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TRZECIA ROCZNICA MIERCI PAPIE¯A JANA PAW£A II

T

rzy lata temu, 2 kwietnia 2005 roku
o godz. 21:37, wiat obieg³a wiadomoæ: papie¿, Jan Pawe³ II, nie ¿yje. Po
26-letnim pontyfikacie odszed³ papie¿, którego ju¿ za ¿ycia zwano Wielkim. Po jego
mierci wród pielgrzymów na placu
w. Piotra pojawi³y siê transparenty
z napisem Santo subito  wiêty natychmiast.
Ka¿dy z nas z pewnoci¹ pamiêta
Jana Paw³a II  jego postaæ, g³os,
umiech, ale chyba przede wszystkim
s³owa, które kierowa³ do ludzi na ca³ym
wiecie. By³o w nich co, co w szczególny sposób zaskakiwa³o, dotyka³o, porusza³o i wskazywa³o ¿yciow¹ drogê. Dzi
zatem, kiedy mija kolejna rocznica Jego
mierci, przypominamy sobie Jego nauczanie, które nabiera szczególnego wymiaru, w chwili, kiedy wiat modli siê
o beatyfikacjê i kanonizacjê Jana Paw³a II.
W chwili mierci papie¿a Polaka wiat pogr¹¿y³ siê w ¿a³obie. To wydarzenie wywo³a³o bowiem niespotykany dot¹d smutek,
poczucie pustki. Ale czy tylko? W sercach
Polaków mieræ Jana Paw³a II wywo³a³a
równie¿ niespotykane poczucie jednoci,
skupienia oraz modlitwy. Wszystko za
spraw¹ jednego cz³owieka, którego ¿ycie
i nauczanie nabra³o szczególnego wymiaru.
Dla naszej wspólnoty parafialnej najwa¿niejszym wydarzeniem religijnym, w ramach obchodów trzeciej rocznicy mierci
Jana Paw³a II, by³a msza wiêta w intencji
szybkiej beatyfikacji i kanonizacji papie¿a.
Przewodniczy³ jej ksi¹dz proboszcz,
Edward Bogaczewicz. Po mszy wiêtej gru-

pa kilkuset parafian przesz³a ze wiecami pod pomnik papie¿a Polaka
w kêdzierzyñskim Parku Pojednania,
w którym przedstawiciele parafii naszego miasta trwali na modlitewnym
czuwaniu do godziny 21:37  do godziny mierci papie¿a. Zaskakuj¹cym
zdaje siê fakt, ¿e wród uczestników
nieliczn¹ grupê stanowi³a m³odzie¿.
Rodzi siê zatem pytanie: czy istnieje
tak zwane Pokolenie JPII? Trzy lata
temu dziennikarze i socjologowie
informowali, ¿e mamy do czynienia
z narodzinami nowego pokolenia  Pokolenia Jana Paw³a II. M³odzi ludzie, którzy przecie¿ nie znali innego papie¿a, z dum¹ podkrelali, ¿e przynale¿noæ do tego pokolenia
jest dla nich czym szalenie wartociowym,

a wydarzenia zwi¹zane z odejciem Jana
Paw³a II pozwoli³y im prze¿yæ g³êbok¹ przemianê wewnêtrzn¹.
Czy po trzech latach, które up³ynê³y od
mierci papie¿a, mo¿na nadal mówiæ o istnieniu Pokolenia JPII? Trudno w tej
chwili odpowiedzieæ jednoznacznie
na to pytanie. Opinie w tej sprawie
s¹ bowiem podzielone. Dla wielu
m³odych ludzi wydarzenia sprzed
trzech lat sta³y siê jedynie wspomnieniem, które nie przynios³o znacz¹cych zmian. Okazuje siê, ¿e
wzruszenie, ³zy i postanowienia z³o¿one wówczas by³y dla nich spraw¹
chwili, impulsu. Pojawiaj¹ siê równie¿ opinie, ¿e Pokolenie JPII jest jedynie wirtualnym pojêciem, które

