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JAK PRZE¯YWALIMY OKRES WI¥TECZNY W NASZEJ PARAFII
Pasterka
Tradycyjnie, jak co roku, kolêd¹
Cicha noc, wiêta noc rozpoczêlimy
liturgiê mszy w. zwanej Pasterk¹.
Liturgii przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ ks. proboszcz, a koncelebrowali ksiê¿a
wikarzy.
Pasterkê poprzedzi³o pó³godzinne
przedstawienie przygotowane przez m³odzie¿ i kleryka Adriana pod kierunkiem
ks. Micha³a. Tematem przedstawienia by³
obraz dzisiejszych (czêsto spotykanych)

przygotowañ do wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Uroczyste Te Deum i kolêdy by³y

wyrazem naszej wdziêcznoci i radoci
z narodzenia Syna Bo¿ego.
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Nabo¿eñstwo przy szopce
W pi¹tek 28 grudnia, w dniu wiêtych
M³odzianków mêczenników, kleryk Adrian

zorganizowa³ dla naszych dzieci nabo¿eñstwo przy szopce. Podczas nabo¿eñstwa

piewa³y one kolêdy, odpowiada³y na przeró¿ne pytania, zadawane przez kleryka.
Wszystkie formy audiowizualne jakie
kleryk Adrian wykorzysta³ do tego nabo¿eñstwa mia³y przybli¿yæ dzieciom trudn¹ sytuacjê w jakiej narodzi³ siê nasz
Zbawiciel. To wiêto przypomina nam
okrucieñstwo Heroda, który kaza³ wymordowaæ wszystkie dzieci poni¿ej drugiego
roku ¿ycia.
Podczas nabo¿eñstwa anio³ przyniós³
wszystkim prezent  Dzieci¹tko. Kleryk
Adrian przypomnia³ dzieciom, ¿e w wiêta Bo¿ego Narodzenia to ma³y Jezus jest
najwspanialszym darem jaki mo¿na sobie
wymarzyæ.
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Msza w. dziêkczynna na zakoñczenie 2007 roku
Mszê w. dziêkczynn¹ na zakoñczenie 2007 roku koncelebrowali wszyscy
kap³ani naszej parafii. a przewodniczy³
ks. proboszcz Edward Bogaczewicz.
W wyg³oszonej homilii ks. proboszcz
przedstawi³ najwa¿niejsze wydarzenia
mijaj¹cego roku i dane statystyczne dotycz¹ce parafii. Wyrazi³ te¿ podziêkowanie wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w ¿yciu naszej Wspólnoty i swoj¹
prac¹, modlitw¹ i ofiarami budowali jej
stan duchowy i materialny. Bardzo sympatyczne w formie i treci by³o z³o¿enie

