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TRYUMF
ZMARTWYCHWSTANIA

NIE BÓJMY SIÊ MÓWIÆ
O ZMARTWYCHWSTANIU CHRYSTUSA
Drodzy Bracia i Siostry!
Przepe³nia nas jeszcze duchowa
radoæ, któr¹ uroczystoci paschalne
prawdziwie rodz¹ w sercach wierz¹cych.
Chrystus zmartwychwsta³! Tajemnica ta
jest tak ogromna, ¿e liturgia powiêca jej
nie jeden tylko dzieñ  by³oby to za ma³o
na tak wielk¹ radoæ  ale a¿ piêædziesi¹t
dni, czyli ca³y okres wielkanocny, który
koñczy Zes³anie Ducha wiêtego. Sama
niedziela Wielkanocy jest dniem zupe³nie
nadzwyczajnym, który niejako trwa ca³y
tydzieñ a¿ do nastêpnej niedzieli, tworz¹c
oktawê Wielkanocy. W klimacie paschalnej radoci liturgia dzi prowadzi nas
znów do grobu Jezusa, który  wed³ug
relacji w. Mateusza  Maria Magdalena
i druga Maria, wiedzione mi³oci¹ do
Niego, posz³y «nawiedziæ».
Ewangelista opowiada, ¿e On wyszed³
im naprzeciw i powiedzia³: «Nie bójcie
siê! Idcie i oznajmijcie moim braciom:
niech udadz¹ siê do Galilei, tam Mnie
zobacz¹» (Mt 28, 10). Widz¹c na nowo
swego Pana, rzeczywicie poczu³y niewypowiedzian¹ radoæ i rozentuzjazmowane pobieg³y opowiedzieæ o tym uczniom.
Dzisiaj równie¿ nam, jak tamtym

kobietom, które pozosta³y przy Jezusie podczas Jego Mêki, Zmartwych-

Umieram w Tobie  zmartwychwstajê w Tobie!
I czujê krzy¿a ciê¿ar, gwodzie w d³oni
I mieræ na krzy¿u  ch³ód wilgoci w grobie
I zimno w ca³ym ciele, ciszê w skroni...
Umieram w Tobie  zmartwychwstajê w Tobie!
I czujê ¿ywy oddech i krwi bicie,
I uwolnione nagle rêce obie,
I w stopach moich zmartwychwsta³e ¿ycie...
Umieram w Tobie  zmartwychwstajê w Tobie!
I jasne oczy mam, wyci¹gam ramiê 
I czujê  opad³ grobu wielki kamieñ...
I ¿ywy ponad ¿ycie w s³oñcu stojê,
I cia³o me jest wiar¹, krew pokojem,
Umar³szy w Tobie  zmartwychwstawszy w Tobie!

wsta³y powtarza, bymy nie bali siê mówiæ innym o Jego zmartwychwstaniu. Nie
musi siê niczego baæ ten, kto spotyka
zmartwychwsta³ego Jezusa i pos³usznie
Mu siê zawierza. To w³anie orêdzie
chrzecijanie powinni g³osiæ po krañce
Pomiêdzy nami idziesz, Panie,
ziemi. Jak wiemy,
po kamienistej drodze ¿ycia.
wiara chrzecijañska
I s³uchasz s³ów zrodzonych z lêku,
rodzi siê nie tyle
przed jutrem pe³nym tajemnicy.
z przyjêcia nauki, ile
Pozostañ z nami, wieczne wiat³o,
ze spotkania z Osob¹,
z Chrystusem, który
na Tw¹ obecnoæ otwórz serca.
umar³ i zmartwychNiech wiara, pokój i nadzieja,
wsta³. W naszym conape³ni¹ dusze Twoich uczniów,
dziennym ¿yciu, droby mogli g³osiæ wobec wiata,
dzy przyjaciele, jest
¿e powróci³e w blasku chwa³y.
bardzo wiele okazji
do przekazywania inWielu ³ask
nym tej naszej wiary,
od Zmartwychwsta³ego Chrystusa
z prostot¹ i przekona¿ycz¹ ksiê¿¹ duszpasterze i redakcja.
niem, a zatem ze spotkania z nami mo¿e

Wojciech B¹k
narodziæ siê w nich wiara. A jest bardziej
ni¿ kiedykolwiek pilne, by ludzie naszej
epoki poznali i spotkali Jezusa, i  równie¿ dziêki naszemu przyk³adowi  dali
Mu siê zdobyæ.
Ewangelia nie mówi nic o Matce Pana,
Maryi, ale w tradycji chrzecijañskiej kontempluje siê J¹ jako Tê, która najbardziej
ze wszystkich radowa³a siê, mog¹c znów
obj¹æ Boskiego Syna, którego trzyma³a
w ramionach, gdy zosta³ zdjêty z krzy¿a.
Teraz, po zmartwychwstaniu, Matka
Odkupiciela raduje siê razem z «przyjació³mi» Jezusa, którzy tworz¹ rodz¹cy siê
Koció³. Raz jeszcze z ca³ego serca sk³adam wam najlepsze ¿yczenia wielkanocne i proszê Królow¹ Niebios  Regina
caeli  aby podtrzymywa³a w ka¿dym
z nas wiarê w zmartwychwstanie i by
uczyni³a nas zwiastunami nadziei i mi³oci Jezusa Chrystusa.
Wszystkim Polakom ¿yczê, aby wiara
w Chrystusa, który umar³ i zmartwychwsta³, owocowa³a pokojem i radoci¹.
Niech wam Bóg b³ogos³awi!
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TRIDUUM PASCHALNE
Rozpoczyna siê Triduum Paschalne 
dla chrzecijan najwiêtszy czas w roku.
Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Koció³ wspomina najwa¿niejsze wydarzenia w historii zbawienia:
ustanowienie Eucharystii, mêkê i mieræ
Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek liturgia uobecnia
Ostatni¹ Wieczerzê, ustanowienie przez
Jezusa Eucharystii oraz kap³añstwa s³u¿ebnego. Jeszcze przed wieczornym rozpoczêciem Triduum Paschalnego rankiem
ma miejsce szczególna Msza w. We

