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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
Bo¿e Narodzenie 2007 r.

BO¯E NARODZENIE
W 354 roku niejaki Philocalus opracowa³ Kalendarz Rzymski, w którym na
pocz¹tku listy obchodzonych ówczenie
wi¹t znajdujemy prosty zapis: 25 grudnia
Chrystus narodzi³ siê w Betlejem Judzkim.
Czy rzeczywicie jest to w³aciwa data narodzin Chrystusa? w. £ukasz, choæ stara
siê byæ bardzo precyzyjny w swoim opisie
narodzenia Jezusa, nie podaje szczegó³owej
daty tego wydarzenia.
Najprawdopodobniej wybór tego w³anie dnia zdeterminowa³o przedchrzecijañskie rzymskie wiêto niezwyciê¿onego
S³oñca. Nie mo¿emy siê ani dziwiæ, ani gorszyæ, ¿e chrzecijanie nadali temu wiêtu
nowe znaczenie.
wiat³o to symbol Chrystusa, który jest
wiat³oci¹ wiata. Biblia, a potem Ojcowie
Kocio³a nadaj¹ Jezusowi ró¿ne okrelenia
zwi¹zane ze wiat³em: S³oñce Sprawiedliwoci, Wschodz¹ce S³oñce, wiat³oæ
wiata, Jutrzenka na wysokoci. Przeciwstawieniem wiat³a jest ciemnoæ, która
symbolizuje ¿ycie bez Boga, odejcie od
Boga, grzech. Chrystus zwyciê¿y³ grzech,
czyli rozproszy³ mroki ciemnoci, w których ¿y³ cz³owiek. Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e w uroczystoæ Bo¿ego Narodzenia czci
siê zwyciêstwo wiat³a nad ciemnoci¹.
W naszej tradycji s¹ to chyba najbardziej lubiane przez wszystkich wiêta. Podkrela siê ich rodzinny, pe³en pokoju i mi³oci klimat. W tych dniach wszyscy ludzie
staraj¹ siê byæ choæ trochê lepsi. Niestety,
wielu ludzi zatrzymuje siê na tym, co
zewnêtrzne, na zwyczajach, specyficznej
atmosferze i nie potrafi odkryæ tego, co

najbardziej istotne w tym dniu, tego co jest
ród³em wiêtowania. Mo¿e dlatego, ¿e
wielki Bóg przyszed³ na wiat tak bardzo
pokornie, ubogo i cicho.
Naród krocz¹cy w ciemnociach ujrza³
wiat³oæ wielk¹; nad mieszkañcami kraju mroków zab³ys³o wiat³o... Albowiem
Dzieciê nam siê narodzi³o, Syn zosta³ nam
dany (Iz. 9, 1. 5). Cz³owiek otrzyma³ dar,
o jakim nie móg³ nawet marzyæ: Syn Bo¿y
sta³ siê jednym z nas, sta³ siê taki jak my, za
wyj¹tkiem grzechu. Bóg zdecydowa³ siê na
ten radykalny krok dla ratowania ludzkoci,

dla zbawienia ka¿dego z nas. Tu w³anie
odkrywamy ród³o radoci anio³ów, pasterzy, Symeona, Anny, Mêdrców ze Wschodu, i tych wszystkich, którzy potrafili rozpoznaæ w Dzieci¹tku z³o¿onym na sianie Syna
Bo¿ego, Odkupiciela cz³owieka. Chrystus
przychodzi do swoich, przychodzi jako
Zbawiciel, ale czy swoi potrafi¹ Go jeszcze
rozpoznaæ i przyj¹æ w swoich sercach?
ks. Dariusz Kwiatkowski
Opiekun 16
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Bóg siê rodzi,
moc truchleje
W tê noc, co nie wiedzia³a
jeszcze, ¿e jest wiêta
nie li¿y³apy
nie pochlebcy
nie kandydaci na dygnitarzy
nie urzêdnicy
nie spryciarze
nie chwalipiêty ¿e tam by³em
pierwszy
nie reporterzy z telewizji ani
dziennikarze
ale najbli¿si zawsze sobie krewni
analfabeci z bij¹cym sercem
i mêdrcy  bo szukaj¹
biegli niespokojni 
czy siê nie przeziêbi³
czy gwiazda w ostatniej chwili
Go nie przestraszy³a
czy mia³ suche pieluszki
czy przy piêknie piewaj¹cym
aniele nie dosta³ chrypki
czy Go siano nie podrapa³o
czy wierzgaj¹cy osio³ nie urazi³
swojego zwierzchnika
 dostojnego wo³u
kiedy rozs¹dni siê gorszyli
Bóg Wszechmog¹cy sta³ siê
ludzkim dzieckiem
z wyci¹gniêtymi bezradnie
rêkami i wiat siê wcale nie
zawali³
ale zgarbiony umiechn¹³ siê
i zacz¹³ siê prostowaæ
ks. Jan Twardowski
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DRODZY BYLI PARAFIANIE!
Istnieje stare przys³owie - góra z gór¹
nigdy siê nie zejd¹, ale cz³owiek z cz³owiekiem zawsze. Nigdy te¿ nie wiadomo w jakich okolicznociach to spotkanie siê zrealizuje. W ostatni¹ niedzielê listopada
mia³em okazjê stan¹æ znów poród Was
razem z moim parafianami z Lipowej. Okolicznoci tego spotkania by³y szczególne,
bo przyby³em prosiæ Was o pomoc.
Jako m³ody kap³an cieszy³em siê wraz
z Wami postêpami w budowie wi¹tyni na
Piastach, która dzi jednoczy Was w modlitwie i wyznawaniu wiary w Boga. Cieszy mnie te¿, ¿e mog³em mieæ swój ma³y
udzia³ w jej powstawaniu - zw³aszcza dziêki moim niedzielnym wyjazdom do parafii
patronackich wspieraj¹cych budowê tego
kocio³a. Teraz znów proszê o pomoc - nie
dla Was, ale Was.
Parafia p.w. w. Marcina Biskupa, której jestem proboszczem, liczy oko³o 1000
mieszkañców. Tworzy j¹ spo³ecznoæ
trzech wiosek, które gromadz¹ siê na modlitwie w dwóch zabytkowych koció³kach pochodz¹cych z koñca XV i XVII wieku. Ludnoæ parafii to przewa¿nie ludzie
starsi utrzymuj¹cy siê z pracy na roli, choæ
wiêkszoæ z nich ¿yje dzi z rolniczych
emerytur. Niema³y procent mieszkañców
to ludzie bezrobotni, b¹d niemaj¹cy