¿yczeñ ks. proboszczowi przez wikarych
na zakoñczenie liturgii.(Uzupe³nion¹

wersjê homilii ks. proboszcza zamieszczamy na dalszych stronach).
Tadeusz Kucharski
zdjêcia: D. Kubny
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PARAFIA DUCHA WIÊTEGO I NMP MATKI KOCIO£A
W ROKU 2007
W roku kalendarzowym 2007 nasza statystyka w niektórych
dziedzinach ¿ycia parafialnego przedstawia siê nastêpuj¹co:
 Sakramentu Chrztu wiêtego udzielono 116 osobom;
 Bierzmowanie 14.04.2007 z r¹k bpa Jana Kopca przyjê³o 116
osób;
 Ma³¿eñstwo Sakramentalne przyjê³y 54 pary;
 Nie by³o Pierwszej Komunii wiêtej, gdy¿ przesuniêto tê
uroczystoæ do klasy 3;
 W roku 2007 rozdzielono 145 000 komunii wiêtych;
 W roku 2007 odprawionych zosta³o 95 pogrzebów katolickich;
Sakrament Pokuty sprawowany jest w dni powszednie pó³
godziny przed mszami;
Adoracja Najwiêtszego Sakramentu w kociele w ka¿dy
czwartek godzinê przed wieczorn¹ msz¹ wiêt¹ czyli o 1700, a od
maja do sierpnia o 1800;
Ksiê¿a, klerycy i nowicjuszka zakonna...
 Ksi¹dz Jaros³aw Krê¿el po 4 latach pracy w naszej parafii
z dniem 24.08.2007 zosta³ mianowany proboszczem parafii
Stare Kole.
 17 sierpnia 2007 przyby³ do
naszej parafii ksi¹dz Tomasz
Fortalski, neoprezbiter Diecezji
Opolskiej pochodz¹cy z Charbielina ko³o G³ucho³az.
 Z pocz¹tkiem padziernika rozpocz¹³ w naszej parafii roczn¹
praktykê duszpastersk¹ kleryk
4 roku WSD w Opolu Adrian
K³os
 W Seminariach studiuje na drugim roku dwóch naszych kleryków: w Opolu Szymon, we
Wroc³awiu u Ojców Franciszkanów brat Wiktor. Do postulatu
Zakonu Sióstr Klarysek w Starym S¹czu wst¹pi³a nasza
parafianka Gra¿yna.
Inne wa¿ne sprawy
Gazetka Parafialna jest wydawana okazjonalnie, zwykle wydajemy 78 numerów rocznie. Gazetka przybli¿a ¿ycie parafii
tradycyjn¹ drog¹ drukowan¹. Ci¹gle zapraszamy do jej redagowania. Materia³y mo¿na sk³adaæ w kancelarii parafialnej
w godzinach pracy.
Strona parafialna jest dostêpna od grudnia 2005 roku. Prowadzi j¹ Daniel Kubny. Strona pozwala szybko zorientowaæ siê
w wydarzeniach parafialnych i siêgn¹æ po informacje dotycz¹ce
wszystkiego co w parafii siê dzieje. Bardzo czêsto wydarzenia
s¹ przedstawiane ju¿ po kilku godzinach.
Adres strony: www.duchaswietegokk.pl
Biblioteka parafialna jest otwarta w poniedzia³ki w czwartki
od 1700 do 1900. Bibliotekê prowadz¹ panie: Gra¿yna Kochalska,
Helena Stêpak, Maria Ludwiniak. Wyra¿amy ogromn¹ wdziêcznoæ Paniom Bibliotekarkom za upór i ofiarê swego czasu.
Zapraszamy do korzystania z ksiêgozbioru, który uda³o siê nam
ju¿ zebraæ.