nie ma odniesienia do rzeczywistoci. Choæ
m³odzi ludzie bardzo chêtnie przyznaj¹ siê
do swojego przywi¹zania do Jana Paw³a II,
to w wielu przypadkach maj¹ ogromne problemy z zastosowaniem jego nauczania
w praktyce. Nie oznacza to jednak, ¿e
mieræ papie¿a nie wp³ynê³a na ¿ycie
m³odzie¿y. Zmar³y papie¿ by³ przecie¿ dla
wielu m³odych ludzi prawdziwym duchowym autorytetem, nie za ikon¹ popkultury, któr¹ siê podziwia, ale do jej s³ów nie
przywi¹zuje wielkiej wagi.
W dniach, kiedy wspominamy wydarzenia sprzed trzech lat, wyra¿aj¹c wdziêcznoæ Bogu za pontyfikat Jana Paw³a II,
z pewnoci¹ pojawiaj¹ siê pytania o realizacjê nauczania zmar³ego papie¿a. Z chwil¹,
kiedy w godzinie mierci Jana Paw³a II
zap³onê³y wiece i rozleg³a siê ukochana pieñ papie¿a Barka, ponownie
w milczeniu, ze wiecami w rêku przypominalimy sobie tamte dni.
Trzy lata po niezwyk³ych emocjach
po raz kolejny chciejmy odpowiedzieæ
sobie na pytanie o gotowoæ s³u¿enia
innym, w myl nauczania papie¿a.
Chciejmy, aby te dni, kiedy modlitwy
o rych³e wyniesienie na o³tarze zmar³ego papie¿a maj¹ szczególne znaczenie,
nie by³y tylko wspomnieniem osoby
papie¿a Jana Paw³a II, ale ¿eby pomog³y
nam zg³êbiæ jego naukê, prze¿yæ j¹ na
nowo i przyczyni³y siê do wewnêtrznej przemiany, zmiany naszego postêpowania, bo
papie¿owi zale¿a³o przede wszystkim na
tym, aby jego nauczanie by³o zawsze ¿ywe.
kleryk Adrian
Zdjêcia: Daniel Kubny
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WIELKI TYDZIEÑ W NASZEJ PARAFII
Niedziela Palmowa
W t¹ niedzielê, ka¿d¹ mszê w. poprzedza³a procesja s³u¿by
liturgicznej z palmami do o³tarza oraz czytanie Ewangelii opisuj¹cej tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Na pami¹tkê

Wielka Sobota

tego wydarzenia kap³ani wiêcili palmy. W czasie mszy w. czytany by³ opis mêki naszego Pana Jezusa Chrystusa wed³ug
w. Mateusza.

Od godz. 7.00 trwa³a adoracja Najwiêtszego Sakramentu
w Grobie Pañskim i adoracja Krzy¿a. W godz. od 11.00 do 15.00
odbywa³o siê wiêcenie pokarmów, w tym czasie prowadzona
by³a zbiórka darów spo¿ywczych i pieniê¿nych dla rodzin potrzebuj¹cych pomocy. Darami obdarowano 150 rodzin z naszej
parafii.

Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek o godz. 18.30 rozpoczê³a siê msza w.
Wieczerzy Pañskiej, której przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³
ks. proboszcz Edward Bogaczewicz, a koncelebrowali ksiê¿a

wikarzy. Pod koniec mszy w. przedstawiciele parafii oraz klerycy z³o¿yli ¿yczenia kap³anom z okazji ich wiêta. Adoracjê Pana
Jezusa w ciemnicy prowadzi³y ró¿ne wspólnoty parafialne.

Wielki Pi¹tek
Liturgii Wielkiego Pi¹tku przewodniczy³ ks. Tomasz
Fortalski, a koncelebrowali pozostali ksiê¿a naszej parafii. Pierwszeñstwo adoracji krzy¿a w tym roku przypad³o dzieciom i m³odzie¿y. Po przeniesieniu Najwiêtszego Sakramentu do Grobu
Pañskiego wartê honorow¹ przy nim objêli kolejarze i harcerze,
a adoracjê prowadzi³y Ró¿e i m³odzie¿.
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O godz. 18.30 rozpoczê³a siê liturgia Wigilii Paschalnej. Liturgii sprawowanej przez wszystkich ksiê¿y parafii przewodniczy³
ks. Wojciech Modelski. Poszczególne czêci liturgii: Powiêcenie ognia i przygotowanie pascha³u, Orêdzie Wielkanocne,
Liturgia S³owa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna
przygotowywa³y nas i prowadzi³y na spotkanie ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem.

