S³oniowej, którego przewodnikiem duchowym jest o. Roman
Wonica cmf.

W tegorocznej XXXI pielgrzymce na
Jasn¹ Górê, w Grupie 2 ¿ó³tej wêdrowa³o
106. pielgrzymów, którym przewodniczy³
ks. Tomasz Fortalski  neoprezbiter z naszej parafii.
Pielgrzymowano pod has³em:
Wielkie rzeczy uczyni³ Pan naszej
l¹skiej Ziemi.
Z Rynku kozielskiego pielgrzymka
wyruszy³a 21 sierpnia, ¿egnana przez ks.

Rafa³a Cudoka z parafii w. Zygmunta
i Jadwigi l¹skiej, aby poprzez Górê w.
Anny, gdzie ks. bp. Jan Kopiec przewodniczy³ Eucharystii, dotrzeæ na nocleg do
Kad³ubca. Nastêpne dni wygl¹da³y
podobnie. Codziennie Eucharystia, kilometry do przejcia, konferencje, modlitwa i posi³ki. I tak poprzez miejsca noclegowe w Zawadzkim, Zborowskim
i Kaleju, 25 sierpnia pielgrzymi dotarli na
Jasn¹ Górê, gdzie uroczystej Mszy w.
na wa³ach przewodniczy³ ks abp Alfons
Nossol. Potem pok³on Matce Bo¿ej w kaplicy Jasnogórskiej, zawierzenie Jej
wszystkich intencji pielgrzymkowych
i powrót do Kêdzierzyna.
Ten telegraficzny opis uzupe³niamy
zdjêciami z trasy pielgrzymki dostarczonymi przez Daniela Kubnego.
Dziêkujemy,
redakcja

Gocie z Afryki swoim uczestnictwem
ubogacili wieczorn¹ Eucharystiê o jak¿e
ró¿ny od naszego, zwi¹zany z ich kultur¹,
sposób prze¿ywania liturgii.

Po Mszy w. zespó³, w oryginalnych
strojach, zaprezentowa³ tañce i piewy ze
swojego kraju, a spontaniczny sposób ich
wykonywania, radoæ, pogoda ducha
i otwartoæ by³y wiadectwem ich wiary
i ukochania Chrystusa.

Bóg zap³aæ organizatorom i wykonawcom za to, ¿e moglimy uczestniczyæ w tej
niezwyk³ej uczcie duchowej.
tekst: Wanda Kucharska
zdjêcia: Daniel Kubny
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DAR KRWI  DAREM ¯YCIA
W niedzielê 15 lipca Klub HDK PCK
zorganizowa³ 3. akcjê poboru krwi w tym
roku.
Krew odda³o 38 osób (dla przypomnienia w lutym 41, a w maju 40). Cieszy
nas, ¿e iloæ krwiodawców w czasie
naszych akcji jest prawie na tym samym
poziomie.

19 lipca, na probê o.o. franciszkanów
z Góry w. Anny, podczas XI wiêta M³odzie¿y, zorganizowalimy akcjê poboru
krwi. Ze wzglêdu na du¿¹ iloæ uczestników i nietypowe warunki, przeprowadzenie akcji wymaga³o du¿ego zaanga¿owania.
Na apel o oddanie krwi odpowiedzieli
(daj¹c przyk³ad) i ksiê¿a i siostry zakon-

NA POK£ADZIE ARKI
Inicjatorem organizowanego od wielu
lat wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
i m³odzie¿y jest Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Opolskiej  Ko³o przy
parafii p.w. Ducha wiêtego i NMP Matki
Kocio³a w KêdzierzynieKolu.

Codziennie od 8.00 do 16.00 na zajêcia
przychodzi³o ok. 28 dzieci w wieku od
6 do 15 lat. Dla ich integracji organizowalimy zajêcia o ró¿nym charakterze,
np: plastyczne, sportowe, rekreacyjne,
muzyczne. Zatrudnieni wychowawcy
zwracali uwagê na to, aby ka¿de dziecko
mog³o wykazaæ siê w³asnymi umiejêtnociami i zdolnociami.
Organizowalimy czêsto wyjazdy na
basen na osiedlu Azoty, do Kinoplexu
w Opolu i Katowicach, wycieczkê do
Pokrzywnej na Kopê Biskupi¹, do ZOO
w Opolu, do Kamienia l¹skiego  muzeum i kaplicy w. Jacka, do McDonald«sa
w Opolu i Bytomiu, do Z³otego Stoku
 kopalni z³ota, i nad Jezioro Nyskie.