wietlica ARKA jest otwarta w dni powszednie od 1530 do 1930.
Jest wietlic¹ socjoterapeutyczn¹, a prowadzi j¹ Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich we wspó³pracy z Urzêdem Miejskim i Parafialnym Zespo³em CARITAS.
Poradnia ¯ycia Rodzinnego jest zasadniczo dostêpna tylko po
umówieniu siê w ramach Kursu Przedma³¿eñskiego.
Stacja Opieki CARITAS pe³ni dy¿ury rano od 730 do 900 oraz od
1330 do 1500 od poniedzia³ku do pi¹tku. W tych te¿ godzinach mo¿na wypo¿yczaæ sprzêt rehabilitacyjny: ³ó¿ka, wózki, chodziki
Gabinety Rehabilitacyjne CARITAS czynne s¹ od 800 do 1800
od poniedzia³ku do pi¹tku.
Hospicjum Domowe CARITAS  mo¿na siê skontaktowaæ z lekark¹ lub pielêgniark¹ od godz.730 do godz.900 oraz od godz.1330
do godz.1500 od poniedzia³ku do pi¹tku.
Grupy parafialne
Grupy parafialne ci¹gle zapraszaj¹ w swoje szeregi na modlitwê w kociele lub w domu parafialnym oraz na wiele organizowanych katolickich akcji i realizacji ró¿nych projektów. S¹ to
nastêpuj¹ce grupy:
Modlitewna Wspólnota Krwi
Chrystusa  spotyka siê w ka¿dy
wtorek godzinê przed wieczorn¹
msz¹ wiêt¹.
Bractwo Szkaplerza wiêtego
 ma spotkania w ka¿d¹ trzeci¹
rodê miesi¹ca o 1630 oraz prowadzi adoracje w kociele w ka¿dy
pierwszy czwartek miesi¹ca godzinê przed wieczorna msz¹ wiêt¹.
Franciszkañski Zakon wieckich
(III Zakon)  spotyka siê na swoich
modlitwach w 3. niedzielê miesi¹ca o 1430 w domu parafialnym.
Grono Dzieci Marii zaprasza do grupy dziewczynki szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy
wtorek o godz.1630.
Grupa AA Odnowa spotyka siê w domu parafialnym w ka¿dy
pi¹tek od 1800 i w niedzielê o 1600. Chc¹c nawi¹zaæ kontakt najlepiej przyjæ w tych godzinach.
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy spotyka siê w ka¿dy trzeci poniedzia³ek miesi¹ca po wieczornej mszy wiêtej.
Ministrantem mo¿ne zostaæ ka¿dy ch³opak zg³aszaj¹c siê do
ks.Tomasza najlepiej w czasie zbiórki w sobotê o godz. 930.
Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi pe³ni sta³y dy¿ur
w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, pó³ godziny po wieczornej mszy wiêtej w domu parafialnym na pierwszym piêtrze.
Parafialny Zespó³ CARITAS dy¿uruje w ka¿d¹ rodê od 1700 do
1800 w swoim pomieszczeniu, do którego wejcie znajduje siê
w budynku parafialnym od strony POLICJI. W czasie tego dy¿uru mo¿na skorzystaæ z nowego magazynu odzie¿owego, gdzie
za symboliczn¹ ofiarê mo¿na wybraæ sobie dobre rzeczy.
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Ró¿e Ró¿añcowe (jest ich 12) gromadz¹ siê na zmianê tajemnic
i na mszê wiêt¹ w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca o godz.1500.
Zapraszamy chêtnych do w³¹czenia siê w tê modlitwê!
S³u¿ba Liturgiczna Starszych to osoby chc¹ce w³¹czyæ siê
w liturgiê: w czytanie, piew, zbieranie tacy w czasie Eucharystii niedzielnych. Prosimy o kontakt z ksiêdzem proboszczem.
Rada Parafialna, Apostolat Modlitwy MARGARETKA, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, Nadzwyczajni Szafarze Komunii wiêtej
 to kolejne grupy bior¹ce udzia³ w ¿yciu parafii. O spotkaniach
tych grup informujemy w og³oszeniach parafialnych.
Szkolne Ko³o CARITAS to nowopowsta³a grupa dzia³aj¹ca
w Gimnazjum nr 5, prowadzi j¹ katechetka pani Aneta Knapik
Król. Pomimo ma³ego sta¿u grupa bardzo dzielnie w³¹czy³a
siê w ró¿ne akcje parafialne i szkolne, realizuj¹c wiele bardzo
ciekawych pomys³ów.
Rodzina M³odzie¿y Franciszkañskiej to 17 grupa, któr¹
z radoci¹ witamy. Od marca przyje¿d¿aj¹ do nas ojcowie Alan
i Jozue z Góry wiêtej Anny i prowadz¹ grupê. Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿d¹ rodê po wieczornej mszy wiêtej. Asystentem
parafialnym jest ksi¹dz Tomasz. Grupa zaprasza uczniów gimnazjum i szkó³ rednich z parafii i spoza  w ka¿d¹ rodê na 1845.
Zamawianie intencji mszalnych
Intencje mszalne na ca³y przysz³y rok przyjmujemy zwykle
po drugiej niedzieli listopada. W pierwszej kolejnoci prosimy
o zamawianie intencji jubileuszowych i za ¿yj¹cych, póniej za
zmar³ych. Ka¿da rodzina w ci¹gu roku powinna zamówiæ przynajmniej jedn¹ intencjê za swoich bliskich.
Ofiara zwi¹zana z intencj¹ mszaln¹ jest w naszej parafii
dowolna. W chwili obecnej rednio jest to ofiara 40 z³ w dni
powszednie i 50 z³ w niedziele.
Msze wiête zbiorowe
Wiele osób, przychodz¹c do kancelarii nie jest w stanie zamówiæ intencji, gdy¿ s¹ ju¿ zarezerwowane. W roku 2007 wprowadzony zosta³ zwyczaj mszy wiêtych zbiorowych. Jedne msze
³¹cz¹ tylko intencje osób ¿yj¹cych, drugie s¹ tylko za zmar³ych.
Ofiara za msze zbiorowe jest równie¿ dowoln¹.
W roku 2008 msze zbiorowe bêd¹ odprawiane:
 w intencji osób ¿yj¹cych bêd¹ odprawiane zasadniczo
w 1. i w 3. niedzielê miesi¹ca o 1130 oraz w pierwsze czwartki
miesi¹ca wieczorem. Mo¿na w³¹czaæ w te msze wiête zbiorowe intencje urodzinowe, imieninowe, rocznice lubów,
probê o zdrowie, intencje dziêkczynne.
 w intencji zmar³ych bêd¹ odprawiane w 1. i w 3. poniedzia³ek miesi¹ca.
Msze wiête dla dzieci najm³odszych
W mijaj¹cym roku zosta³ wprowadzony (na kolêdow¹ probê rodziców) zwyczaj mszy wiêtych dla dzieci najm³odszych,
na które zapraszamy dzieci przedszkolne i dzieci, które jeszcze
nie by³y u Pierwszej Komunii wiêtej. Na tak¹ mszê mog¹
przychodziæ z dzieæmi tylko opiekunowie. Prosimy, aby nie
przychodzi³y osoby starsze. Ta msza wiêta jest tylko dla dzieci

