ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

Parafia Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a

str. 1

przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
ISSN 17326885

Padziernik 2007 r.

Ró¿aniec ¿ycia

MODLITWA RÓ¯AÑCOWA

We moj¹ pamiêæ,
Matko Zbawiciela,
do miejsca wiêtego,
do Ciebie,
pozwól mi mówiæ z Tob¹ ró¿aniec
tajemnic szczêcia,
bólu,
nadziei.
Daj moim s³owom wiat³o wiary
i ufnoæ z³o¿onym d³oniom.
ks. Alojzy Henel

Ró¿aniec  z pozoru to zwyk³a modlitwa. Modlitwa d³uga
i nu¿¹ca. Tak jednak nie jest! Ró¿aniec to nie jest zwyk³a
modlitwa  to sposób na ¿ycie!
Odmawiaj¹c ró¿aniec oddajemy wszystkie nasze radoci
i smutki, ca³e nasze ¿ycie Maryi. Gdy zwracamy siê do Niej
z ufnoci¹, mo¿emy byæ pewni, ¿e Ona wstawia siê za nami
u Swego Syna  Jezusa.
Ró¿aniec jest zatem modlitw¹ zawierzenia, która kieruje nas
przez Maryjê do Jezusa.
O mocy ró¿añca mo¿na pisaæ wiele  jednak to ka¿dy
osobicie musi siê o niej przekonaæ. Spróbuj mo¿e ju¿ dzi
porozmawiaæ z Maryj¹ trzymaj¹c w rêku ró¿aniec.

S£UGA BO¯Y JAN PAWE£ II O RÓ¯AÑCU
Ró¿aniec jest to modlitwa, któr¹ bardzo ukocha³em (...). Przedziwna w swej
istocie i g³êbi (...). Oto bowiem na kanwie
s³ów Pozdrowienia Anielskiego przesuwaj¹
siê przed oczyma naszej duszy g³ówne momenty z ¿ycia Jezusa Chrystusa (...)
jakbymy obcowali z Panem Jezusem przez serce
Jego Matki. Równoczenie
za w te same dziesi¹tki ró¿añca, serce nasze mo¿e
wprowadziæ wszystkie sprawy, które sk³adaj¹ siê na
¿ycie cz³owieka, rodziny,
narodu, Kocio³a, ludzkoci
(...). W tajemnicach radosnych widzimy (...) radoæ
rodziny, macierzyñstwa,
przyjani, wzajemnej pomocy. W tajemnicach
bolesnych rozwa¿amy
w Chrystusie (i razem
z Jego Matk¹) wszystkie
cierpienia cz³owieka. W tajemnicach chwalebnych od¿ywaj¹ nadzieje ¿ycia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwsta³ym ca³y
wiat zmartwychwstaje.
(Rzym 7 XI 1983)
Powtarzaj¹c dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo

i Chwa³a Ojcu cz³owiek skupia siê na rozwa¿aniu tajemnic zbawienia i przedstawia
Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby
w³asne i ca³ej ludzkoci, prosz¹c Chrystusa
o si³y, by móg³ bardziej konsekwentnie i wielkodusznie
¿yæ Ewangeli¹. Kiedy
powszechny by³ zwyczaj codziennego odmawiania Ró¿añca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przynios³aby
ta praktyka tak¿e dzisiaj!
Maryjny Ró¿aniec oddala
niebezpieczeñstwa rozpadu
rodziny, jest niezawodn¹
wiêzi¹ jednoci i pokoju.
(Castel Gandolfo 1 X 1995)
Ró¿aniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspania³a modlitwa! Wspania³a
w jej prostocie i jej g³êbi.
W tej modlitwie powtarzamy
po wielokroæ s³owa, które
Dziewica Maryja us³ysza³a
od Archanio³a i od swej kuzynki, El¿biety.
Na tle s³ów: Zdrowa Maryja dusza uzmys³awia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z ¿ycia Jezusa Chrystusa... Modlitwa
tak prosta i tak bogata. Z g³êbi mojego serca
zachêcam wszystkich do jej odmawiania.
(Ludmierz 1997)