aposto³om: To czyñcie na Moj¹ pami¹tkê. Tradycja upatruje w tych s³owach
ustanowienie s³u¿ebnego kap³añstwa,
szczególne w³¹czenie aposto³ów i ich nastêpców w jedyne kap³añstwo Chrystusa.
W liturgii podczas piewu hymnu Chwa³a na wysokoci Bogu, którego nie by³o
przez ca³y Wielki Post, bij¹ dzwony.
Po homilii w niektórych kocio³ach ma
miejsce obrzêd umywania nóg. Przypomina to gest Chrystusa i wyra¿a prawdê, ¿e
Koció³, tak jak Chrystus, jest nie po to,
¿eby mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ. Po Mszy
w. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam
rozpoczyna siê adoracja Najwiêtszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejcia
Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy zosta³
pojmany, jest ogo³ocenie centralnego
miejsca wi¹tyni, czyli o³tarza. A¿ do
Wigilii Paschalnej o³tarz pozostaje bez
obrusa, wiec i wszelkich ozdób.

Wielki Pi¹tek

wszystkich kocio³ach katedralnych
biskup diecezjalny wraz z kap³anami odprawia Mszê w. Krzy¿ma. Podczas niej
biskup wiêci oleje (chorych, katechumenów i krzy¿mo), które przez ca³y rok
s³u¿¹ przy udzielaniu sakramentów
chrztu, wiêceñ kap³añskich, namaszczenia chorych. Kap³ani koncelebruj¹cy ze
swoim biskupem odnawiaj¹ przyrzeczenia kap³añskie. Msza Krzy¿ma jest
wyrazem jednoci i wspólnoty duchowieñstwa diecezji.
Wieczorem w kocio³ach parafialnych
i zakonnych Msz¹ Wieczerzy Pañskiej rozpoczyna siê Triduum Paschalne. Przed
rozpoczêciem liturgii opró¿nia siê tabernakulum, w którym przez ca³y rok przechowywany jest Najwiêtszy Sakrament.
Odt¹d a¿ do Nocy Zmartwychwstania
pozostaje ono puste. Msza w. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziêkczynieniem
za ustanowienie Eucharystii i kap³añstwa
s³u¿ebnego. Ostania Wieczerza, któr¹ Jezus
spo¿ywa³ z aposto³ami, by³a tradycyjn¹
uczt¹ paschaln¹, przypominaj¹c¹ wyjcie
Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie
gesty i s³owa Jezusa, b³ogos³awieñstwo
chleba i wina nawi¹zuj¹ do ¿ydowskiej tradycji. Jednak Chrystus nada³ tej uczcie
nowy sens. Mówi¹c, ¿e powiêcony chleb
jest Jego Cia³em, a wino Krwi¹, ustanowi³
Eucharystiê. Równoczenie, nakaza³
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Wielki Pi¹tek to dzieñ Krzy¿a. Po po³udniu odprawiana jest niepowtarzalna
wielkopi¹tkowa Liturgia Mêki Pañskiej.
Celebrans i asysta wchodz¹ w ciszy. Przed
o³tarzem przez chwilê le¿¹ krzy¿em, a po
modlitwie wstêpnej czytane jest proroctwo o Cierpi¹cym S³udze Jahwe i fragment

Listu do Hebrajczyków. Nastêpnie czyta
siê lub piewa, zwykle z podzia³em na
role, opis Mêki Pañskiej wed³ug w. Jana.
Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Koció³ poleca Bogu
siebie i ca³y wiat, wyra¿aj¹c w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby
wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmuj¹ce s¹ modlitwy o jednoæ chrzecijan, proba za niewierz¹cych i za ¯ydów.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopi¹tkowej jest adoracja Krzy¿a. Zas³oniêty fioletowym suknem Krzy¿ wnosi siê
przed o³tarz. Celebrans stopniowo ods³ania ramiona Krzy¿a i piewa trzykrotnie:
Oto drzewo Krzy¿a, na którym zawis³o
zbawienie wiata, na co wierni odpowiadaj¹: Pójdmy z pok³onem. Po liturgii

Krzy¿ zostaje w widocznym i dostêpnym
miejscu, tak, by ka¿dy wierny móg³ go adorowaæ. Jest on a¿ do Wigilii Paschalnej
najwa¿niejszym punktem w kociele.
Przyklêka siê przed nim, tak, jak normalnie przyklêka siê przed Najwiêtszym
Sakramentem. Po adoracji Krzy¿a z ciemnicy przynosi siê Najwiêtszy Sakrament
i wiernym udziela siê Komunii. Ostatni¹
czêci¹ liturgii Wielkiego Pi¹tku jest procesja do Grobu Pañskiego. Na o³tarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia siê Najwiêtszy Sakrament
w monstrancji okrytej bia³ym przejrzystym
welonem  symbolem ca³unu, w który
owiniêto cia³o zmar³ego Chrystusa. Ca³y
wystrój tej kaplicy ma kierowaæ uwagê na
Cia³o Pañskie. W wielu kocio³ach przez
ca³¹ noc trwa adoracja. W Wielki Pi¹tek odprawiane s¹ tak¿e nabo¿eñstwa Drogi
Krzy¿owej. W wielu kocio³ach rozpoczyna siê ono o godzinie 15.00, gdy¿ w³anie
oko³o tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmar³ na Krzy¿u.