Wspó³pracowalimy ze wietlic¹ Betania przy parafii w. Floriana i pó³koloniami w Szkole nr 5 na Pogorzelcu. Codziennie dzieci mog³y zjeæ drugie niadanie,
pyszny ciep³y obiad w barze Kasyno,
smako³yki i napoje.
Ko³o SRK pragnie gor¹co podziêkowaæ za wsparcie duchowe ks. proboszczowi Edwardowi Bogaczewiczowi oraz n.w.
sponsorom za wsparcie finansowe, które
umo¿liwi³o i uatrakcyjni³o organizacjê letniego wypoczynku w Arce: Heilige 
Gest  Kirche, Urzêdowi Miasta KKole
 Wydz. Owiaty, Petrochemii Blachownia S.A. w KK, Miejskiemu Orodkowi
Sportu i Rekreacji, Zak³adom Azotowym
Kêdzierzyn SA, Miejskiemu Orodkowi
Pomocy Spo³ecznej, Parafialnemu Zespo³owi Caritas, Rodzinie Wieczorek, Aptece Nova.
Dla Ko³a SRK wielk¹ satysfakcj¹ by³a
radoæ i umiech dzieci uczestnicz¹cych
w zajêciach w Arce oraz ich rodziców.
Przewodnicz¹ca Ko³a SRK
Teresa Dulêba

ne oraz m³odzie¿. Krew odda³y 74 osoby,
z których 97% uczyni³o to po raz pierwszy.
T¹ drog¹, w imieniu Zarz¹du Klubu
HDK przy parafii p.w. Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a oraz Zarz¹du PCK
w KêdzierzynieKolu, chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy oddaj¹ krew
podczas naszych akcji, zarówno w naszej
parafii, jak i na Górze w. Anny oraz tym,
którzy oddaj¹ krew poza akcjami w punkcie krwiodawstwa.
Prezes Mieczys³aw Ferdzyn

Potrzeba,
by Chrystus wzrasta³,
a ja siê umniejsza³.
(J 3,30)

Ksi¹dz abp
Alfons Nossol z
dniem 17 sierpnia
br. skierowa³ do
pracy w naszej
parafii neoprezbite r a To m a s z a
Fortalskiego. Ks.
Tomasz na nasz¹
probê tak napisa³ o sobie:
Urodzi³em siê
3 maja 1982 w G³ucho³azach. Moja rodzinna miejscowoæ to Charbielin, gdzie
chodzi³em do szko³y podstawowej. Po
ukoñczeniu szko³y redniej  Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w G³ucho³azach  odpowiadaj¹c na Bo¿e powo³anie wst¹pi³em
do Seminarium Duchownego w Opolu. Na
szóstym roku seminarium odby³em praktykê diakoñsk¹ w parafii p.w. Wniebowziêcia NMP w Biedrzychowicach.
26 maja 2007 w Katedrze opolskiej przyj¹³em wiêcenia kap³añskie z r¹k abp.
Alfonsa Nossola.
Interesujê siê: muzyk¹, liturgi¹, lubiê
jedziæ na rowerze i chodziæ po górach.
Pos³ugê w naszej parafii ks. Tomasz
rozpocz¹³ od przewodzenia grupie 2 ¿ó³tej na trasie pielgrzymki na Jasn¹ Górê,

dokoñczenie na str. 7
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Z ¯YCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
W rubryce tej pragniemy informowaæ czytelników o radosnych i smutnych wydarzeniach z ¿ycia naszej wspólnoty parafialnej. Chrzty, luby
i inne sakramenty, wa¿niejsze jubileusze i uroczystoci oraz pogrzeby, to
istotne momenty w ¿yciu ka¿dego z nas, to ich suma stanowi o kondycji
duchowej parafii.

Micha³ Jacek Ka³amaga, Kinga Krystyna Celi, Marcin Grzegorz
Papuziñski, Blanka Wiktoria Gut, Natalia Karolina Pietrzyk, Bartosz
Panek, Dominika Baranowska.