najm³odszych i opiekunów! Bêdziemy j¹ odprawiali dopóty, dopóki bêdzie w niej uczestniczy³a odpowiednio du¿a grupa dzieci najm³odszych. W przeciwnym razie przestaniemy tak¹ mszê
wiêt¹ odprawiaæ. W roku 2008 takie msze wiête bêd¹ odprawiane w pierwsz¹ i w trzeci¹ niedzielê miesi¹ca o godz.1400.
Zapraszamy wiêc: 3 i 17 lutego, 2 i 16 marca, 6 i 20 kwietnia,
4 i 18 maja, 1 i 15 czerwca. Mo¿na zamawiaæ na tê godzinê intencje, ale tylko za rodziny, za dzieci, roczki W czasie wakacji nie
odprawiamy niedzielnych mszy wiêtych dla najm³odszych.
Duszpasterstwo dzieci
Chc¹c pomóc dzieciom uczestniczyæ we mszy w. rozdajemy w ka¿d¹ niedzielê ZIARENKA. Jest to niedzielna Ewangelia,
a z drugiej strony kartki  s¹ zadania dla dzieci. Rozprowadzamy w niedzielê 350 sztuk ZIARENEK. W adwencie rozprowadzamy materia³y roratnie, w 2007 roku by³y one o w. Franciszku.
W Wielkim Pocie by³y rozdawane pami¹tki uczestnictwa w Drodze Krzy¿owej. Warto wiedzieæ, ¿e koszt tych materia³ów to kwota oko³o 2000 z³ rocznie.
Ró¿aniec z udzia³em dzieci, nabo¿eñstwo przy szopce,
nabo¿eñstwa wielkopostne, nabo¿eñstwa majowe wi¹¿¹ siê
z liczniejszym udzia³em dzieci. I jest to piêkne. Pamiêtajmy
jednak drodzy rodzice, ¿e podstawow¹ spraw¹ w kszta³towaniu
wiary dziecka jest wprowadzanie go w uczestnictwo w niedzielnej i wi¹tecznej mszy wiêtej. Dziecko przynajmniej do 1 klasy
szko³y podstawowej winno braæ udzia³ u boku rodziców w niedzielnej Eucharystii.
Nasze parafialne zobowi¹zania:
W roku 2007 nasza parafia, maj¹c ju¿ konsekrowany koció³,
zosta³a zobowi¹zana do odprowadzania niektórych ofiar pieniê¿nych zbieranych w niedziele i wiêta do Kurii Biskupiej na ró¿ne cele. I tak:
1. przez ca³y rok w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i Kuriê Biskupi¹
2. na misje przeznaczone zosta³y tace: 6.01.2007, 11.03.2007 (na
Afrykê), ofiara z Bo¿ego Grobu na Ziemiê wiêt¹, 21.10.2007,
8.12.2007 (na Koció³ na Wschodzie).
3. na Katolicki Uniwersytet Lubelski: drugi dzieñ Wielkanocy
i Bo¿ego Narodzenia, 17.06.2007, 15.08.2007, 9.09.2007.
4. inne tace: Matki Boskiej Gromnicznej 2.02.2007 na Zakony
Kontemplacyjne, Niedziela Mi³osierdzia 15.04.2007 na CARITAS, 29.06.2007 wiêtopietrze na Stolicê Apostolsk¹, taca
z Pasterki na Dom Samotnej Matki w Opolu.
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Pomoc naszej Parafii dla Wspólnot bêd¹cych w ogromnej potrzebie
W minionym roku przekazalimy ofiary na szczególne sytuacje, pomagaj¹c innym Wspólnotom:
 29 kwietnia 2007 na budowê nowego kocio³a w. Karola
Boromeusza w Opolu na Chabrach w ramach diecezjalnego
patronatu.
 24 czerwca 2007 dla parafii ko³o Opola dotkniêtych gradobiciem.
 25 listopada 2007 gocilimy ks. Jana Bujaka wspieraj¹c go
w trudach budowy nowej plebani, gdy¿ dotychczasowa
z powodu staroci zawali³a siê, a ma³a parafia nie jest w stanie sama dokonaæ tego dzie³a.
 16 grudnia 2007 roku wsparlimy ofiar¹ parafiê HUSIATYN
na Ukrainie. By³ wród nas ojciec Dawid Mokryj, franciszkanin. W³¹czylimy siê w ofiarê ca³ej Polski dla Kocio³a na
Wschodzie.
Sprawy gospodarcze
1. Rok 2007 zacz¹³ siê sp³at¹ zaleg³oci zwi¹zanych z przygotowaniem kocio³a na konsekracjê, któr¹ prze¿ylimy
21.10.2006. Sp³acalimy, miêdzy innymi, drewniane drzwi zewnêtrzne oraz tynkowanie cian domu parafialnego.
2. W ci¹gu roku wykonano przy kociele i domu parafialnym
wiele mniejszych prac, ale by³y one koniecznie i nieodzowne. I tak: wykonano schody granitowe na chór, zosta³y wykonane i zamontowane brakuj¹ce porêcze na chór, wykonano i zamontowano porêcz na schodach zewnêtrznych przy
kancelarii. Zosta³y zakupione i po³o¿one p³ytki na schodach
zewnêtrznych przy kancelarii, w wejciu g³ównym do kocio³a, w jednym bocznym od strony Piastów oraz w wejciach
do kaplicy i zakrystii. Zakupiono i po³o¿ono p³ytki na balkonach domu parafialnego i plebanii.
3. W roku 2007 przeprowadzono trzy zbiórki ogólnoparafialne
na prace przy kociele. Czêæ zebranych pieniêdzy zosta³a
wydana na w/w prace. Kwota 40000 z³ jest zostawiona na ³awki, które bêd¹ g³ównym zadniem roku 2008. Stolarnia ustali³a pocz¹tek prac na marzec, a pierwsze ³awki pojawi¹ siê
w kociele w czasie wakacji 2008.
Ofiary pieniê¿ne na cele parafialne
W ka¿d¹ niedzielê miesi¹ca sk³adamy ofiarê na tacê. Czêæ
z tych ofiar w ci¹gu roku przekazywana jest na ró¿ne cele diecezjalne, misyjne, na KUL i na inne cele. To co pozostaje pozwala:
op³aciæ energiê elektryczn¹, pokryæ koszty utrzymania czystoci strojów liturgicznych, sprz¹tania kocio³a, sprz¹tania placu