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa by³ to dzieñ
najwiêkszej próby. Wed³ug Tradycji aposto³owie rozpierzchli siê po mierci Jezusa, a jedyn¹ osob¹, która wytrwa³a w wierze, by³a Bogurodzica. Dlatego te¿ ka¿da
sobota jest w Kociele dniem maryjnym.
Po mierci krzy¿owej i z³o¿eniu do grobu
wspomina siê zst¹pienie Jezusa do otch³ani. Wiele staro¿ytnych tekstów opisuje
Chrystusa, który budzi ze snu mierci
do nowego ¿ycia Adama i Ewê, którzy
wraz z ca³ym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu. Tradycj¹ Wielkiej Soboty
jest powiêcenie pokarmów wielkanocnych: chleba  na pami¹tkê tego, którym
Jezus nakarmi³ t³umy na pustyni; miêsa
 na pami¹tkê baranka paschalnego, którego spo¿ywa³ Jezus podczas uczty
paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz
jajek, które symbolizuj¹ nowe ¿ycie.
W zwyczaju jest te¿ masowe odwiedzanie
ró¿nych kocio³ów i porównywanie ç
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wystroju Grobów. Wielki Pi¹tek i Wielka
Sobota to jedyny czas w ci¹gu roku, kiedy Koció³ nie sprawuje Mszy w.

Wielkanoc  Niedziela
Zmartwychwstania
Pañskiego

Wielkanoc zaczyna siê ju¿ w sobotê
po zachodzie s³oñca. Rozpoczyna j¹ liturgia wiat³a. Na zewn¹trz kocio³a kap³an
wiêci ogieñ, od którego nastêpnie zapala siê Pascha³  wielk¹ woskow¹ wiecê,
która symbolizuje zmartwychwsta³ego
Chrystusa. Na paschale kap³an ¿³obi znak
krzy¿a, wypowiadaj¹c s³owa: Chrystus
wczoraj i dzi, pocz¹tek i koniec, Alfa
i Omega. Do Niego nale¿y czas i wiecznoæ, Jemu chwa³a i panowanie przez
wszystkie wieki wieków. Amen. Umieszcza siê tam równie¿ piêæ ozdobnych czerwonych gwodzi, symbolizuj¹cych rany
Chrystusa oraz aktualn¹ datê. Nastêpnie
Pascha³ ten wnosi siê do okrytej mrokiem

wi¹tyni, a wierni zapalaj¹ od niego swoje
wiece, przekazuj¹c sobie wzajemnie wiat³o. Niezwykle wymowny jest widok
rozszerzaj¹cej siê jasnoci, która w koñcu
wype³nia ca³y koció³. Zwieñczeniem
obrzêdu wiat³a jest uroczysta pieñ
(Pochwa³a Pascha³u)  Exultet, która zaczyna siê od s³ów: Weselcie siê ju¿ zastêpy Anio³ów w niebie! Weselcie siê s³udzy
Boga! Niech zabrzmi¹ dzwony g³osz¹ce
zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi
zwyciêstwo!.
Dalsza czêæ liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominaj¹ one ca³¹ historiê zbawienia, poczynaj¹c
od stworzenia wiata, przez wyjcie
Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa
zapowiadaj¹ce Mesjasza a¿ do Ewangelii
o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy
powraca po blisko piêædziesiêciu dniach
uroczysty piew Alleluja. Celebrans
dokonuje powiêcenia wody, która przez
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ca³y rok bêdzie s³u¿y³a przede wszystkim
do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych
wspólnot chrzecijañskich, w noc paschaln¹ chrzci siê katechumenów, udzielaj¹c im
zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii w. Wszyscy wierni odnawiaj¹ swoje
przyrzeczenia chrzcielne wyrzekaj¹c siê
grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do z³a oraz wyznaj¹c wiarê w Boga
Ojca, Syna i Ducha wiêtego. Wigilia Paschalna koñczy siê Eucharysti¹ i procesj¹
rezurekcyjn¹. Procesja ta pierwotnie
obchodzi³a cmentarz, który zwykle znajdowa³ siê w pobli¿u kocio³a, by oznajmiæ le¿¹cym w grobach, ¿e Chrystus zmartwychwsta³ i zwyciê¿y³ mieræ. Ze wzglêdów
praktycznych w wielu miejscach w Polsce
procesja rezurekcyjna nie odbywa siê
w Noc Zmartwychwstania, ale przenoszona jest na niedzielny poranek.
Z materia³ów KAI
zdjêcia z archiwum

Przy stole
Jezu  wprost na Wielkanoc
usi¹d miêdzy nami 
wierz¹cych niewierz¹cych
poobmywaj ³zami.
ks. Jan
Twardowski