Ró¿aniec
Zwykle
niedojrza³ymi
opuszkami palców
dotykam wielkich tajemnic
i w d³oniach dr¿¹cych
trzymam
bukieciki chabrów
co paciorkami siê sta³y
w wêdrówce ku Tobie
b¹d pochwalona
przez pozdrowienie Gabriela
szept modlitwy
zapalonej wiecy 
b¹d pochwalona przez usta
cz³owieka
którego serce
z Bogiem rozmawia
s. Monika Samol
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MSZA WIÊTA W INTENCJI SOLIDARNOCI
W dniu 3 wrzenia Opolska Solidarnoæ
wyznaczy³a sobie spotkanie w KêdzierzynieKolu. Uroczyste posiedzenie Zarz¹du
Regionu NSZZ Solidarnoæ z okazji 27 rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych, rozpoczê³o siê od Mszy wiêtej
w naszej wi¹tyni. Mszê tê celebrowa³ ks.
proboszcz Edward Bogaczewicz. Uroczy-

stoæ uwietni³y liczne poczty sztandarowe
Zwi¹zku z ca³ej Opolszczyzny. Obecny by³
równie¿ nasz wojewoda pan Bogdan
Tomaszek oraz grupa parafian. Motywem
przewodnim wyg³oszonej do uczestników
homilii by³a potrzeba budowania cywilizacji mi³oci. Mi³oæ jest podstaw¹ relacji miêdzyludzkich w ¿yciu rodzinnym, zawodo-

wym, publicznym i politycznym. Kaznodzieja powo³ywa³ siê na liczne grono wiêtych ludzi Kocio³a, którzy nie tylko g³osili,
lecz równie¿ praktykowali mi³oæ bliniego
w codziennym ¿yciu. Wskazywa³ na nieustann¹ potrzebê kierowania siê mi³oci¹
we wszystkich czasach i sytuacjach.
Po Mszy wiêtej uczestnicy udali siê
pod pami¹tkowy kamieñ obok wi¹tyni,
aby oddaæ ho³d tym, którzy powiêcili dla
Ojczyzny to co najcenniejsze, czyli ¿ycie.
¯ycie musi toczyæ siê dalej, ale pamiêæ
o wydarzeniach historycznych, tych
z przesz³oci i tych niedawnych, jest podstaw¹ naszej to¿samoci. Pielêgnujmy
wiêc tradycje i przekazujmy prawdy, nie
tylko gazetowe, kolejnemu pokoleniu.
Jerzy Jaksiewicz
zdjêcia: Tadeusz Kucharski

Jubileusz XXlecia Pañstwowej Szko³y Podstawowej nr 19
Jubileusz to okazja do wdziêcznoci.
Wdziêcznoæ wyra¿amy na ró¿ny sposób. Eucharystia w pi¹tkowy ranek, 21
wrzenia 2007 w naszej wi¹tyni, by³a
modlitewnym dziêkczynieniem. Dziêkowalimy za wychowawców, nauczycieli,
katechetów i za ca³y trud wychowania,
jaki w ci¹gu 20 lat zosta³ ofiarowany
kilku tysi¹com dzieci.

Po jubileuszowej Mszy wiêtej, na
akademii  w sali szkolnej, spotkali siê:
nauczyciele, dzieci, pracownicy szko³y
oraz du¿a grupa osób w minionych
latach ze szko³¹ zwi¹zana. M³odzie¿
przedstawia³a karty historii szko³y piewem i tañcem, a wrêczanymi kwiatami
i oklaskami wyra¿a³a wdziêcznoæ, by³o
to przemi³e spotkanie.

Niech dalsze lata prê¿nej dzia³alnoci
Szko³y Jubilatki przynosz¹ sukcesy na
p³aszczynie naukowej, wychowawczej,
sportowej i wszelkiej innej oraz niech pomog¹ dzieciom w ci¹g³ym piêciu siê
wzwy¿ na wy¿yny wiary i piêknego cz³owieczeñstwa.
ks. proboszcz
zdj.: Daniel Kubny, Jaros³aw Gucwiñski