sta³ego zatrudnienia. Nie brakuje na szczêcie tak¿e dzieci i m³odzie¿y, którzy s¹
nadziej¹ parafii.
W sierpniu tego roku dotknê³a nas tragedia - na skutek z³ego stanu technicznego
zawali³a siê czêæ plebani. Budynek mia³
prawie 200 lat. jego dalsze u¿ytkowanie
okaza³o siê niemo¿liwe- dom przeznaczono do rozbiórki, by nie zagra¿a³ bezpieczeñstwu ludzi. Jako parafia stanêlimy
przed koniecznoci¹ budowania nowej
plebani. wiadomi jestemy, ¿e jest to wysi³ek ponad nasze finansowe mo¿liwoci,
dlatego ka¿da pomoc jest nieocenionym
darem.
Jestemy wdziêczni Bogu za ka¿dy dar
serca, który przekszta³ca siê w dzie³o
budowy domu parafialnego w Lipowej.
Swoj¹ wdziêcznoæ wyra¿amy pamiêci¹
modlitewn¹ za ofiarodawców. Wyra¿aj¹c
szczere podziêkowania za Wasze serdeczne przyjêcie mnie i du¿¹ ofiarnoæ,
w imieniu w³asnym i ca³ej mojej parafii,
pragnê z³o¿yæ na rêce ks. Proboszcza
Edwarda Bogaczewicza z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t, ¿yczenia:
Niech Bóg b³ogos³awi Was i strze¿e,
niech rozpromieni swoje oblicze nad
Wami i obdarzy Was swoj¹ ³ask¹. Niech
zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy
Was pokojem!
Proboszcz ks. Jan Bujak

wiêto S³u¿by Liturgicznej O³tarza
W wigiliê Uroczystoci Chrystusa
Króla, do grona akolitów zosta³o przyjêtych piêciu kandydatów - Filip Niesobski,
Szymon Pawliczek, £ukasz Ruszkiewicz,
Rafa³ Zawidczak oraz Damian Tiszbierek.
Swoje przyrzeczenia z³o¿y³ tak¿e nowy
kandydat Micha³ Serwaczak. Od dzi
przez rok bêdzie siê przygotowywa³ do
zaszczytnej funkcji jak¹ jest s³u¿ba przy
o³tarzu.

W trakcie wieczornej liturgii ca³a S³u¿ba Liturgiczna - ministranci, lektorzy oraz
szafarze odnowili swoje przyrzeczenia.
Szczególnym zadaniem ministranta jest
dawanie wiadectwa ca³ym swoim ¿yciem, a tak¿e ci¹g³e pog³êbianie swojej
wiary. Sk³adane obietnice zobowi¹zuj¹
ka¿dego ministranta do ¿ycia z Bogiem
i wed³ug Jego przykazañ.
Adam Graczyk, zdj. D. Kubny

POWIÊCENIE
SZTANDARU
PARAFIALNEGO
KO£A HDK
Niedziela 18 listopada 2007 roku by³a
bardzo bogata w wydarzenia dla cz³onków
i sympatyków Parafialnego Ko³a HDK.
Podczas Mszy w. o godz. 11.30, celebrowanej przez diecezjalnego kapelana krwiodawców ks. Wojciecha Modelskiego,
powiêcony zosta³ sztandar Parafialnego
Ko³a HDK.