KALENDARIUM 2007 ROKU
Styczeñ
6  Spotkanie op³atkowe III Zakonu
Franciszkañskiego.
15  Spotkanie wi¹teczne Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
17  Spotkanie op³atkowe Bractwa
Szkaplerza wiêtego.
28  Koncert kolêd w wykonaniu Zespo³u
Wokalnego La Musica Corale z Czêstochowy prowadzonego przez pani¹
Beatê Ciemny

1

Luty
Próba w³amania do kocio³a

11  Z okazji 15. wiatowego Dnia
Chorych Parafialny Klub HDK zorganizowa³ kolejn¹ akcjê poboru krwi.
41 osób odda³o 18,45 litra krwi.
21  roda Popielcowa  pocz¹tek Wielkiego Postu.

Kazania pasyjne w czasie Gorzkich
¯alów g³osi³ ksi¹dz Zbigniew
Siemionow z parafii w. Katarzyny
Aleksandryjskiej w S³awiêcicach.
Marzec
24  W diecezjalnych rekolekcjach nadzwyczajnych szafarzy Komunii w.
w Kamieniu l¹skim uczestniczy³o
6 szafarzy z naszej parafii.
24  Dzieñ skupienia Bractwa Szkaplerza wiêtego. Spotkaniu przewodniczy³ karmelita o. Pawe³ Ferko
z Czernej.
25  Tradycyjne nabo¿eñstwo Gorzkich
¯alów po³¹czone zosta³o z Koncertem Pasyjnym w wykonaniu chóru
i orkiestry Kêdzierzyñskiej Filharmonii M³odych pod dyrekcj¹
dyrektora Szko³y Muzycznej pana
Gotfryda W³odarza
ci¹g dalszy na str. 4 i 5
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Kwiecieñ
57  Triduum Paschalne
W czasie Triduum 160 rodzin z³o¿y³o
w darze ofiarnym skarbonki wielkopostne. Zebran¹ kwotê  2.000 z³ przekazano Parafialnemu Zespo³owi Caritas na do¿ywianie dzieci i organizacjê
ich letniego wypoczynku.
W Wielk¹ Sobotê 150 rodzin i dzieci
ze wietlicy Arka otrzyma³o pomoc
z darów spo¿ywczych przynoszonych przez wiernych. Zebrano równie¿ 400 z³.
8  Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego.
Procesjê rezurekcyjn¹ poprowadzi³
oraz mszy w., odprawianej przez
wszystkich kap³anów, przewodniczy³
ks. Jaros³aw Krê¿el.
2122  Spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
prowadzi³ brat Tadeusz Ruciñski.
G³osi³ równie¿ S³owo Bo¿e podczas
niedzielnych mszy w.
14  Sakramentu Bierzmowania 116 osobom udzieli³ ks. bp Jan Kopiec.

2729  Parafialnej pielgrzymce do sanktuariów diecezji krakowskiej przewodniczy³ ks. Jaros³aw Krê¿el.
29  Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizowa³ kolejn¹ akcjê poboru krwi.
40 krwiodawców odda³o 18,0 litów
krwi.
Maj
3  Matki Bo¿ej Królowej Polski.
W uroczystej mszy w. w intencji
Ojczyzny, koncelebrowanej przez
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ksiê¿y: Edwarda Bogaczewicza,
Micha³a Pieñkowskiego i Wojciecha
Modelskiego, wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz powiatowych, miejskich, poczty sztandarowe organizacji
kocielnych i spo³ecznych i ich
przedstawiciele oraz licznie zgromadzeni wierni nie tylko z naszej
parafii. Po mszy w., przy krzy¿u misyjnym i kamieniu powiêconym
¿o³nierzom AK, z³o¿ono wieñce i zapalono znicze.

6  Tradycyjny Dzieñ wieczystej adoracji
Najwiêtszego Sakramentu.
7  Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizowa³ kolejn¹ akcjê poboru krwi.
20 krwiodawców odda³o 9,0 litrów
krwi.
13  Gocilimy w naszej parafii o. Alana
 franciszkanina z Góry w. Anny,
który g³osi³ S³owo Bo¿e na wszystkich mszach w. i zachêca³ m³odych
do powo³ania Franciszkañskiej Grupy
M³odzie¿owej. Grupa powsta³a w tym
samym dniu.
26  W Jubileuszowej X Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Honorowych Dawców
Krwi na Jasn¹ Górê uczestniczyli
cz³onkowie naszego Ko³a parafialnego, którym przewodniczy³ ksi¹dz
Wojciech Modelski  kapelan krwiodawców diecezji.
27  Uroczystoæ Zes³ania Ducha
wiêtego  pierwszy dzieñ odpustu
parafialnego.
Procesjê z Najwiêtszym Sakramentem prowadzi³ ks. Jaros³aw Krê¿el,
a uroczystej sumie przewodniczy³
i homiliê wyg³osi³ o. Krystian
Pieczka, franciszkanin z Góry
w. Anny. Uroczystoæ poprzedzi³o
czuwanie modlitewne przygotowane
i prowadzone przez m³odzie¿
pod kierownictwem ks. Micha³a
Pieñkowskiego.
28  wiêto NMP Matki Kocio³a  drugi
dzieñ odpustu parafialnego. Sumie odpustowej przewodniczy³ ks. Wojciech
Modelski, a S³owo Bo¿e wyg³osi³ proboszcz  ks. Edward Bogaczewicz.