Sakrament chrztu wiêtego

...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:
Rafa³ Parusel  Natalia Rzeszotarska
Tomasz Szczyrba  Izabela Krzesiñska
Arkadiusz Pszon  Jolanta Rudziewicz
Dominik Kurek  Aleksandra Ptak
Roland Kasiera  Dorota £a¿eñska
Daniel Bodynek  Katarzyna Gruca
Wojciech Kot  Aleksandra Cielik
Marcin Urbanowski  Marta Idzi
Dawid Jaskó³ka  Monika Migocz
£ukasz Grygiel  Dagmara Chrz¹ciel
Mariusz Malinowski  Aleksandra Metzgier
Rados³aw Gorski  Magdalena Nowakowska
Marcin Symo³on  Ewelina Inorowicz
Rados³aw Powêska  Gra¿yna Zalewska
Rafa³ Malinowski  Aneta Ludkiewicz
Micha³ Szczepaniak  Marta Mukoid
Bogus³aw Bieñko  Sabina G³ombik
Jaros³aw Mieleszko  Joanna Magnan
Piotr ¯¹d³o  Justyna Wolny
Grzegorz Lichosik  Anna Perzanowska
Rafa³ Chmura  Agnieszka Witkowska
Tomasz Fr¹ckowiak  Patrycja Cemerys
Marek Tymcio  Joanna Z³omañczuk
Krzysztof Umiñski  Aneta Wojton
Piotr Peljan  Wioleta Biliñska
Arnold Gêgotek  Agnieszka Bu³kowska
Krzysztof Szymkowiak  Justyna Szymañska

Ja ciebie chrzczê w Imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego  tymi
s³owami nastêpuj¹ce dzieci zosta³y w³¹czone we Wspólnotê
Kocio³a wiêtego: Blanka Faustyna Ocipiñska, Dawid Wilczek,
Adam Wojciech Partyka, Mi³osz Robert ¯yme³ka, Kacper Zió³kowski, Jakub Wolak, Oliwia Drozd, Szymon Adam Wi¹cek, Zuzanna
Magdalena Wysoczan, Tobiasz Bakota, Jakub Bartosz Zych, Emilia
Sonia S³owik, Julia Anna Kamyk, Kajetan Zyzik, Krzysztof Zieliñski, Filip Kamil Piero¿ak, Nadia El¿bieta Ilnicka, Anna Kuklo,

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Wrzesieñ
16 14.00
17 18.00
23

11.30

Msza w. w intencji dzieci przedszkolnych.
Msza w. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
Msza w. zbiorowa w intencji Franciszkañskiego
Zakonu wieckich i w ró¿nych intencjach.

Padziernik
1
18.00
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.
7
11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 za ¿yj¹cych,
14.00
Msza w. w intencji dzieci przedszkolnych,
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
14
8.30
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
11.30
Msza w. w intencji nauczycieli i s³u¿by zdrowia.
21 I rocznica konsekracji naszego kocio³a.
11.30
Msza w. w intencji parafian,
14.00
Msza w. w intencji dzieci przedszkolnych.
24 18.00
Msza w. w intencji Radia Maryja i Telewizji
Trwam.
25 18.00
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
Listopad
1
Wszystkich wiêtych  Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
15.00
procesja na cmentarzu komunalnym.
dokoñczenie ze str. 6

Potrzeba, by Chrystus wzrasta³...
a w niedzielê 2 wrzenia g³osi³ homiliê i udziela³ b³ogos³awieñstwa prymicyjnego na wszystkich Mszach w.
Serdecznie witamy ks. Tomasza
w naszej Wspólnocie
i ¿yczymy wielu
darów Ducha wiêtego i opieki NMP Matki Kocio³a.
Redakcja
zdjêcia: Daniel
Kubny

Sakrament ma³¿eñstwa

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
W³adys³aw Duda l. 86
Ewa wistek l. 63
Maria ¯arkowska l. 75
Leszek Mrozik l. 41
Dorota Dutkiewicz l. 70
Ryszard Kwiatek l. 68
Tadeusz Piekarz l. 54
Waldemar Kokocki l. 64
Józef Biesiada l. 64
Henryk £awnik l. 73
Gustaw Blicharski l. 69
Stanis³awa Kisiel l. 89

Romuald Kamola l. 62
Jerzy Tomaszewski l. 58
Kazimierz Licznar l. 70
W³adys³aw Królik l. 82
Tomasz Wêgrzynowski l. 54
Maria Ni¿borska l. 88
Robert Boguszewski l. 38
Mariusz Grochala l. 1
Józef Kêdrak l. 59
Roman Samol l. 51
Mateusz Szwamel l. 19