W uroczystoci uczestniczyli przedstawiciele w³adz lokalnych prezydent miasta
pan Wies³aw F¹fara i starosta powiatu pan
Józef Gisman oraz dyrektor Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i przedstawiciele
Opolskiego Zarz¹du Okrêgowego PCK,
delegacje i poczty sztandarowe Kó³ HDK
z terenu województwa opolskiego.
Po Mszy w. w domu katechetycznym
odby³o siê spotkanie cz³onków naszego
Ko³a z zaproszonymi goæmi, którzy na rêce
prezesa Ko³a pana Mieczys³awa Ferdzyna
sk³adali gratulacje i podziêkowania za wielkie osi¹gniêcia w pracy Ko³a i pozyskiwanie najcenniejszego leku, jakim jest oddawana honorowo krew. Równolegle od godz.
9.00 do 13.00 trwa³a akcja poboru krwi,
odda³o j¹ 45 krwiodawców. Czynna by³a
tak¿e loteria zorganizowana dla uzyskania
funduszy na dzia³alnoæ Ko³a.
Do ¿yczeñ, podziêkowañ i gratulacji
do³¹cza siê redakcja gazetki.

zdjêcia: D. Kubny
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PIELGRZYMKA RADY PARAFIALNEJ DO NYSY
W dniu 20 padziernika, radni Rady
Parafialnej, wraz z towarzysz¹cymi osobami, pielgrzymowali do Nysy, aby tam
zapoznaæ siê z ¿yciem i dzia³alnoci¹
b³ogos³awionej Marii Luizy Merkert, za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr w. El¿biety, której beatyfikacja mia³a miejsce
30 wrzenia br. w nyskim kociele p.w.
w. Jakuba i w. Agnieszki.
Mszê w. w tym kociele koncelebrowali ks. Edward Bogaczewicz  proboszcz naszej parafii oraz ks. Piotr
Go³¹bek proboszcz parafii Bogacice,
której wierni wspomagali nas w budowie
naszej wi¹tyni.
Historiê kocio³a i ¿ycia b³ogos³awionej oraz przebieg uroczystoci beatyfikacyjnych przybli¿y³ nam ks. pra³at Miko³aj Mróz  gospodarz parafii.
Nastêpnie udalimy siê do klasztoru
sióstr el¿bietanek, gdzie, po krótkiej modlitwie w klasztornej kaplicy, zapoznalimy siê z histori¹ i dniem dzisiejszym
Zgromadzenia Sióstr w. El¿biety oraz
zwiedzilimy wystawê pami¹tek (z cza-

sów ¿ycia b³ogos³awionej) i zdjêæ piêknej
przedwojennej Nysy.
Dalej nasze kroki skierowalimy do
kocio³a seminaryjnego p.w. wiêtych
Piotra i Paw³a. Historiê i sytuacjê dzisiejsz¹ kocio³a i parafii przedstawi³ nam
tamtejszy wikary ks. Krzysztof Pustelak.
Pobyt w Nysie zakoñczylimy zwiedzaniem Skarbca przy kociele w. Jakuba i w. Agnieszki, usytuowanego w starej dzwonnicy. Bardzo nowoczesna
wystawa, pod wzglêdem wystroju i rozwi¹zañ technicznych, zawiera w wiêkszoci skarby sztuki sakralnej (stare relikwiarze, monstrancje, kielichy, krzy¿e) w tym
odnalezione po powodzi w lipcu 1997 na
terenie plebanii.
Drugim etapem pielgrzymki by³y G³ucho³azy. Dawny klasztor sióstr urszulanek
po powodzi w 1997 r. zosta³ zaadaptowany na potrzeby Diecezjalnego Caritas
i przekszta³cony w Orodek Formacyjno
 Rehabilitacyjno  Wypoczynkowy
SKOWRONEK, z którego us³ug w zakresie organizacji spotkañ, kursów, przyjêæ

okolicznociowych, a w szczególnoci wodolecznictwa, mo¿na skorzystaæ.
W drodze powrotnej wst¹pilimy do
kocio³a p.w. w. Micha³a Archanio³a
w Prudniku, gdzie przywita³ nas brat ks.
Edwarda, proboszcz tamtejszej parafii,
bardzo dobrze nam znany  ks. Stanis³aw
Bogaczewicz. Po krótkim spotkaniu i modlitwie wyruszylimy do Kêdzierzyna.
Zmêczeni, lecz pe³ni wra¿eñ i z nadziej¹, ¿e intencje naszego pielgrzymowania, które za porednictwem b³. Marii
Luizy Merkert zanosilimy do Boga,
zostan¹ wys³uchane, wieczorem wrócilimy do naszych domów.
Serdecznie dziêkujemy ks. Proboszczowi za zorganizowanie i przewodniczenie naszej pielgrzymce, która z pewnoci¹
przyczyni siê do lepszego zintegrowania
i wspó³pracy Rady z innymi Wspólnotami
wiernych naszej parafii.
Bóg zap³aæ!
Przewodnicz¹cy Rady
Duszpasterskiej
Tadeusz Kucharski