Czerwiec
7  Uroczystoæ Cia³a i Krwi Pañskiej.
Trasa procesji w tym roku wiod³a
przez osiedle Wschód.
10  Msza w. na zakoñczenie II Ogólnopolskiego Spotkania Formacyjnego
Kolejarzy, organizowanego przez parafialne Ko³o KSKP w dniach 8  10
czerwca, zosta³a odprawiona w naszym kociele z udzia³em Wojewody
Opolskiego i Starosty Powiatu. Homiliê wyg³osi³ krajowy moderator kolejarzy ks. Ryszard Marciniak



Na pomoc ofiarom oberwania chmury i gradobicia na Opolszczynie
zebrano 3.300 z³. Pieni¹dze zosta³y
przekazane na konto Caritas.
16  Gocilimy w naszym kociele zespó³
Claret Gospel z Wybrze¿a Koci
S³oniowej. Gocie z Afryki swoim
uczestnictwem ubogacili wieczorn¹
Eucharystiê, a po mszy zaprezentowali tañce i piewy ze swojego kraju.
1617  Pielgrzymce do sanktuariów wiêtokrzyskich przewodniczy³ ks.
Micha³ Pieñkowski.
17  Pielgrzymce parafialnej do Kamienia
l¹skiego, na uroczystoci 750 rocznicy mierci w. Jacka, przewodniczy³
ks. Jaros³aw Krê¿el.
 Parafialny Zespó³ Caritas przeprowadzi³ loteriê fantow¹, z której dochód
w wysokoci 3.334 z³. zosta³ przeznaczony na Radosne Wakacje dla
Dzieci.
28  Zmar³, zaopatrzony sakramentami
wiêtymi, nasz wieloletni organista
pan Tomasz Wêgrzynowski, a Jego
pogrzeb odby³ siê 2 lipca.
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30  W pielgrzymce Wspólnoty Krwi Chrystusa do Czêstochowy uczestniczy³o
25 osób.
Lipiec
15  Akcjê poboru krwi zorganizowa³ Klub
HDK. 38 osób odda³o 17,1 litra tego
bezcennego leku.
21  W pielgrzymce Bractwa Szkaplerza
wiêtego do Czernej wziê³o udzia³ ok.
50 osób.
Sierpieñ
17  Pos³ugê duszpastersk¹ w naszej parafii rozpocz¹³ ks. Tomasz Fortalski.
21  Na trasê Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do Czêstochowy wyruszy³a grupa
wiernych z naszej parafii, któr¹
prowadzi³ neoprezbiter ks. Tomasz
Fortalski.
23  Ks. Jaros³aw Krê¿el, dekretem ks.
abpa zosta³ przeniesiony do pracy w
parafii p.w. Najwiêtszego Serca Pana
Jezusa w Starym Kolu. Serdecznie
dziêkujemy ks. Jarkowi za Jego duszpastersk¹ pos³ugê w naszej parafii.

2731  Ministranci naszej parafii uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego.
Wrzesieñ
3  Mszê w. w intencji Ojczyzny z udzia³em Zarz¹du Rejonowego Solidarnoæ, licznych delegacji i pocztów
sztandarowych tej organizacji, odprawi³ proboszcz ksi¹dz Edward
Bogaczewicz. Po mszy z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze w pod pomnikiem ¿o³nierzy AK.
16  Kolejn¹ akcjê poboru krwi i Ma³y Festyn dla najm³odszych zorganizowa³
Klub HDK przy naszej parafii. Od 35
krwiodawców pobrano 15,75 litra krwi.

21  Mszê w. w intencji nauczycieli,
wychowanków i uczniów, z okazji
XXlecia Pañstwowej Szko³y

Podstawowej nr 19, odprawi³ proboszcz ks. Edward Bogaczewicz.
2324  Pielgrzymce do sanktuariów
wiêtokrzyskich przewodniczy³ ks.
Micha³ Pieñkowski.
29  W Pieszej Pielgrzymce M³odych na
Górê w. Anny uczestniczy³a du¿a
grupa naszej m³odzie¿y, której przewodzili ksiê¿a Wojciech Modelski
i Tomasz Fortalski.
Padziernik
2  Praktykê duszpastersk¹ w naszej
parafii rozpocz¹³ kleryk Adrian K³os.
7  W ramach Tygodnia Mi³osierdzia
zebrano kwotê 3.286 z³.
13  Z okazji Dnia Papieskiego M³odzie¿owa Grupa Parafialna kierowana przez
ks. Micha³a Pieñkowskiego prowadzi³a czuwanie modlitewne po³¹czone z czytaniem poezji Jana Paw³a II.
14  Koncert z okazji Dnia Papieskiego
w wykonaniu chóru i orkiestry Kêdzierzyñskiej Filharmonii M³odych pod dyrekcj¹ pana Gotfryda
W³odarza.
 Na Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia zebrano 2.900 z³.
20  Pielgrzymce Rady Parafialnej do
Nysy, G³ucho³az i Prudnika przewodniczy³ ks. proboszcz.
21  I rocznica powiêcenia naszego
kocio³a.
2124  Odnowienie II parafialnych Misji
wiêtych prowadzi³ o. Cherubin 
franciszkanin.