kocielnego, odnie¿ania, wywozu mieci, utrzymania w czystoci czêci domu parafialnego wykorzystywanego na ró¿ne spotkania parafialne. Z tych pieniêdzy zakupujemy ró¿ne materia³y
duszpasterskie dla dzieci i wiele innych drobniejszych rzeczy.
Ofiary kolêdowe w ca³oci przeznaczone s¹ na ogrzewanie
kocio³a. Koció³ ogrzewany jest z ró¿n¹ intensywnoci¹ przez
pó³ roku  od pocz¹tku listopada zwykle do koñca kwietnia.
W roku obecnym wzros³y powa¿nie op³aty za us³ugi dystrybucyjne gazu. Parafia musi pokryæ koszty o 1/5 wiêksze ni¿ to by³o
przed rokiem.
Podstaw¹ naszej wszelkiej pracy gospodarczej przy kociele
i w domu parafialnym s¹ ofiary pieniê¿ne uzyskiwane w czasie
zbiórek ogólnoparafilanych, przekazywane na konto parafii
drog¹ bankow¹ oraz zbierane w pierwsz¹ i w trzeci¹ niedzielê
niektórych miesiêcy.
Drodzy Wierni! Jest to nasza odpowiedzialnoæ i troska o potrzeby Kocio³a.
Proszê wszystkich Parafian, aby w miarê mo¿liwoci choæby
niewielk¹ ofiar¹ na miarê swoich mo¿liwoci tê troskê podjêli.
Z tej troski nie mamy prawa siê zwalniaæ. Jest to nasza ofiara
tak naprawdê na Bo¿e sprawy. Dziêki niej Koció³ ¿yje i mo¿emy w ¿yciu Kocio³a uczestniczyæ.
Pomylmy czêsto korzystaj¹c z czystego i doæ ciep³ego
kocio³a, ze sprawnie prowadzonej kancelarii, z salek domu
parafialnego, chodz¹c po dobrze utrzymanym, zamiatanym
i odnie¿anym placu kocielnym, patrz¹c na dekoracje i owietlenie kocio³a, ciesz¹c siê ¿e jest wród nas 4 kap³anów  ¿e to tak
naprawdê jest Bo¿a sprawa i nasza za ni¹ odpowiedzialnoæ.
Odpisy podatkowe i konta bankowe parafii
Ci¹gle mo¿emy jak¹ kwotê z przychodu zwolniæ od podatku przez odpis. Wiele osób z tego korzysta. Jednak coraz trudniejsze jest dla nas przyjmowanie ofiar, wp³acanie i przekazywanie dowodów wp³at.
Dlatego zwracam siê do parafian chc¹cych korzystaæ z odpisów podatkowych, aby swoje miesiêczne ofiary na ró¿ne sprawy
gospodarcze (na ³awki, na utrzymanie kocio³a) przekazywaæ
bezporednio drog¹ bankow¹ na jedno z poni¿szych kont.