Nysa

G³ucho³azy

Prudnik
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PIERWSZA ROCZNICA POWIÊCENIA
NASZEGO KOCIO£A
W ka¿dym kociele obchodzony jest
dzieñ, w którym wspominamy powiêcenie kocio³a dawniej zwane konsekracj¹.
Ka¿da diecezja wspomina dzieñ powiêcenia swojej katedry biskupiej.
Wspomnienie powiêcenia najwa¿niejszych bazylik Piotra i Paw³a oraz Jana na
Lateranie obchodzone jest w ca³ym
Kociele.
Nasza Wspólnota Parafialna po raz
pierwszy rocznicê powiêcenia swojego
kocio³a obchodzi³a w niedzielê 21 padziernika 2007 r.
W 12 miejscach kocio³a, udekorowanych kwiatami, zap³onê³y wiat³a. To
w tych miejscach arcybiskup Alfons
Nossol 21.10.2006 roku po modlitwie konsekracyjnej namaci³ ciany nowej wi¹tyni Olejem wiêtym. Budowla ta zosta³a
oddana wtedy na w³asnoæ Panu Bogu!
Dzieñ powiêcenia kocio³a to nie tylko wspomnienia. Jest to przede wszyst-

kim dzieñ dziêkczynienia. Dziêkujemy
Bogu za wszystkich ludzi, którzy przyczynili siê do powstania wi¹tyni. Dziêkujemy za ofiarodawców, parafie patronackie, za architektów, in¿ynierów ró¿nej
specjalnoci, pracowników budowlanych. Dziêkujemy za ksiê¿y, którzy przez
lata tutaj pracowali. Przede wszystkim
dziêkujemy Bogu, ¿e jest obecny w tym
kociele!
We wszystkich intencjach, zwi¹zanych
z tym dniem, trzej kap³ani o godz.11.30
koncelebrowali Mszê wiêt¹ i w tych
intencjach ofiarowalimy popo³udniowe
nabo¿eñstwo ró¿añcowe wypiewuj¹c
Te Deum laudamus.
W tym roku 21 padziernika rozpoczêlimy Odnowienie Misji i gociem naszej
Wspólnotyby³ ojciec Cherubin. On przewodniczy³ sumie i g³osi³ S³owo Bo¿e.
ks. Proboszcz
zdjêcia: D. Kubny

VII DZIEÑ PAPIESKI
W NASZEJ PARAFII
W niedzielê 14 padziernika po raz kolejny obchodzilimy Dzieñ Papieski pod
has³em: Jan Pawe³ II obroñca godnoci
cz³owieka. Podczas ka¿dej Mszy w.,
dziêkuj¹c Bogu za dar Ojca wiêtego Jana
Paw³a II, modlilimy siê o Jego rych³¹
beatyfikacjê.
W ramach obchodów harcerze pod
opiek¹ ks. Micha³a przeprowadzili zbiórkê
na rzecz Fundacji Dzie³a Nowego Tysi¹clecia, która funduje stypendia dla zdolnej
ubogiej m³odzie¿y. Zebrano kwotê 2500 z³.
Bóg zap³aæ za z³o¿one ofiary.

O godz. 16.00 uczestniczylimy w piêknym koncercie Kêdzierzyñskiej Filharmonii M³odych pod dyrekcj¹ pana Gotfryda
W³odarza, który uwietni³ obchody Dnia
Papieskiego w naszej parafii. M³odym wykonawcom i ich dyrektorowi serdecznie
dziêkujemy.
Tekst i zdjêcia: T. Kucharski

ODNOWIENIE II MISJI PARAFIALNYCH
W dniach od 21 do 24 padziernika w naszej parafii prze¿ywalimy odnowienie
Misji wiêtych. Odprawianie Misji wiêtych
jest nawi¹zaniem do redniowiecznej tradycji Misji ludowych, g³oszonych w spo³ecznociach parafialnych przez wêdrownych
kaznodziei, nazywanych misjonarzami.
W czasach wspó³czesnych Misje wiête
zwyk³o siê odprawiaæ w parafiach co 10 lat.
Maj¹ one za zadanie na nowo przypomnieæ
wszystkim wierz¹cym podstawowe zasady
wiary i moralnoci. Maj¹ rozbudziæ
w s³uchaczach chrzecijañskiego ducha
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i wskazaæ w³aciwy kierunek ¿ycia: ku
niebu, ku wiecznoci.
Naszym tegorocznym przewodnikiem
na misyjnych drogach by³ franciszkanin
 proboszcz z Borek Wielkich  ojciec
Cherubin ¯y³ka OFM. Rozwa¿ania pierwszego dnia by³y skoncentrowane wokó³
tematu Kocio³a, co wynika³o z przypadaj¹cej w niedzielê pierwszej rocznicy konsekracji naszej wi¹tyni. Drugi dzieñ Misji powiêcony by³ Matce Bo¿ej. 23 padziernika
rozwa¿ania ukazywa³y nieocenion¹ wartoæ Pisma wiêtego w naszym codziennym ¿yciu, natomiast w rodê ojciec misjonarz przypomnia³ nam jak wielkim darem
dla ka¿dego chrzecijanina jest mi³oæ.
W czasie Misji wiêtych odby³o siê ponad 20 spotkañ (Mszy wiêtych, nabo¿eñstw, nauk stanowych), w trakcie których ka¿dy móg³ znaleæ s³owo dla
siebie. W naszej parafialnej wi¹tyni nie
zabrak³o ojców i matek, dzieci i m³odzie¿y, osób starszych, chorych i samotnych.