Listopad
2  Tradycyjnej procesji ró¿añcowej na
Cmentarzu ¯o³nierzy Radzieckich
przewodniczy³ ks. Tomasz Fortalski.
1011  Pielgrzymce kolejarzy na Jasn¹
Górê przewodniczy³ ks. Edward
Bogaczewicz.
11  Uroczysta msza w. w intencji Ojczyzny z udzia³em pocztów sztandarowych Solidarnoci. Pod pomnikiem
AK z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze.
18  Diecezjalne spotkanie krwiodawców
z okazji Dni Honorowych Dawców
Krwi by³o po³¹czone z powiêceniem
sztandaru Parafialnego Ko³a HDK. Powiêcenia, podczas uroczystej mszy
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w., dokona³ kapelan krwiodawców
diecezji ks. Wojciech Modelski.

 Podczas akcji poboru krwi 45 krwiodawców odda³o 20,25 litra tego cennego leku.
24  Podczas mszy w. w intencji Liturgicznej S³u¿by O³tarza do grona
ministrantów przyjêto 5 ch³opców.
Grudzieñ
1  Dzieñ skupienia Wspólnoty Krwi
Chrystusa w 20 rocznicê jej powstania.
Mszê w. w intencji Wspólnoty odprawi³ i homiliê wyg³osi³ o. Jaros³aw
Jab³oñski CPPS prowincja³ Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
z Czêstochowy.
16  W ramach akcji pomocy Kocio³owi
katolickiemu na Wschodzie gocilimy
o. Dawida Mokryja OFM z Husiatyna,
który przedstawi³ trudn¹ sytuacjê materialn¹ tamtejszego Kocio³a. Wsparlimy Go ofiar¹ pieniê¿n¹.
9  Podopieczni wietlicy socjoterapeutycznej Arka zostali obdarowani
przez w. Miko³aja podarunkami
ufundowanymi przez przyjació³ z Heilige Geist Kirche z BensheimLorsch.
15/16  Wspólnota Krwi Chrystusa uczestniczy³a w nocnym czuwaniu przed obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze.
25  Bo¿e Narodzenie  pasterka.

28  Rozpoczêcie odwiedzin kolêdowych
od osiedla Piastów.
31  Mszê w. dziêkczynn¹ na zakoñczenie 2007 roku, koncelebrowali wszyscy kap³ani naszej parafii.
Opracowa³: Tadeusz Kucharski
zdjêcia z archiwum
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WIELKI POST W NASZEJ PARAFII
Rekolekcje parafialne
B¹dmy uczniami Chrystusa w rodzinie, to wiod¹cy temat rekolekcji parafialnych, które w dniach 6  10 lutego prowadzi³ o. Henryk Ka³u¿a  werbista z Nysy.
W pierwszy dzieñ rekolekcji  roda
Popielcowa  na wszystkich mszach w.
o. Henryk g³osi³ nauki rekolekcyjne. Tradycyjnie w tym dniu ksiê¿a posypywali
popio³em g³owy na znak pokuty licznie
zgromadzonych wiernych.
W kolejne dni o. Henryk Ka³u¿a
g³osi³ nauki rekolekcyjne ogólne, dla dzieci i m³odzie¿y oraz nauki stanowe dla
dziewcz¹t i kobiet oraz dla m³odzieñców
i mê¿czyzn.

Sobota by³a szczególnie pracowitym
dniem o. Henryka. W tym dniu g³osi³ nauki dla seniorów i chorych i udziela³, wraz
z naszymi ksiê¿mi, Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nastêpnie g³osi³ naukê
dla S³u¿by Liturgicznej i Dzieci Marii,
a w czasie mszy w. wieczornej g³osi³
naukê rekolekcyjn¹ dla ma³¿onków i rodziców. Potem jeszcze tylko wieczorna
nauka dla m³odzie¿y.
Niedziela, to nauki na wszystkich
mszach w., a jej zwieñczeniem by³o nabo¿eñstwo Gorzkich ¯alów z kazaniem
pasyjnym ojca rekolekcjonisty i b³ogos³awieñstwem lourdzkim rodzin.

Droga Krzy¿owa
Nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej odprawiane by³o w ka¿dy pi¹tek dla poszczególnych grup wiekowych. O godzinie:
7.15  seniorzy, 16.30  dzieci, 17.15  starsi i 19.00  m³odzie¿.
Droga Krzy¿owa dla m³odzie¿y by³a
prowadzona w duchu Taize a jej rozwa¿ania w poszczególnych tygodniach nawi¹zywa³y do mêczenników, pos³ugi papie¿a Benedykta XVI oraz terroryzmu,
g³odu i wojny.

Gorzkie ¯ale
W I niedzielê Wielkiego Postu nabo¿eñstwu przewodniczy³ i kazanie pasyjne
wyg³osi³ o. rekolekcjonista Henryk Ka³u¿a.
W czasie nastêpnych nabo¿eñstw kazania
pasyjne g³osi³ ks. Tomasz Fortalski.
Tematem przewodnim rozwa¿añ pasyjnych by³ Krzy¿.
Tadeusz Kucharski
zdjêcia: Daniel Kubny
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Codziennym elementem rekolekcji
by³a Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego po³¹czona z krótk¹ nauk¹ dla wszystkich.
Dope³nieniem rekolekcji by³ sprawowany
codziennie sakrament pokuty, z którego
skorzysta³o wielu wiernych.
Dziêkujemy rekolekcjonicie o. Henrykowi za wielki trud i pracê jak¹ wykona³
w naszej Wspólnocie sprawuj¹c Eucharystie, g³osz¹c S³owo Bo¿e i pe³ni¹c pos³ugê
w konfesjonale. Mamy nadziejê, ¿e rekolekcje przynios¹ obfity owoc przemiany
naszych serc.
Szczêæ Ci Bo¿e ojcze Henryku.