PIELGRZYMKA M£ODZIE¯Y NA GÓRÊ W. ANNY
W sobotê 29 wrzenia grupa m³odzie¿y z naszej wspólnoty oraz okolicznych
parafii wyruszy³a na piesz¹ pielgrzymkê

na Górê w. Anny. O godz. 8.30, po s³owie
wstêpnym ks. Piotra Bartoszewskiego, wyruszylimy w drogê. Opiekunami z naszej
parafii byli ks. Tomasz oraz ks. Wojciech.
Tradycyjnie ju¿ pierwszy nasz przystanek by³ w Cisowej, gdzie serdecznie nas
przyj¹³ ks. dziekan Jacek Potempa. Po pó³godzinnym odpoczynku wyruszylimy
w dalsz¹ drogê. W trakcie dalszego trudu
pielgrzymowania wychwalalimy Boga
piewem (Bóg zap³aæ zespo³owi) oraz
modlitw¹. Konferencjê nt. powo³ania do
¿ycia w rodzinie wyg³osi³ ks. Wojciech.
Drugi postój odby³ siê w Lenicy, jednak

przez pewne opónienie trwa³ niezbêdne
minimum. Po posileniu siê i krótkim odpoczynku ruszylimy w kierunku Góry
w. Anny. Na miejscu, w kaplicy Matki
Boskiej Fatimskiej, zosta³a odprawiona
Msza w. Homiliê wyg³osi³ ks. Tomasz
Gierga. Po zakoñczonej Euchrystii ka¿dy
mia³ chwilê wolnego czasu. O godz. 15.15
wyruszylimy autobusem do domu.
Serdeczne Bóg zap³aæ wszystkim, którzy podjêli siê organizacji pielgrzymki,
a tak¿e wszystkim pielgrzymom.
Adam Graczyk
Zdjêcia: Daniel Kubny
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I ROCZNICA POWIÊCENIA KOCIO£A
I rocznica powiêcenia naszego
kocio³a przez abp. Alfonsa Nossola, to
okazja do ponownego prze¿ycia tej donio-

s³ej i niepowtarzalnej uroczystoci, bêd¹cej zwieñczeniem naszych wysi³ków
w budowie wi¹tyni i wspólnoty. Za³¹czo-

ny materia³ zdjêciowy niech na nowo
przypomni nam ten historyczny dzieñ.
Zdjêcia: Mariusz Wientzek
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KOLEJNA AKCJA POBORU KRWI
I FESTYN DLA NAJM£ODSZYCH
W niedzielê 16.09.2007 r. Klub HDK
PCK przy Parafii p.w. Ducha wiêtego
i NMP Matki Kocio³a w Kêdzierzynie
Kolu, zorganizowa³ po raz czwarty w tym
roku, akcjê honorowego oddawania krwi.
35 osób odda³o 15750 mililitrów krwi.
£¹cznie w czterech akcjach w tym roku
uzyskano 69,3 litra krwi.

Klub Parafialny HDK sk³ada równie¿
serdeczne podziêkowania wszystkim
parafianom za z³o¿enie datków na sztandar dla naszego Klubu, jak i tym, którzy
wspieraj¹ nas swoj¹ modlitw¹ w dzia³alnoci dla naszych blinich  sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ.
Jednoczenie mamy zaszczyt, ju¿ teraz zaprosiæ wszystkich parafian na uroczystoci powiêcenia naszego sztandaru
w dniu 18 listopada br. Klub Parafialny
HDK dziêkuje jednoczenie wszystkim
sponsorom, którzy pomogli zorganizowaæ Ma³y Festyn dla naszych najm³od-

Serdeczne dziêkujemy ludziom dobrego serca, którzy systematycznie przychodz¹ na akcje oddawania krwi, oddaj¹c
cz¹stkê samego siebie, ratuj¹ w ten sposób zdrowie i ¿ycie ludziom, którzy tej
krwi potrzebuj¹.

ODNOWIENIE DRUGICH PARAFIALNYCH
MISJI WIÊTYCH
I rocznica powiêcenia naszego
kocio³a, przypadaj¹ca w niedzielê 21 padziernika, to okazja do pog³êbienia naszej
wiary przez odnowienie Parafialnych
Misji wiêtych, które poprowadzi ojciec
Cherubin  franciszkanin.
Program Misji:
Niedziela
21.10.2007
Kazania misyjne
na ka¿dej
niedzielnej Mszy
w.
Poniedzia³ek
22.10.2007
715 ró¿aniec i okazja do spowiedzi w.
800 Msza w. z kazaniem ogólnym
1630 spotkanie o. Cherubina z dzieæmi
szko³y podstawowej
1715 ró¿aniec i okazja do spowiedzi w.
1800 Msza w. z kazaniem ogólnym
1930 spotkanie o. Cherubina z m³odzie¿¹
gimnazjaln¹
2030 Apel Jasnogórski