Wielk¹ popularnoci¹ cieszy³y siê piêknie
prowadzone Apele Jasnogórskie, które
o godz. 20.30 gromadzi³y wielu parafian.
Przez te wiête dni z uwag¹ i otwartym
sercem s³uchalimy S³owa Bo¿ego. Chciejmy teraz na co dzieñ w pracy i szkole,
domu i rodzinie, w Jego wietle kszta³towaæ nasze ¿ycie. Mam nadziejê, ¿e trud
misjonarski i zasiane na glebê naszych
serc ziarna Dobrej Nowiny wydadz¹ obfite owoce. Oby te b³ogos³awione dni odnowienia Misji wiêtych przyczyni³y siê do
duchowej odnowy ca³ej naszej wspólnoty
parafialnej!
kleryk Adrian
zdjêcia: D. Kubny
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11 LISTOPADA  DZIEÑ NIEPODLEG£OCI
Bo¿e, co Polskê przez tak liczne wieki
Otacza³ blaskiem potêgi i chwa³y,
Co j¹ os³ania³ tarcz¹ swej opieki
Od nieszczêæ, które pognêbiæ j¹ mia³y.
Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie:
Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw, Panie!
Wobec takiej daty jak 11 listopada
czujemy siê bezradnie i niepewnie. Niby
jestemy dumni... ale z czego? Niby wiêtujemy tê nasz¹ polskoæ... ale jako cicho. A przecie¿ istnieje w nas olbrzymie
pragnienie i potrzeba bycia dumnymi.
Ka¿dy miêdzynarodowy sukces sportowców prze¿ywamy euforycznie. Uto¿samiamy siê z tymi sukcesami i ci¹gle chcemy wiêcej. Pytam siê zatem: gdzie tkwi
problem...?
Dzi, kiedy wiej¹ mocne wiatry historii, kiedy inni myl¹ o swej wielkoci, kiedy skrzyd³a wolnoci zosta³y rozpostarte
 wydaje siê, ¿e nie wykorzystujemy
nale¿ycie tej wielkiej szansy, jak¹ posia-

damy. Wydaje
siê, ¿e jeszcze
te n s e n p o lskiego narodu
wci¹¿ trwa.
Otwórzmy wiêc, przez zjednoczenie si³,
nowe perspektywy dla Ojczyzny. Obudmy potê¿ne, drzemi¹ce w nas si³y, które
mog¹ zaowocowaæ wymiernymi osi¹gniêciami.
Droga m³odzie¿y naszej parafii  to
w³anie Wam starsze pokolenie pragnie
w dniu dzisiejszym przekazaæ skarbnice
bólu i chwa³y. Wolnoæ i niepodleg³oæ
naszej Ojczyzny jest cen¹ ¿o³nierskiej
krwi i matczynych ³ez Waszych przod-

ków. Dla nich, tak mi³uj¹cych Ojczyznê,
Polska zawsze by³a i dzi równie¿ jest
Najlepsz¹ Matk¹.
W dniu wiêta Niepodleg³oci ¿yczê
wszystkim, aby pamiêæ przesz³oci
wzmocni³a nasz¹ odpowiedzialnoæ za
kontynuacjê tego, co dla Narodu i Polski
najpotrzebniejsze. ¯yczê, abymy nie
ustawali w budowaniu demokratycznej,
zasobnej i nowoczesnej Polski, dumnej ze
swej tradycji i historii. Refleksje o wiêcie
Niepodleg³oci po³¹czmy dzi tak¿e z modlitewn¹ pamiêci¹ o tych, którzy zginêli
nie za siebie, ale za nasz¹ wspóln¹
wolnoæ. Niech powiewaj¹ce dzisiaj flagi
i pochylone sztandary okryj¹ ich cienie.
Módlmy siê tak¿e, aby wszyscy odpowiedzialni za losy naszej Ojczyzny ws³uchali siê w g³osy Polaków i bez wzglêdu
na to, czy dzi zajmuj¹ praw¹ czy lew¹
stronê wykazywali siê w wiêkszym stopniu czynami ni¿ s³owami. Wszyscy przecie¿ oczekujemy na to z niecierpliwoci¹
i nadziej¹.
kleryk Adrian

89. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG£OCI
Jak co roku, w rocznicê Odzyskania
Niepodleg³oci, w naszym kociele zosta³a odprawiona Msza w. w intencji Ojczyzny. Mszê w. odprawi³ ks. Wojciech
Modelski, a okolicznociow¹ homiliê wyg³osi³ ks. Micha³ Pieñkowski. W liturgii
z licznym udzia³em wiernych uczestni-

czy³y poczty sztandarowe Solidarnoci
i Grona Dzieci Marii.
Po Mszy w. udalimy siê pod krzy¿
misyjny i pomnik ¯o³nierzy AK, na krótk¹
modlitwê za Ojczyznê, w intencjach ¿yj¹cych i o wieczny pokój dla tych, którzy
swe ¿ycie oddali w walce o niepodleg³oæ.