Bank Spó³dzielczy
Bank PKO SA

05 8882 1032 2001 0000 0909 0001
26 1240 1659 1111 0000 2594 9018

z dopiskiem: Na cele kultu religijnego.
Tym, którzy to czyni¹ od d³u¿szego czasu serdecznie za ten
dotychczasowy trud dziêkujemy.
Je¿eli komu bardziej odpowiada dotychczasowa forma sk³adania ofiar, to bêdziemy j¹ kontynuowali, prosz¹c jednoczenie
o zg³aszanie przy ka¿dej wp³acie czy potrzebne jest potwierdzenie bankowe.
Podziêkowania za wspólny trud roku 2007:
Panu Tomaszowi Wêgrzynowskiemu, który zmar³ 28 czerwca. Na ró¿nych instrumentach, w ró¿nych warunkach w kaplicy
i buduj¹cej siê wi¹tyni przez 18 lat pe³ni³ pos³ugê organisty.
Podziêkowanie kierujemy do ca³ej rodziny pañstwa Wêgrzynowskich za wyrozumia³oæ i pomoc w pe³nieniu tej pos³ugi.
Podziêkowania nie zawsze oddaj¹ wielkoæ modlitwy, ogrom
ró¿nego trudu i zaanga¿owania jakie poszczególne osoby czy
grupy ofiaruj¹ Wspólnocie. Ogólnie wymieniê tych, którym
jestemy winni wdziêcznoæ:
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tym rodzinom, które w piêkny sposób podejmuj¹ wiarê
i przekazuj¹ j¹ swoim dzieciom;
sk³adaj¹cym ofiarê na cele kultu religijnego;
ksiê¿om wikariuszom, wród których powitalimy ks.Tomasza Fortalskiego, za piêkny kap³añski udzia³ w ¿yciu naszej
Wspólnoty;
Radzie Duszpasterskiej, która jest ci¹gle gorliwie dyspozycyjna;
panu Ryszardowi i jego pomocnikom w ró¿nych sprawach
gospodarczych;
za trud wychowawczy w szko³ach paniom katechetkom
i ksiê¿om wikariuszom;
Katolickiemu Stowarzyszeniu Rodzin za prowadzenie ARKI;
Parafialnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi za zebranie 166 litrów krwi;
Parafialnemu i Szkolnemu Zespo³owi CARITAS za ró¿ne
akcje i rozdanie 11,5 tony darów,
Katolickiemu Stowarzyszeniu kolejarzy za II Ogólnopolskie
Spotkanie Formacyjne grupy kolejarzy KSKP z ca³ej Polski;
wszystkim pozosta³ym Grupom Parafialnym za modlitwê,
prowadzenie adoracji, organizowanie ró¿nych akcji duszpasterskich, pielgrzymek, spotkañ;
ca³emu CARITASOWI rejonu kêdzierzyñskiego: paniom pielêgniarkom Stacji Opieki rehabilitantom gabinetów rehabilitacyjnych i lekarce, pani Marii Bre za prowadzenie Hospicjum Domowego;
ca³ej S³u¿bie Liturgicznej: panom szafarzom, lektorom
i ministrantom za ofiarê czasu i serca. Dziêkujemy rodzicom
ministrantów i rodzinom ca³ej S³u¿by Liturgicznej za wsparcie w tej pos³udze.
za prowadzenie kiosku;
za niestrudzone wydawanie Gazetki Parafialnej;
pe³ni¹cym pos³ugê w zakrystii, zwanych kocielnymi;
m³odym organistom, którzy na miarê swoich mo¿liwoci
graj¹ w czasie liturgii;