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

str. 8

Parafia Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a

...I NAUCZ MNIE ¯YCIEM DZIÊKOWAÆ
Moje pierwsze skojarzenia z KêdzierzynemKolem wi¹¿¹ siê z wyjazdami do swojej rodziny, która mieszka w Gliwicach. Pamiêtam, ¿e zawsze wybiera³em taki poci¹g,
który nie jecha³ przez KêdzierzynKole, ale
przez Strzelce Opolskie, bo trasa by³a krótsza i szybciej mo¿na by³o dotrzeæ do celu.
Dzisiaj mogê przyznaæ racjê staremu powiedzeniu: Co siê odwlecze, to nie uciecze!.
Przed 12 laty poci¹g mojego kap³añskiego
¿ycia przyjecha³ do KêdzierzynaKola
i praktycznie w tym miecie siê zatrzyma³.
No, by³a tylko ma³a, krótka, roczna bocznica w Opolu. Mylê, ¿e przez najbli¿sze lata
moje ¿ycie bêdzie dalej toczy³o siê w bliskoci KKola, bo w nazwie nowej placówki
jest ten wspólny mianownik Kole  Stare
Kole. Jak to dziwnie i piêknie Pan Bóg
pisze po liniach ludzkiego ¿ycia. Dzi, kiedy
dobiega koñca czas pos³ugi w Parafii Ducha
w. i NMP w Kêdzierzynie, pragnê wyraziæ
swoj¹ wielk¹ wdziêcznoæ Panu Bogu za te
4 lata pracy wród Was.
Wczeniej zza Odry, z Kola mog³em ledziæ budowanie tej wi¹tyni, a teraz mog³em
uczestniczyæ w jej ¿yciu.
Dziêkujê bardzo ksiêdzu proboszczowi
za okazane serce, ¿yczliwoæ, cierpliwoæ,
pomoc i zaufanie wobec mojej osoby. Mylê, ¿e wiele nauczy³em siê od ksiêdza
Edwarda i ta nauka przyda siê teraz w samodzielnym proboszczowaniu.
Dziêkujê wspó³wikarym obecnym  ks.
Micha³owi, ks. Wojtkowi, jak i by³ym  ks.
Jurkowi i ks. Tomkowi za wspóln¹ pracê i troskê o zbawienie powierzonych nam dusz.
Praca w parafii to tak¿e ca³y sztab ludzi,
którzy pomagaj¹ i wspieraj¹ pracê kap³anów, bez których nie by³oby tego, co jest.
Dlatego s³owa podziêkowania kierujê
tak¿e do wszystkich, którzy pomagaj¹ w prowadzeniu plebani, kancelarii czy samego

kocio³a. Za ich ci¹g³y umiech, pomoc, cierpliwoæ i powiêcony czas  Bóg zap³aæ!
Dziêkujê ca³ej s³u¿bie liturgicznej ministrantom, mariankom, szafarzom, ¿e wspólnie moglimy modliæ siê i oddawaæ czeæ
Bogu. W tym miejscu pragnê wspomnieæ
i podziêkowaæ za wiadectwo ¿ycia wiar¹
zmar³ym panu Piotrowi Mazurkowi
i Tomaszowi Wêgrzynowskiemu.

zdjêcia: Daniel Kubny
Swoj¹ wdziêcznoæ wyra¿am wszystkim chorym, których odwiedza³em i którzy
s¹ jedn¹ wielk¹ modlitw¹, tak¿e za kap³anów. Jeli dzisiaj mówi siê, ¿e kto ma
plecy, to bez w¹tpienia takimi plecami
dla ka¿dego kap³ana s¹ ludzie chorzy i starsi, którzy daj¹ wiatr i si³ê do kap³añskiej
pracy. Dlatego dziêkujê pani Józefie
(mamie ks. proboszcza), wszystkim seniorom, za wspólne spotkania, za ich ¿yciow¹
m¹droæ.
Bardzo ciekawym i nowym dowiadczeniem by³y dla mnie pielgrzymki parafialne.
Wszystkim pielgrzymom, którzy kroczyli
drogami wiary naszych przodków, w tych
ró¿nych i piêknych miejscach naszej ojczyzny i nie tylko, tak¿e sk³adam s³owa wielkiej
wdziêcznoci. Mog³em na Was zawsze
liczyæ. Ju¿ dzisiaj zapraszam Was na pielgrzymkê po miejscach p¹tniczych Wielkopolski, któr¹ poprowadzi ks. Micha³. Wszystko jest ju¿ przygotowane, za³atwione