Zdjêcia: D. Kubny

Uroczystoæ zakoñczylimy odpiewaniem hymnu narodowego.
Bóg zap³aæ wszystkim, którzy wziêli
udzia³ we Mszy w. i, pomimo padaj¹cego niegu i przenikliwego zimna, licznie
uczestniczyli w modlitwie.
Tadeusz Kucharski
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LISTOPADOWE REFLEKSJE
Nabo¿eñstwo na cmentarzu komunalnym na Kuniczkach
W uroczystoæ Wszystkich wiêtych
moglimy uczestniczyæ w nabo¿eñstwie
Ró¿añcowym na cmentarzu na Kunicz-

kach. Rozwa¿aniu tajemnic ró¿añcowych
przewodniczy³a w tym roku parafia p.w.
w. Floriana z Azotów.

W tym dniu pamiêtalimy o modlitwie
za zmar³ego ks. Mariusza Smêtka, a tak¿e
za wszystkich zmar³ych naszych parafian.

Nabo¿eñstwo ró¿añcowe na cmentarzu wojennym
Jak co roku w Dniu Zadusznym nasza
parafia odprawi³a nabo¿eñstwo ró¿añcowe na Cmentarzu ¯o³nierzy Radzieckich.
Modlilimy siê nie tylko za tam pochowa-

nych ¿o³nierzy, ale za wszystkich poleg³ych na wojnach.
Procesji i modlitwie ró¿añcowej
przewodniczy³ ks. Tomasz Fortalski. My

mieræ i têcza  dwie siostry
Z pozoru ró¿ne, ale podobne jak dwie
siostry.
Jak to? Kto móg³by spytaæ. (dwoje
ludzi rozmawia ze sob¹)
 Przecie¿ mieræ kojarzy nam siê ze
smutkiem, a widok têczy na bezchmurnym niebie raduje nasze oczy.
 Chyba, ¿e dusza zmar³ego osi¹gnie
¿ycie wieczne.
 Ale przecie¿ mieræ zamyka ludziom
oczy, tak, ¿e widzimy tylko ciemnoæ, a têcza k¹pie siê w promieniach s³oñca.
 No chyba, ¿e spojrzymy na nasze
cmentarze rozpalone wiat³em zniczy.
 mieræ to tylko szaroæ, powiem wiêcej  to czerñ ¿a³oby, a têcza mieni siê
wszystkimi kolorami natury.
 No chyba, ¿e w³o¿ymy do wazonów
nagrobnych kolorowe chryzantemy
Czy jednak mieræ ogranicza siê do
cmentarza i miejsca wydr¹¿onego w ziemi, czy nie siêga wy¿ej, tam gdzie rodzi
siê têcza? Czy tak wiele dzieli mieræ i têczê, ziemiê i niebo?

Przecie¿ Bóg zawieraj¹c przymierze
z Noem, rozci¹ga wstêgê têczy miêdzy niebem a ziemi¹ na znak ich nierozerwalnej
³¹cznoci ze sob¹.

mieræ te¿ jest wstêg¹, która ³¹czy niebo z ziemi¹  nie widaæ mo¿e jej barw
na zewn¹trz, gdy¿ przechowuje je ona
w ludzkiej duszy przez ca³e ¿ycie, by
potem oddaæ wiecznemu niebu.
Cz³owiek zosta³ stworzony dla nieba
i w³anie dlatego po ¿yciu na ziemi musi
umrzeæ, tak jak têcza znika z nieba, by
ponownie siê narodziæ.

równie¿ pamiêtajmy o takich miejscach,
by nie przechodziæ obok nich obojêtnie.
Promy o Bo¿e Mi³osierdzie dla wszystkich zmar³ych.

Czy mo¿emy jednak dorównaæ tej têczowej palecie barw, skoro w naszym rozumieniu mieræ zdziera z nas wszelkie
kolory, pozostawiaj¹c szaroæ. Czy mamy
goniæ za purpur¹ i szkar³atem bogatych
strojów albo blaskiem szlachetnych
kamieni? Czy to w nich mo¿na znaleæ
pryzmat, który jest pocz¹tkiem wszelkich
barw? To Chrystus jest naszym pryzmatem, a Jego serce rozszczepia siê na
wszystkie kolory, maluj¹c nasze serca.
Z tych kolorów powinnimy uk³adaæ
mozaikê naszego ¿ycia: ¿ycia w mi³oci,
sprawiedliwoci i dobru. My musimy byæ
têcz¹ dla naszych znajomych, która rozchmurza mroki cierpienia po deszczu
smutku.
Kolorowe za kwiaty na cmentarzach
i migoc¹ce znicze przy grobach to tylko
odbicia, cienie prawdziwych barw, z których malujemy nasz obraz ¿ycia a po
przejciu przez mieræ sami mamy siê znaleæ, niczym têcza, na firmamencie nieba.
Agnieszka Tañczuk
zdjêcia: U. Bogaczek, B. Kwanicka

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
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Od miesi¹ca padziernika praktykê duszpastersk¹ w naszej parafii odbywa
kleryk Adrian. Serdecznie witamy Go w naszej Wspólnocie i ¿yczymy, aby
obecnoæ wród nas by³a jak najowocniejsza.