l
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dekoruj¹cym nasz koció³ przez ca³y rok;
za budowê Bo¿ego Grobu, Ciemnicy, Szopki;
za corocznie wicie wieñca adwentowego;
dbaj¹cym o porz¹dek w kociele, w zakrystii i na placu
kocielnym;
za sprz¹tanie i dbanie o dom parafialny;
Paniom prowadz¹cym plebaniê;
m³odzie¿owej grupie ksiêdza Micha³a: graj¹cej, piewaj¹cej,
organizuj¹cej piêkne nabo¿eñstwa i prowadz¹cej audycje
w Radiu Park;
M³odzie¿owej Grupie Franciszkañskiej za o¿ywienie wród
m³odzie¿y;
klerykowi Adrianowi za 4 miesi¹ce piêknej pracy z dzieæmi
i m³odzie¿¹;
Dzieciom Marii za obecnoæ w czasie ró¿nych uroczystoci
i za ró¿ne piêkne nabo¿eñstwa;
pocztom sztandarowym bior¹cym udzia³ w ró¿nych uroczystociach w naszej parafii.
Wam wszystkim, których tutaj nie wymieni³em, dziêkujê za
wszelki trud, ofiarê, modlitwê. Bóg zap³aæ!
ksi¹dz proboszcz

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: Jakub Sawicki, Cyprian Adrian Knapiak, Julia
Lena Guziak, Milena Ewa Dubielak, Jagoda Inez Daniela Zawisza,
Alex Maximilian Schubert, Aron Mrozowski, Szymon Pestlethwaite, Micha³ Ryszard Mokrzycki, Aleksandra Anna Kozio³, Przemys³aw £owczyñski, Marcel Burzan, Tymoteusz Miko³aj Fr¹ckowiak,
Maria Danuta Bry³a, Filip Stanis³aw Dragu³a, Kamil Krzysztof
Mikuszewski, Marco Heyda, Weronika Helena Pietrzyñska.

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:
Grzegorz Szpak  Izabela Szpak

Rafa³ Cichoñ  Magdalena Wojcieszek
Roman Sarzyñski  Ewa Migocz
Dawid Hudzik  Joanna Milewska

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Zbigniew Pomyka³a l. 58
Ireneusz Romaniuk l. 65
Józef Talaga l. 61
Andrzej Piech l. 23
Ryszard Domalewski l. 50
£ucja Bieniek l. 57
Irena Gurzawska l. 63
Teresa Ciuk l. 60

Andrzej Batorski l. 21
Miros³aw Zimoch l. 47
Helena Szajna l. 86
Maria Kustra l. 67
Dariusz ¯abiuk l. 36
Henryka Maj l. 73
Marcelina Rokitnicka l. 87