Wtorek 23.10.2007
715 ró¿aniec i okazja do spowiedzi w.
800 Msza w. z kazaniem ogólnym
1630 spotkanie o. Cherubina z dzieæmi
szko³y podstawowej
1715 ró¿aniec i okazja do spowiedzi w.
1800 Msza w. z kazaniem ogólnym
1930 spotkanie o. Cherubina z m³odzie¿¹
gimnazjaln¹
2030 Apel Jasnogórski
roda 24.10.2007
715 ró¿aniec i okazja do spowiedzi w.
800 Msza w. z kazaniem ogólnym
1000 Msza w. dla Seniorów naszej parafii
z nauk¹ misyjn¹
1630 spotkanie o. Cherubina z dzieæmi
szko³y podstawowej
1715 ró¿aniec i okazja do spowiedzi w.
1800 Msza w. z kazaniem ogólnym
1930 spotkanie o. Cherubina z m³odzie¿¹
gimnazjaln¹
2030 Apel Jasnogórski
Niech nasz liczny udzia³ w odnowieniu Misji bêdzie wyrazem naszej wiary
i wdziêcznoci Bogu za nasz¹ wspania³¹
wi¹tyniê w I rocznicê jej konsekracji.
ks. proboszcz

szych dzieci z okazji uroczystoci wiêtego Stanis³awa Kostki. W ramach festynu zorganizowano liczne gry i zabawy
dla dzieci, ubogaci³y go tak¿e wystêpy:
solistki Natalii Rycek  uczennicy I LO
w KêdzierzynieKolu, mieszkanki
Zakrzowa oraz zespo³u Mar¿oletek ze
Szko³y Podstawowej w Ostro¿nicy pod
przewodnictwem pana dyrektora Stefana
Wa³acha. S³owa podziêkowania kierujê
do pana Bronis³awa Piroga z Polskiej
Cerekwi, który profesjonalnie prowadzi³
to dzieciêce spotkanie  Bóg wam
wszystkim zap³aæ.
Prezes Parafialnego Klubu HDK
Mieczys³aw Ferdzyn
Zdjêcia: Daniel Kubny,
Tadeusz Kucharski

VII DZIEÑ
PAPIESKI

Pod has³em Jan Pawe³ II  obroñca
godnoci cz³owieka 14 padziernika
obchodzony bêdzie VII Dzieñ Papieski.
W jego ramach odprawiane bêd¹ Msze
w. w intencji beatyfikacji Papie¿a Polaka,
organizowane konferencje naukowe, panele dyskusyjne i koncerty. Tradycyjnie
ju¿ ok. 100 tys. wolontariuszy przeprowadzi zbiórkê na rzecz stypendiów Fundacji
Dzie³a Nowego Tysi¹clecia dla zdolnej,
ubogiej m³odzie¿y.
W naszej parafii zbiórkê na Fundusz
Dzie³a Tysi¹clecia przeprowadz¹ harcerze.

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12

Msze wiête zbiorowe
w roku 2007
Ze wzglêdu na brak mo¿liwoci przyjmowania w tym roku
indywidualnych intencji mszalnych wprowadzilimy Msze w.
zbiorowe w intencjach osób ¿yj¹cych i za zmar³ych.
Msze wiête zbiorowe w ró¿nych intencjach osób ¿yj¹cych:
7 padziernika niedziela godz. 11
2 grudnia
niedziela godz. 1130
6 grudnia
I czwartek miesi¹ca godz. 1800
26 grudnia
roda II dzieñ Bo¿ego Narodzenia godz. 1130
30

Msze wiête zbiorowe za zmar³ych:
4 listopada
5 listopada
3 grudnia

niedziela godz. 1130
I poniedzia³ek miesi¹ca godz. 1800
I poniedzia³ek miesi¹ca godz. 1800

Intencje na Msze w. zbiorowe nale¿y zapisywaæ w kancelarii.

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Listopad
1
Wszystkich wiêtych  Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
15.00
procesja na cmentarzu komunalnym.
2
Dzieñ zaduszny  Msze w. 6.30, 8.00, 16.30, 19.00  za
wypominanych,
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
4
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
5
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
11 89. Rocznica Odzyskania Niepodleg³oci
11.30
Msza w. za Ojczyznê.
16 18.00
Msza w. za zmar³ych ze S³u¿by Zdrowia.
18 11.30
Msza w. w intencji HDK  powiêcenie
sztandaru.
20
8.00
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
24 18.00
Msza w. w intencji Liturgicznej S³u¿by O³tarza.
26 18.00
Msza w. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
28 18.00
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Grudzieñ
2
15.00
3
18.00
6
7
8
14
25

Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
18.00
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,

Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
18.00
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich

Msza w. w intencji Dzieci Marii.
18.00
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Bo¿e Narodzenie
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Przypominamy, ¿e

Biblioteka Parafialna

jest czynna w ka¿dy poniedzia³ek i czwartek
w godz. 17.00  19.00  wejcie od strony Policji.
Zapraszamy  s¹ nowe pozycje wydawnicze.