Kleryk Adrian o sobie
Nazywam siê Adrian K³os. Urodzi³em
siê w Raciborzu i tu spêdzi³em dzieciñstwo oraz lata szkolne. Od czertach lat
jestem klerykiem Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Opolu. Klerykiem
w pierwszej kolejnoci, bo potem jestem
jeszcze studentem Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Od czterech lat moje ¿ycie podporz¹dkowane jest tym dwóm sprawom, po³¹czonym zreszt¹ w jedn¹ ca³oæ. Ale to, ¿e formacja zajmuje w mym ¿yciu dominuj¹ce
miejsce i wszystko jej podlega, nie oznacza,
¿e przesta³em byæ Adrianem K³osem. Nie

zaprzeczam, moje ¿ycie zmieni³o siê, ale
nie zmieni³ siê sam cz³owiek, którego Bóg
cztery lata temu powo³a³ do kap³añstwa.
Dusza uspokaja siê przez czêste przebywanie z Bogiem, wiêc nawet upodobania dotycz¹ce muzyki ³agodniej¹. Ale nie
przesta³em kochaæ muzyki samej w sobie,
nie straci³em te¿ zainteresowania biologi¹
czy chemi¹, nie zaprzesta³em wycieczek
górskich.
Jestem cz³owiekiem, i jak ka¿dy, mam
swoje mniejsze i wiêksze s³aboci, z którymi jednak staram siê walczyæ, jak na kleryka i cz³owieka przysta³o.

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Styczeñ
3
19.00

4

19.00

5
6

18.00
11.30

7

15.00
19.00

20

11.30

21

19.00

25

19.00

Luty
1
18.00

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. w intencji pielgrzymów do Czêstochowy.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 za ¿yj¹cych.
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  I poniedzia³ek
mca.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 za ¿yj¹cych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  III poniedzia³ek
mca.
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.

Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
2
wiêto Ofiarowania Pañskiego
Msze w. 6.30, 8.00, 10.00 i 18.00
3
11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 za ¿yj¹cych.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
4
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  I poniedzia³ek
mca.
6
roda Popielcowa  pocz¹tek rekolekcji.
Msze w. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00, 19.30
610 Rekolekcje parafialne  poprowadzi werbista o. Henryk
Ka³u¿a.
7
19.00
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,

Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
17 11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 za ¿yj¹cych.
18 18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  III poniedzia³ek
mca.

W parafii Ducha wiêtego i Najwiêtszej Maryi Panny Matki Kocio³a, poprzez
praktykê, przygotowujê siê do podjêcia
w przysz³oci pracy duszpasterskiej.

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: Gaston Kamil Raubo, Maciej Panasiewicz,
Olivier Mateusz Kuma, Bartosz Roman Asman, Maksymilian
Roland Stañczyk, Natalia Wiktoria Dr¹g, Jakub Mazurek, Jakub
Stanis³aw Apostel, Zuzanna Maria Marczuk, Zofia Katarzyna
Bednarek, Maja Agnieszka Grabowska, Micha³ Pawe³ Pyra.

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:
Marcin Abram i Ma³gorzata Wako
Wojciech Tomaszek i Iwona Drozdowicz
Rafa³ Smieszek i Agnieszka Rudziewicz
Marcin Bojaryn i Anna Kotlik
Miros³aw Or³owski i Monika Ludwiñska

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Anna Cielak l. 76
W³adys³aw Sroka l. 76
Hieronim Partyka l. 56
Elfryda Ertel l. 94
Miko³aj Szwec l. 83

Anna S³obudzka l. 90
Boles³aw Walicki l. 72
Edward Bubicz l. 80
Irena Jasiñska l. 68

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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A S£OWO CIA£EM SIÊ STA£O I ZAMIESZKA£O MIÊDZY NAMI
S³owa Pisma wiêtego, zawarte w tytule, powtarzamy czêsto w popularnej modlitwie Anio³ Pañski. Jest to podstawowa
tajemnica naszej wiary. To prawda o tym,
¿e Bóg tak umi³owa³ wiat, i¿ Syna swego
umi³owanego pos³a³, by Ten przez Krzy¿
i mêkê swoj¹ odkupi³ rodzaj ludzki. wiêta Bo¿ego Narodzenia to najradoniejsze
wiêta, które obchodzi siê w krajach prawie na ca³ym wiecie. Ró¿ne s¹ tam pory
roku, ró¿ne wi¹teczne tradycje i obyczaje. Nawet u ludzi deklaruj¹cych, ¿e s¹ ateistami i w Boga nie wierz¹, wiêtowanie
Bo¿ego Narodzenia ma charakter
rodzinny, zawiera te¿ symbole i obrzêdy religijne. S¹ one pami¹tk¹ tego, ¿e
Syn Bo¿y, a zarazem syn ludzki, da³
pocz¹tek nowej rodzinie  wiêtej
Rodzinie. W naszym krêgu kulturowym symbolika tych wi¹t koncentruje siê na Dzieci¹tku. Mo¿e to pobudza
nasz¹ uczuciowoæ, kieruj¹c nasze
emocje w kierunku ¿³óbka, tak ¿e
czasami wiêtowanie to nabiera cech
infantylnych.
Odrêbnym problemem jest coraz
silniejsza komercjalizacja, która wype³niona jest nachaln¹ reklam¹. Nasila siê te¿ komercjalizacja, która zabiera
czas i zabija g³êbsz¹ refleksjê nad tym donios³ym wydarzeniem w dziejach wiata.
Wrócê jednak do twierdzenia zawartego w tytule, a które okrela Syna Bo¿ego jako S³owo. Przytoczê jeszcze opis
Wcielenia, jaki zawarty jest na pocz¹tku
Ewangelii wed³ug w. Jana: Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga i Bogiem by³o S³owo. Na wiecie by³o S³owo,
a wiat sta³ siê przez Nie, lecz wiat Go
nie pozna³. Przysz³o do swojej w³asnoci,
a swoi Go nie Przyjêli. (J1.1,1011)
Z wielkim przejêciem czytam zawsze
te wersety, które wszechmocnego Boga
uto¿samiaj¹ ze s³owem. ¯adna istota na
wiecie nie otrzyma³a daru s³owa  tylko
my ludzie.