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
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AKCJA KRWIODAWSTWA
Czas Wielkiego Postu i rekolekcji, to
szczególny okres, w którym powinnimy
dostrzegaæ potrzeby naszych blinich.
Wyrazem takiej postawy by³a kolejna
akcja poboru krwi przeprowadzona,
w niedzielê 10 lutego, przez Parafialny

Klub HDK. W czasie akcji 41 krwiodawców odda³o 18,45 l krwi.
Bóg zap³aæ wszystkim krwiodawcom
i organizatorom akcji za ten wielki dar
serca!
ks. proboszcz

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Marzec
2022
Triduum Paschalne
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
6.00
Msza wiêta Rezurekcyjna
Poniedzia³ek wielkanocny
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
30 wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
Kwiecieñ
1
18.30
3
18.00

4
6
7
20
21
25
27

Sakrament Bierzmowania
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.
11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I niedziela mca,
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 III niedziela mca.
18.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 III poniedzia³ek mca.
18.00
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.
Pierwsza Komunia wiêta
9.30
Klasa 3 szko³y nr 19
11.30
Klasa 3 szko³y nr 9

Maj
1
19.00

2
3
4
5
6
11
12

Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
NMP Królowej Polski
Msze w. 6.30, 8.00, 10.00  w intencji Ojczyzny i 19.00.
11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I niedziela mca,
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych z wypominków
 I poniedzia³ek mca.
Dzieñ Wieczystej Adoracji Parafialnej
19.00
Msza w. w intencji ks. proboszcza w 29. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
Zes³anie Ducha wiêtego  1. dzieñ odpustu parafialnego.
11.30
Suma odpustowa w intencji parafian i goci.
NMP Matki Kocio³a  2. dzieñ odpustu parafialnego.
Msze w. 6.30, 8.00, 10.00  za parafian, 17.30 i 19.00
 za zamar³ych parafian.

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: Marcel Jan Litwin, Natalia Maja ¯ó³towska, Patryk Gierard
Skalski, Igor Bogdan Skalski, Szymon Daniel Damfeld, Filip Rybak,
Dawid Adamczewski, Mateusz Jan Rudek, Agata Monika Jaksiewicz,
Szymon Trybus, Natalia Aleksandra Kamusella, Alan Joel Kawa, Jan
Adam Kochanowski, Martyna Magdalena Zygmunt.

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:
Micha³ Placety i Ma³gorzata Polka
Krzysztof Czeremañski i Joanna Bekers
Szymon ¯arski i El¿bieta Wilk
Wojciech Kordek i Dagmara Kordek

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Stanis³aw Stañczak l. 61
Maria Matwijów l. 88
Irena Balicka l. 65
Henryk Majzner l. 56
Krzysztof Mocek l. 54
Maria Stañczyk l. 63
Maria Rajska l. 95

Tadeusz Zbiciak l. 66
Zygmunt Romik l. 71
Edward Wojciechowski l. 60
Barbara Gazdowicz l. 59
Marianna K³osowicz l. 66
Arnold Piecka l. 76
Maria D¹browska l. 71

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
Zapraszamy do wspó³pracy
ISSN 17326885
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FILOZOFEM KA¯DY BYÆ MO¯E...
...czasem lepszym czasem gorszym.
A mylê, ¿e nie tylko mo¿e ale byæ nim
powinien. Dlatego mam ochotê podzieliæ
siê z Tob¹ czytelniku krótk¹ refleksj¹.
Pewna dziennikarka zaczepia³a przechodniów pytaniem: Co to jest CZAS? Zaskoczeni przechodnie reagowali ró¿nie.
 To co, co nieodwracalnie biegnie
i mija.
 To co, czego mi stale brak.
 To co, co czyni, ¿e zdarzenia
by³y, s¹, lub bêd¹.
 Kto w zamyleniu zamilk³
i powiedzia³, ¿e nie wie.
Wywiad ten sk³oni³ mnie równie¿
do podjêcia próby mojej odpowiedzi
na pytanie: co to jest CZAS?
Mojej, bo nad istot¹ czasu medytowali ju¿ staro¿ytni, medytowa³y
najpotê¿niejsze umys³y tamtych i naszych czasów.
Jako cz³owiek zwi¹zany z technik¹, sk³onny jestem twierdziæ, ¿e czas
jest podstawowym wymiarem istnienia lub bytowania (materii). Bez czasu, podobnie jak bez przestrzeni, nie ma
istnienia przedmiotów. Ogarn¹æ to, co tu
i teraz, mogê zmys³ami, ale matematyka
wymiarom tym przypisa³a cechê nieskoñczonoci, a tam zmys³y czy wyobrania
nie bardzo siêgaj¹ (przynajmniej moja).
W fizyce klasycznej czas okrela kolejnoæ zdarzeñ, czas to chwila, punkt czasowy, odcinek czasu, trwanie. Tak pojmowany czas ma swoje jednostki s³u¿¹ce do
jego mierzenia.
Heidegger twierdzi, ¿e czas nie jest ani
wewn¹trz ani na zewn¹trz bytu, on po
prostu JEST.
Husserl czy Kant uwa¿aj¹, ¿e czas ma
swoje ród³o w podmiocie i jest wynikiem
istnienia wiadomoci.