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: Dawid Marek Czernik, Wiktoria Kaczyñska,
Natalia Beata Stru¿yna, Paulina Gra¿yna Stru¿yna, Sandra Maria
Ostrowska, Mateusz Szekely, Maria nie¿ek, Kacper Dawid Grabowski, Pawe³ Antoni Patrynowski, Bartosz Damian Ku, Aleksandra
Sabina Nossek, Julia El¿bieta Kasicz, Kacper Geaidy, Nikola Lidia
Franczyk, Oskar Kewin Paczyñski, Jakub Jan Donakiewicz, Tomasz
Wojciech Liszka, Julia Paulina Bieñko, Bartosz Aleksander Rosak.

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:
Damian Kampka  Agata Ku¿aj
Krzysztof Marcjanik  Aleksandra Bohdanowicz
Micha³ Konkolewski  Krystyna Zapotoczna
Piotr Brol  Marzena Iwat
£ukasz Kmieæ  Magdalena Miko³ajczyk
Damian T³uczykont  Agata Górniak
Adam Leszczyñski  Natalia Kumorkiewicz

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Zofia Lubiniecka l. 64
Edward niechota l. 59
Pola Szmajda
Józef Le l. 53
W³adys³aw Czakon l. 87
Emilia Nowacka l. 79
Józef Mirga l. 52
Jan ladowski l. 72
Jadwiga Dani³owska l. 66
Ryszard Bierdzio l. 63
Marianna Lewandowska l. 86

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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NAWIEDZILIMY SANKTUARIA ALPEJSKIE
Kiedy wczesnym rankiem 10 wrzenia
2007r. wsiadalimy do autokaru, aby wyruszyæ na szlak sanktuariów maryjnych po³o¿onych po pó³nocnej stronie Alp, nie wiedzielimy jak wiele zyskamy, jak mocno
pog³êbimy swoj¹ wiarê, a tak¿e jak¹ wiedzê
pozyskamy o tej czêci Europy. Po dziewiêciu godzinach jazdy dojechalimy do
austriackiego Mariazell, zwiedzaj¹c po drodze niewielki koció³ek p.w. w. Anny
w miejscowoci Annaberg.

Mariazell
Jeszcze tego samego dnia nawiedzamy
Sanktuarium z jego cudown¹ kaplic¹ Matki
Bo¿ej. Jej prosta romañska figura, wykonana z lipowego drewna, jako Magna Mater
austriae sprawi³a, ¿e Mariazell sta³o siê
najbardziej znanym miejscem pielgrzymkowym Austrii. Jestemy tu w dwa dni po
nawiedzeniu tego miejsca przez papie¿a
Benedykta XVI.
Mieszkañcy s¹ jeszcze pod wra¿eniem
tej pielgrzymki, a wszêdzie widaæ ogrom
przygotowañ do jej przebiegu. Dodaæ
w tym miejscu nale¿y, ¿e polski papie¿ Jan
Pawe³ II by³ tu w dniach 10  13 IX 1983 r.
W drugim dniu pielgrzymki nawiedzamy
ma³e, uroczo po³o¿one tyrolskie sanktuarium w Mariastein, a pónym wieczorem

Mariastein

kwaterujemy siê w hotelu Medrazerhof
w okolicy Innsbrucka. Pierwszym miejscem zwiedzania (w trzecim dniu
pielgrzymki) by³a skocznia olimpijska
w Innsbrucku. Z jej najwy¿szego punktu

podziwialimy panoramê tego malowniczo
po³o¿onego miasta. Jan Pawe³ II by³ tu 27
czerwca 1988 r., przypomina o tym pami¹tkowa tablica. W centrum miasta zwiedzamy