Jestem wiêc istot¹ posiadaj¹c¹ dar s³owa, czyli mowy. Nie jest to oczywicie
zbie¿noæ jêzykowa polszczyzny, tak jak
zamek królewski i zamek od drzwi. Dar
mowy, to dar bo¿y i to nie jest dar byle
jaki, skoro S³owo w Pimie wiêtym jest
imieniem Boga.
¯yjê wiêc ze wiadomoci¹, ¿e dar ten
ma tak ogromne znaczenie, dlatego odruchowo nasuwa siê potrzeba szacunku
i dba³oci o czystoæ i piêkno tego daru.
Kiedy czytam dzie³a, które zosta³y po naszych przodkach, nabieram przekonania,

¿e szacunek do s³owa mieli znacznie,
znacznie wiêkszy ni¿ obecnie. Powie
kto, ¿e po prostu przetrwa³y tylko dzie³a
wartociowe. Ale moje dowiadczenie
z lat m³odoci potwierdza, ¿e szacunek do
mowy by³ wiêkszy ni¿ obecnie. Do dzisiaj
pamiêtam, ¿e lubi³em s³uchaæ piêknej l¹skiej gwary s¹siadki, do której posy³ali
mnie rodzice po mleko. Mówi³a tak piêknie, jak gdybym s³ucha³ samego Miko³aja
Reja. A kiedy pewnego razu, jej doros³emu synowi w silnym wzburzeniu
wymknê³o siê s³owo pieronie, z³apa³a
za wisz¹c¹ ko³o pieca cierkê i bez s³owa
wyr¿nê³a go po g³owie. On jak niepyszny
wymkn¹³ siê z izby i nie pokazywa³ do
wieczora.
A jak jest dzisiaj, na ulicy, w autobusie, na podwórku, w lokalu, wród doros³ych, m³odzie¿y a nawet dzieci  opisywaæ nie potrzeba. Co gorsza, w ramach
równouprawnienia p³ci, równie¿ dziewWydawca:

czêta wypowiadaj¹ siê plugawym jêzykiem. Zdarza siê, ¿e dzieci w piaskownicy u¿ywaj¹ okreleñ, których ja w wojsku
nie zna³em.
Opowiada³a znajoma, ¿e 1 listopada
na cmentarzu, we wspólnym oczekiwaniu
na modlitwê ró¿añcow¹, dwie dojrza³e
panie, wymieni³y niecenzuralne uprzejmoci a po chwileczce poca³owa³y
ró¿ance i przyk³adnie siê modli³y.
Mylê, ¿e na obecn¹ brutalizacjê jêzyka ma równie¿ du¿y wp³yw zachowanie
ludzi pe³ni¹cych s³u¿bê publiczn¹. Szczególnie celuj¹ w tym dziennikarze,
którzy buduj¹ w ten sposób swoj¹
popularnoæ. Ja mam jak najgorsze
zdanie nie tyko o nich, ale przede
wszystkim o kierownictwie i w³acicielach tych mediów.
Raniæ drug¹ osobê mo¿na nie
tylko s³owami brutalnymi, mo¿na te¿
jêzykiem literackim, i to zjawisko
w ¿yciu publicznym szerzy siê ostatnio ca³kiem bezkarnie.
Pisaæ, ¿e jest le  to nie wszystko, sprawa sama siê nie poprawi. Na
pocz¹tek, jak zawsze, zacz¹æ trzeba
od modlitwy. I tu myl moj¹ kierujê
do tych osób, które czêsto trwaj¹ na modlitwie. To znaczy, do wielu grup starszych pañ, zbieraj¹cych siê co dnia
w wi¹tyniach, aby modliæ siê na ró¿añcu w ró¿nych intencjach Kocio³a, które
systematycznie szturmuj¹ niebo s³owami
mi³oci. Powstaje pytanie, czy potrafimy
im podziêkowaæ, czy te¿ drwimy z ich
moherowych beretów.
Szacunek dla s³owa mo¿na okazywaæ
równie¿ poprzez milczenie. Milczenie
bywa czêsto wymowniejsze ni¿ potoki
s³ów. Jezus równie¿ czêsto milcza³, kiedy
by³ atakowany.
Moje tegoroczne ¿yczenia wi¹teczne
ograniczê do tego, by Dobry Bóg pozwoli³ nam kontaktowaæ siê wy³¹cznie s³owami mi³oci.
Pozdrawia Was nieco gadatliwy
Szczêæ Bo¿e!
Konserwatysta
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