Newton twierdzi, ¿e czas jest pojêciem
absolutnym, biegn¹cym niezale¿nie od
wszystkiego i jednakowo w ca³ym kosmosie, za Leibniz i Berkeley twierdz¹, ¿e
gdyby nie by³o ruchu i nie by³o nastêpstwa zdarzeñ, czas te¿ by nie istnia³.
Natomiast Einstein odkry³, ¿e czas jest
wzglêdny, bo jego bieg zale¿y od prêdkoci, jest zwi¹zany z przestrzeni¹, jako

czasoprzestrzeñ, a ta zakrzywia siê w polu
grawitacyjnym.
Czasem interesowa³ siê te¿ ulubiony
filozof Ojca wiêtego Benedykta XVI
 w. Augustyn. ¯yj¹c kilka wieków przed
Einsteinem przychyla³ siê, w sensie fizycznym, do koncepcji zwi¹zku czasu z ruchem. Z ca³¹ pewnoci¹ stwierdza za, ¿e
czas stworzy³ Bóg, który znajduje siê poza
czasem.
Tak wiêc jaka by nie by³a koncepcja
czasu, w sensie fizycznym, jest on wynikiem aktu stworzenia. I w³anie ten akt
stworzenia jest kwestionowany przez
ludzi niewierz¹cych. Nieustannie szukaj¹
argumentów, które to potwierdz¹. Przyk³adem mo¿e byæ ostatnie odkrycie polskich

astronomów, którzy odkryli w przestrzeni miêdzygwiezdnej uk³ad planetarny
podobny do naszego  s³onecznego.
Zwiêksza to nieco prawdopodobieñstwo
istnienia ¿ycia poza Matk¹ Ziemi¹.
Nie bardzo rozumiem jednak wnioskowanie, ¿e istnienie nawet bardziej rozwiniêtej cywilizacji, przeczy istnieniu Boga.
Czy¿by Panu Bogu nie wolno by³o stworzyæ niczego wiêcej poza Ziemi¹.
Ludzi, którym przeszkadza³ Bóg
Stwórca wszechrzeczy, w historii nie
brakowa³o.
Nie trzeba byæ bardzo starym, by
pamiêtaæ jak wierz¹cych traktowali
komunici. Za teraz, kiedy zach³ysnêlimy siê tolerancj¹ Zachodu, po
bli¿szym przyjrzeniu siê widaæ, ¿e
TAM te¿ Boga nie lubi¹. Wygryli go
z unijnej konstytucji. W Anglii katoliccy biskupi bêd¹ odpowiadaæ przed
s¹dem, za g³oszenie w podleg³ych im
katolickich szko³ach, ¿e aborcja jest
zbrodni¹, a homoseksualici nie mog¹
stworzyæ normalnej rodziny.
Tak niebawem bêdzie wygl¹daæ tolerancja katolików w ca³ej Unii. Ciekawe czy
rodzicom, którzy bêd¹ przekazywaæ katolicki system wartoci swoim dzieciom, te¿
groziæ bêd¹ tzw. konsekwencje.
Jako domoros³y filozof powinienem
podj¹æ te¿ próbê oceny czasu przysz³ego.
I tutaj nie widzê ³atwej drogi dla
wyznawców Chrystusa. Bêdzie trudno,
podobnie jak trudno by³o naszym przodkom. Gdyby nie by³o w nas niez³omnej
wiary w Zmartwychwsta³ego, nie by³oby
zapewne, ani nadziei ani sensu, w znoszeniu trudów przebywania w ziemskiej
czasoprzestrzeni.
Alleluja! !!
Pozdrawia Konserwatysta

Wizyta sióstr misjonarek
W niedzielê 2 lutego gocilimy w naszym kociele siostry misjonarki z Nysy,
które na wszystkich mszach w. czynnie
uczestniczy³y w liturgii, pe³ni¹c pos³ugê
lektora i kantora oraz g³osz¹c homiliê
o tematyce misyjnej i powo³aniowej.
Siostry tak mówi¹ o sobie:
Jestemy Zgromadzeniem Misyjnym
Sióstr S³u¿ebnic Ducha wiêtego. Pracujemy na wszystkich kontynentach wiata
g³osz¹c Ewangeliê, tam gdzie ona jeszcze
nie dotar³a. Nasze zgromadzenie za³o¿y³
w. Arnold Janssen w 1889 roku.
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Prowadzimy szko³y, uniwersytety, internaty, sierociñce. Zajmujemy siê dzieæmi
ulicy oraz podnosimy godnoæ kobiet
szczególnie w Afryce i Ameryce £aciñskiej.
W Polsce prowadzimy animacjê misyjn¹,
pracujemy jako katechetki, pielêgniarki,
nauczycielki, zakrystianki, itp. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych na rekolekcje, dni skupienia i czuwania nocne.
Informacje na ten temat mo¿na znaleæ na
naszej stronie internetowej:
www.siostrymisyjne. opoka.net.pl
redakcja

zdjêcie: Daniel Kubny