Niedziela Wielkanocna
Niedzielê Wielkanocn¹ rozpoczê³a procesja rezurekcyjna
z Najwiêtszym Sakramentem na czele której by³ niesiony krzy¿,
ozdobiony czerwon¹ stu³¹ i figura Zmartwychwsta³ego
Chrystusa. Procesji przewodniczy³ ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz. Mszê w. rezurekcyjn¹ celebrowa³ ks. Wojciech
Modelski, a homiliê na wszystkich mszach w. tego dnia g³osi³
ks. Micha³ Pieñkowski.

å
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Zwieñczeniem uroczystoci Wielkiego Tygodnia by³y popo³udniowe nieszpory.
Opracowa³: Tadeusz Kucharski
Zdjêcia: D. Kubny i T. Kucharski

Z ¯YCIA WSPÓLNOTY
PARAFIALNEJ

We wtorek, dnia 1 lutego, ks. bp Pawe³ Stobrawa udzieli³
Sakramentu Bierzmowania 209 osobom, pochodz¹cym z nastêpuj¹cych parafii naszego dekanatu:
 Parafia p.w. Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a na
Osiedlu Piastów  137 osób,
 Parafia p.w. w. Piusa X Papie¿a i w. Marii Goretti
w Blachowni  35 osób,
 Parafia p.w. w. Katarzyny Aleksandryjskiej w S³awiêcicach
 37 osób.
W naszej parafii do przyjêcia tego Sakramentu m³odzie¿
przygotowywa³ ks. Micha³ Pieñkowski, a wiele pracy w przygotowanie uroczystej liturgii w³o¿y³ kleryk Adrian K³os.
Udzielanie Sakramentu Bierzmowania uczniom klas III gimnazjalnych i osobom doros³ym z kilku parafii, podczas wspólnej
uroczystoci, jest realizacj¹ postanowieñ I Synodu Diecezji Opolskiej. Fakt przyjêcia Sakramentu Bierzmowania przez poszczególne osoby, zostanie odnotowany w ksiêgach parafii, z których
pochodz¹.
Tadeusz Kucharski

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: Oliwia Patrycja Morus, Barbara Sawczuk, Wiktoria Leñ,
Dominik Józef Komander, Bartosz Micha³ Urbaniak, Dawid
£ukasz Kurp, Bartosz Wiktor Pawlisz, Angelika Pomyka³a,
Wiktoria Joanna Giet, Szymon Grzegorz Ja³ocha, Jêdrzej Artur
Ja³ocha, Kacper Smieszek.

Sakrament bierzmowania
...przyjmij znamiê Ducha wietego  te s³owa wypowiedzia³
ks. bp Pawe³ Stobrawa do 209 osobowej grupy bierzmowanych,
odpowiadaj¹c na ich pragnienie, aby Duch wiêty umocni³ ich
do mê¿nego wyznawania wiary i postêpowania wed³ug jej zasad.
W grupie tej by³o 137 naszych parafian.

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:
Marek Wojkowski i Joanna Guzy
Przemys³aw Raubo i Dagmara Kubica

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Marianna Wnuk l. 65
Teresa Wantu³a l. 59
Jan Kamiñski l. 89

Rozalia Podeszwa l. 93
Pawe³ Garus l. 66
Edward Derewieñczuk l. 67

Niech spoczywaj¹ w pokoju.