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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Miko³aj pamiêta!
Raz w roku jest taki czas, kiedy ka¿da
dziewczynka i ka¿dy ch³opiec niecierpliwie oczekuje na jedn¹, jedyn¹ osobê:
wiêtego Miko³aja. Szanowny wiêty,
choæ w mocno podesz³ym wieku,
pamiêæ ma doskona³¹ i nie zapomina
o ¿adnym dziecku, tylko krótki czas nie
pozwala mu na dotarcie do wszystkich
zak¹tków wiata. Tak wiêc Miko³aj
z powodzeniem korzysta z wszelkiej
pomocy, aby w grudniu ani jeden ma³y
obywatel nie pozosta³ bez paczki!
W tym roku z pomoc¹ wiêtemu
Miko³ajowi przyby³y rodziny z Heilige Geist Kirche. Za ich spraw¹ dzieci
ze wietlicy socjoterapeutycznej
Arka otrzyma³y wielkie, kolorowe

paczki. Ka¿da zawiera³a starannie i troskliwie dobrane prezenty, które sprawi³y wiele radoci i niespodziewanych wra¿eñ.
Szczêliwe dzieci, które czeka³y i doczeka-

³y siê wiêtego Miko³aja, dziêkuj¹ za pamiêæ i ¿yczliwoæ, za wielkie serce, tak
wielkie, ¿e wystarczy³o go dla wszystkich.
Serdeczne podziêkowania równie¿ dla
Petrochemii Blachownia oraz dla pana
Hartowicza i jego Przyjació³, którzy
przy³¹czyli siê do wspania³ego miko³ajowego dzie³a, wspieraj¹c tê akcjê finansowo, aby wi¹teczne spotkanie odby³o siê w przemi³ej atmosferze,która na
d³ugo zapadnie w pamiêæ wszystkim
jego uczastnikom.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
przy³¹cza siê do podziêkowañ dzieci,
¿ycz¹c darczyñcom, aby w ich lady
poszli inni pragn¹cy staæ siê pomocnikami wiêtego Miko³aja.
Prezes Ko³a Parafialnego
SRK Diecezji Opolskiej
Teresa Dulêba

OKA¯ SERCE POTRZEBUJ¥CYM POMOCY


Ka¿dy z nas jest zobowi¹zany do p³acenia podatków. Od tego roku istnieje
mo¿liwoæ zadysponowania w zeznaniu
podatkowym jak¹ organizacjê po¿ytku
publicznego zechcemy obdarzyæ 1% p³aconego przez nas podatku.
Maj¹c na uwadze potrzeby i zadania
organizacji kocielnych podajemy dane
nastêpuj¹cych organizacji, które prowadz¹ dzia³alnoæ charytatywn¹ na rzecz
potrzebuj¹cych:
Caritas Diecezji Opolskiej
Organizacja Po¿ytku Publicznego
Celem organizacji jest wspieranie dzia³alnoci statutowej Caritas w zakresie
ochrony zdrowia i ¿ycia ludzkiego, a w
szczególnoci:
 pracy pielêgniarek stacji opieki, poradni paliatywnych i hospicjów Caritas;
 pracy orodków rehabilitacyjnych dla
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych oraz gabinetów rehabilitacyjnych Caritas;
 dzia³alnoci charytatywnej parafialnych zespo³ów Caritas.
Dane niezbêdne do wpisania w zeznaniu podatkowym:
 Nazwa organizacji: Caritas Diecezji
Opolskiej Organizacja Po¿ytku Publicznego

Nr wpisu w Krajowym Rejestrze S¹dowym: 0000290982
Kwota przekazania: (1% nale¿nego podatku dochodowego)
Stowarzyszenie Przyjació³
Misji Franciszkañskich
im. o. Dominika Kiescha

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie dzia³alnoæ charytatywnej na rzecz
ubogich spo³eczeñstw krajów misyjnych
Afryki i Ameryki Po³udniowej, a w szczególnoci:
 dzia³anie na rzecz edukacji dzieci
i m³odzie¿y;
 ochrona i promocja zdrowia, pomoc
chorym na AIDS;
 pomoc osobom dotkniêtym klêskami
¿ywio³owymi;
 prowadzenie projektów pomocy na
rzecz ubogich, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
¿yciowej;
 ochrona i promocja praw kobiet na
tych kontynentach.
Wydawca:

Dane niezbêdne do wpisania w zeznaniu podatkowym:
 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie
Przyjació³ Misji Franciszkañskich im.
o. Dominika Kiescha
 Nr wpisu w Krajowym Rejestrze S¹dowym: 0000286552
 Kwota przekazania: (1% nale¿nego
podatku dochodowego)
Wszystkim, którzy zdecyduj¹ siê na
tak¹ formê pomocy potrzebuj¹cym
serdeczne Bóg zap³aæ!
ks. proboszcz
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