Einsidel
jeszcze kilka ciekawych miejsc, w tym
Katedrê p.w. w. Jakuba. W drodze do
Szwajcarii na krótko zatrzymujemy siê
w Vaduz, stolicy Liechtensteinu. Pónym
popo³udniem docieramy do Einsiedeln 
duchowej stolicy Szwajcarii. Podobnie jak
w Mariazell, miejscem szczególnym tego
Sanktuarium jest Kaplica Matki Boskiej, a w
niej figurka Czarnej
Madonny, wykonana
oko³o 1440 r. w okolicach Jeziora Bodeñskiego (Ulm). Do sanktuarium przylega potê¿ny
klasztor Benedyktynów.
Tu gocimy przez dwa
dni, robi¹c wypady do
Lucerny, Altdorf  miasta Wilhelma Tella, a
tak¿e podziwiamy jedno
z najwiêkszych jezior al- Altdorf
pejskich  Jezioro Czterech Kantonów. Zachwycamy siê równie¿
panoram¹ Mêki Pañskiej  urz¹dzon¹ jak
Panorama Rac³awicka we Wroc³awiu (widoku nie da siê zapomnieæ). W tym miejscu nie mo¿na nie wspomnieæ, ¿e i tu by³
Jan Pawe³ II w czasie drugiej pielgrzymki
do Szwajcarii w dniach 1217.06.1984r.
Pi¹tego dnia naszej pielgrzymki, w drodze do niemieckiej Bawarii, zwiedzamy
wodospady na Renie w miejscowoci Schafhausen oraz okaza³y zamek Neuschwanstein Ludwika Bawarskiego w Füssen.
Szósty i ostatni dzieñ pielgrzymki to zwiedzanie klasztoru Benedyktynów w Andechs, nawiedzenie Sanktuarium Czarnej
Madonny w sercu Bawarii  Altoetting, nawiedzenie rodzinnej miejscowoci papie¿a Benedykta XVI  Marktl.
Tu w Altoetting, pogodnym miasteczku
otwartym na ca³y wiat, w Kaplicy £ask,
znajduje siê figura Czarnej Madonny.

Rzeba liczy 65cm wysokoci i przedstawia
Maryjê, która w lewej rêce trzyma Chrystusa. Du¿a d³oñ Jezusa symbolizuje ogrom
rozdawanych ³ask. W d³oniach Maryi
umieszczone jest ber³o. Ponad 2000 tablic
wotywnych przy wejciu wiadczy o najskrytszych probach o pomoc lub podziêkowaniach za okazan¹ ³askê. Tu 18 listopada 1980 roku Ojciec wiêty, Jan Pawe³ II,
zawierzy³ Matce Najwiêtszej przysz³oæ
wiary na tej prastarej chrzecijañskiej ziemi oraz pokój wiata. Tu w ubieg³ym roku
goci³ papie¿ Benedykt XVI.
Po po³udniu w drodze powrotnej do
domu zatrzymujemy siê jeszcze na 3 godz.
w miecie Mozarta, Salzburgu. Zwiedzamy
twierdzê, katedrê, zabytkowy cmentarz
i kilka innych kocio³ów. Pónym wieczorem ruszamy w drogê powrotn¹. Najpierw
do Prudnika, gdzie wysiada³ ks. Stanis³aw
Bogaczewicz ze swoj¹ grup¹, a nastêpnie
do KêdzierzynaKola.
Pielgrzymkê zorganizowa³o Biuro Turystyczno Marketingowe Marek.
Opiekê duchow¹ sprawowa³ ks. Stanis³aw Bogaczewicz, który codziennie odprawia³ Mszê w.
Najbardziej wzruszaj¹cy
moment to Msza odprawiona
przed domem gospodarzy
niemieckich w miejscowoci
Lechbruck am See, u których
spa³a grupa uczestników pielgrzymki. Na cianie szczytowej budynku namalowany
by³ du¿ych rozmiarów krzy¿,
co stanowi³o piêkne t³o dla
odprawianej Eucharystii.
Wzruszenie gospodarzy by³o ogromne.
Pielgrzymkê prowadzi³ wspania³y pilot,
znany zreszt¹ wiêkszoci uczestników, pan
Stanis³aw Mo³odecki, który jest wyk³adowc¹ na Uniwersytecie Opolskim.
Wspaniali kierowcy przewonika
WEGATUR szczêliwie dowieli nas do celu.
Bogu niech bêd¹ dziêki.
Zbigniew Bar
zdj.: Jerzy Wyrwa³

Lechbruck am See