zdjêcia: Daniel Kubny
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SACRUM
Budynek sakralny, koció³ jest wpisany w nasz polski krajobraz. Od dzieciñstwa z¿ywamy siê z tym widokiem
i u nas poród zwartych bloków stoi
koció³. W szczególny sposób wyró¿nia siê w naszej codziennoci, czêsto
strzelist¹ wie¿¹ wybijaj¹c siê ponad
wszystko. Ten budynek jest szczególnym znakiem obecnoci w wiecie treci i wartoci wiêtych, nadprzyrodzonych, obecnoci sacrum. Jest te¿
wiadectwem duchowoci pokolenia
danego czasu. Jest odzwierciedleniem
czasu, mentalnoci epoki, poziomu
wra¿liwoci na piêkno.
Budowany dzisiaj ka¿dy nowy
koció³ musi g³osiæ, ¿e jest dzie³em
naszego czasu. Jest dzie³em utrwalaj¹cym na wieki myl i serce obecnego
pokolenia. Czy wspó³czesne budownictwo sakralne mo¿e rywalizowaæ
z dzie³ami przesz³oci? Nie musi, ale
tak samo jak dawniej musi iæ w tym
samym kierunku: budownictwo sakralne ma s³u¿yæ sacrum. Ci¹gle zmieniaj¹ce siê gusty, tendencje i poziomy
artystyczne musz¹ wprowadzaæ nas w
atmosferê wiêtoci, kocio³y musz¹
przenosiæ ku innej rzeczywistoci. Nie
mo¿e byæ inaczej, bo ¿ywy i prawdziwy Jezus Chrystus stanowi centrum
przestrzeni kocielnej i w jego imiê
zbieramy siê na liturgii!
W tym momencie mylê o kociele na os. Piastów, powiêconym
21.10.2006 roku. Nasze wspólne wysi³ki zmierzaj¹ w³anie do tego, aby koció³ g³osi³ i wprowadza³ w sacrum,
by przenosi³ nasz¹ myl i serce ku

W

KOCIELE

wiêtej rzeczywistoci. Te wysi³ki
trwaj¹ i trwaæ bêd¹. Ca³y wystrój kocio³a: stacje Drogi Krzy¿owej, konfesjona³y, ³awki, chrzcielnica, wymalowanie cian i sufitu, owietlenie  to
wszystko ma pomóc nam w prze¿ywaniu zgromadzeñ liturgicznych
i w prywatnej modlitwie. To s¹ etapy,
które nas czekaj¹ i powoli bêdziemy
je pokonywali. Nie mo¿emy pójæ na
¿adne skróty, aby rzeczywicie po
kilku latach prostota i piêkno ca³ego
ju¿ wnêtrza wi¹tyni wypowiada³o
sacrum.
W 15. roku (od czasu erygowania
parafii) stan¹³ przed nami trud wyposa¿enia kocio³a w ³awki. Jest to wa¿ny i zarazem kosztowny etap, podobny do np. konstrukcji stalowej dachu
kocio³a. Na ten cel przeznaczona jest
dzisiejsza zbiórka i kolejne trzy  które przeprowadzimy w roku 2008.
Bêdziemy musieli równie¿ jeszcze
przysz³oroczn¹ wiosnê powiêciæ na
sp³acanie d³ugu, chyba ¿e wzronie
procent parafian w³¹czaj¹cych siê
swoj¹ ofiar¹ w nasze wiekopomne
dzie³o.
£awki do naszej wi¹tyni bêd¹
w ca³oci drewniane i bêd¹ wykonane z drzewa
modrzewiowego
o bokach dêbowych. £awki bêd¹
ustawione na szynach aluminiowych. Tylne ³awki
bêd¹ mia³y piono-

Wydawca:

we ciany. U³o¿enie ca³oci bêdzie podobne do obecnego ustawienia krzese³. Wykonanie ³awek powierzylimy
Firmie wita³a, za³o¿onej w roku
1886 i przez pokolenia podejmuj¹cej
tylko stolarstwo sakralne. Firma dzia³a w Sternalicach ko³o Olesna. Nasze
³awki bêd¹ podobne do tych z kocio³a w. Miko³aja, gdy¿ ta sama firma je
wykonywa³a. Po³owa ³awek bêdzie
zamontowana w czasie wakacji,
a ca³oæ w roku 2008. Pan Damian
wita³a, wykonawca ³awek prosi³, aby
w roku obecnym czêsto przypominaæ, ¿e uszanowanie tego wyposa¿enia kocio³a jest nieodzown¹ spraw¹.
Zarysowanie ³awki czymkolwiek kluczem, paznokciem, d³ugopisem ,
zostawi lad, który bêd¹ widzia³y
nastêpne pokolenia (niestety, nieraz
o to niszczycielowi chodzi!). Wierzê
jednak, ¿e w naszej parafii nastêpne
pokolenia bêd¹ korzysta³y z piêknych
³awek, na których nie bêdzie ¿adnego ladu naszych czasów.
Z podziêkowaniem za kwietniow¹
ofiarê na potrzeby kocio³a
i z wielkanocnym pozdrowieniem
ksi¹dz proboszcz

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

czarnybe¿owy str. 4