ZAKOPANE, ZAKOPANE...
Nasz¹ ministranck¹ wycieczkê do Zakopanego rozpoczêlimy Msz¹ wiêt¹ w poniedzia³ek o godz. 6.00. Po Eucharystii wyruszylimy w drogê. Na miejsce dotarlimy ok.
godz. 12.00. Po zakwaterowaniu siê w orodku w Murzasichlu wybralimy siê do Zakopanego. Kolejk¹ szynow¹ wjechalimy na
szczyt Guba³ówki. Tradycyjnie, najwiêkszym

i czekaj¹ na Was pod koniec wrzenia w Robotnie  to jest mój prezent dla Was!
W ci¹gu tych 4 lat spotka³em bardzo
du¿o ¿yczliwych, rozmodlonych, szlachetnych i wartociowych ludzi, którzy ¿yj¹ Kocio³em i tworz¹ Go. Dziêkujê wszystkim
grupom przyparafialnym za ich towarzyszenie na drodze wiary. Gronu pedagogicznemu i uczniom SP nr 9, za wspólnie prze¿yte
chwile i poznawanie prawd wiary.
Moi kochani, móg³bym jeszcze wiele
wymieniæ osób, którym chcia³bym podziê-

zainteresowaniem grupy cieszy³ siê tor
saneczkowy. Nastêpnie wyci¹giem krzese³kowym zjechalimy z powrotem do Zakopanego. Tam zwiedzilimy dwa kocio³y 
sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej na
Krzeptówkach oraz pierwszy zakopiañski
koció³, przy którym znajduje siê Cmentarz
Zas³u¿onych na Pêksowym Brzyzku.
Drugi dzieñ. Msza wiêta, niadanie
i pierwsze wyjcie w góry. Wêdrówkê rozpoczêlimy przez Dolinê Bia³ego, sk¹d wyszlimy na doskona³y punkt widokowy 
Sarni¹ Ska³ê (1377 m n.p.m.). Stamt¹d rozci¹ga³a siê wspania³a panorama Zakopanego oraz widok na Giewont. Póniej Dolin¹
Str¹¿yskiej zeszlimy do miasta.
Trzeciego dnia wêdrowalimy w kierunku Hali G¹sienicowej. Po ponad dwugodzin-

kowaæ niech wyrazem mojej wielkiej
wdziêcznoci dla Boga i dla ka¿dego z Was
bêd¹ s³owa piosenki: Nie umiem dziêkowaæ Ci Panie, bo ma³e s¹ moje s³owa, zechciej przyj¹æ moje milczenie i naucz mnie
¿yciem dziêkowaæ.
Ka¿demu z Was, tym obecnym i tym,
którzy nie mogli byæ na tej Mszy po¿egnalnej, mówiê szczere Bóg zap³aæ, a tym których w jakikolwiek sposób skrzywdzi³em,
czy zasmuci³em, mówiê przepraszam. Ka¿demu z was pragnê podaæ rêkê i prosiæ
o modlitwê za kap³anów i o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne.
Niech s³owa modlitwy umieszczone kiedy na moim prymicyjnym obrazku, bêd¹
obecne w naszym ¿yciu, tam gdzie Pan Bóg
wyznaczy nam miejsce: Panie, ty zna³e
mnie, a jednak wybra³e. We, przeto
mnie takim, jakim jestem, ale uczyñ takim, jakim Ty chcesz mnie mieæ. Amen.
ks. Jaros³aw

nym marszu Dolin¹ Suchej Wody dotarlimy do schroniska Murowaniec. Na miejscu posililimy siê i wyruszylimy nad Czarny Staw G¹sienicowy, gdzie czêæ grupy
(7 osób) ruszy³a ku szczytowi Kocielca
(2155 m n.p.m.). Po wielu trudach doszlimy do celu. W czasie powrotu przez Prze³êcz Karb w kierunku Kunic z³apa³ nas
deszcz. Przemoczeni, zmêczeni, ale szczêliwi wrócilimy do orodka, sk¹d po krótkim odpoczynku znów wyjechalimy, tym
razem do Parku Wodnego.
Czwarty dzieñ i czas wyjazdu. Ostatnia
wizyta w Zakopanem, gdzie ka¿dy mia³
trzy godziny na ostatnie zakupy. Nastêpnie
wyruszylimy w drogê powrotn¹ przeje¿d¿aj¹c przez Kalwariê Zebrzydowsk¹
i Wadowice.
tekst: Adam Graczyk
zdjêcie: £ukasz Mañturz

