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przy Osiedlu Piastów w KêdzierzynieKolu
ZES£ANIE DUCHA WIÊTEGO 2008 r.
Pawe³ Piotrowski  Ró¿aniec (rozwa¿ania)

Tajemnica III  ZES£ANIE DUCHA WIÊTEGO
Jak to siê sta³o, ¿e wiara Aposto³ów,
tak krucha, s³aba i w¹t³a poprzez ostatnie
wydarzenia w Jerozolimie i mieræ
Chrystusa, nagle tak bardzo siê odrodzi³a.
Sta³a siê ¿ywa i bardzo aktywna. Aposto³owie ruszyli odwa¿nie w wiat g³osz¹c
ewangelie wszelkiemu stworzeniu w Imiê
Jezusa Chrystusa. Przecie¿ o wiele trudniej
i niebezpieczniej by³o g³osiæ Chrystusa
Zmartwychwsta³ego po Jego zmartwychwstaniu, ni¿ choæby przyznaæ siê do Niego
podczas procesu przed Sanhedrynem,
albo zostaæ w Ogrodzie Oliwnym, kiedy
¿o³nierze przyszli aresztowaæ Mistrza.
Znacznie ³atwiej by³o pójæ na drogê
krzy¿ow¹ i wzgórze Trupich Czaszek.
Wmieszaæ siê w t³um, byæ niezauwa¿onym i nierozpoznanym uczniem Jezusa,
a jednoczenie byæ bli¿ej Niego, mo¿e
nawet w zasiêgu jego wzroku.

Na pewno by³oby Mu ³atwiej widz¹c
swoich przyjació³ i uczniów, którzy
w trudnych godzinach jego ¿ycia s¹ przy
Nim, jednocz¹ siê z Nim w bólu i wspó³czuj¹. Po prostu s¹. Ale ich tam nie by³o.

Ty jeste wiat³em i si³¹ mej duszy,
przez Ciebie istniejê, mylê i dzia³am.
Prowad mnie Duchu wiêty
drogami pokoju
prosto w ramiona Jezusa,
który ¿yje i króluje na wieki wieków.
Amen

Ty odnawiasz
oblicze wiata
Przyjd Duchu, nasz Boski Pocieszycielu!
Ty zjednoczeniem Ojca i Syna Bo¿ego.
Twoje przyjcie jest szczytem dziwów Bo¿ych
dokonanych wród nas...
Ty darzysz ¿yciem wszystko,
Ty przychodzisz odnowiæ oblicze ziemi,
Ty kierujesz poruszeniami naszych serc
i Ty prowadzisz ludzi do mi³oci.
Twoje tchnienie daje nam ³askê mi³owania
i Ty nas sw¹ moc¹ przemieniasz.
Uczyñ nas pomocnikami ludzi ucinionych,
si³¹ dla s³abych, wsparciem w ciê¿kiej
próbie,
budowniczymi pokoju.
Spraw bymy byli zanurzeni w Bogu
i niech Twa mi³oæ zbli¿a i jednoczy
wszystko,
co jest.
Jean Toscano

Akt powiêcenia siê
Duchowi wiêtemu
Duchu wiêty Bo¿e,
Duchu Prawdy i Mi³oci.
Z pokor¹ powierzam siê Tobie
w ¿yciu doczesnym i wiecznym.
Spraw, aby rozum mój
by³ zawsze otwarty
na przyjêcie Twoich natchnieñ.
Niech serce moje
p³onie ogniem mi³oci
do Boga i cz³owieka,
a moja wola w ka¿dej sytuacji
zgadza siê z wol¹ Ojca,
który jest w niebie.
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(Ale ich zabrak³o). Zabrak³o ich w Ogrójcu na modlitwie Chrystusa, bo trudno powiedzieæ ¿e byli, skoro spali, nie o tak¹
obecnoæ zapewne chodzi³o Chrystusowi.
Zabrak³o ich podczas procesu u Pi³ata
i Kajfasza, w koñcu zabrak³o ich na
drodze krzy¿owej i u stóp krzy¿a. Byli
jedynie Matka Jego Maryja, umi³owany
uczeñ Jan, ¿o³nierze, trochê gapiów i ³otr,
któremu Jezus obieca³ zbawienie, jako
jedynemu sporód ¿yj¹cych.
Sk¹d wiêc u nich nagle tyle si³ i energii, tyle odwagi i mêstwa do g³oszenia
Ewangelii. To w³anie ta tajemnica, tajemnica Zes³ania Ducha wiêtego odpowiada

na to pytanie. Zes³anie Ducha wiêtego
 jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ po
Zmartwychwstaniu Chrystusa. Dziêki niemu aposto³owie otrzymali mnóstwo mocy
i si³ do g³oszenia Chrystusowej Ewangelii,
t³umaczenia jego nauki i wiadczenia
o Jego boskiej obecnoci a¿ do skoñczenia wiata. To dziêki ich odwadze w wiêkszoci zakoñczonej mêczeñsk¹ mierci¹,
a tak¿e tej tajemnicy (tajemnicy Zes³ania
Ducha wiêtego) Ewangelia Chrystusa
przetrwa³a 2 tysi¹ce lat, staj¹c siê w ka¿dym wieku i pokoleniu filarem ¿ycia i drogowskazem postêpowania.
Jezu, tajemnica Zes³ania Ducha
wiêtego to wielka tajemnica w ka¿dym
znaczeniu tego s³owa. Spraw bym i ja
dowiadczy³ jej mocy. Sta³ siê uczestnikiem tych darów, (darów roztropnoci
i m¹droci w ¿yciu i codziennych moich
wyborach, daru pobo¿noci, której mi
brakuje i darów mêstwa i odwagi), wszak
przed Twoim odejciem zapewni³e, ¿e
bêdziesz ze mn¹ do koñca mojego ¿ycia,
bêdziesz ze mn¹ a¿ do skoñczenia wiata. B¹d wiêc. Proszê.
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o. Henryk Ka³u¿a SVD

Do Maryi, Matki Kocio³a
Maryjo, Matko Kocio³a w., Matko naszych Kocio³ów domowych, wspólnot
dojrzewania i sta³ego wzrastania w wierze, nadziei i mi³oci. Tobie Syn Twój ofiarowa³
na krzy¿u nas wszystkich,
Twoj¹ wiêc jestemy w³asnoci¹, dlatego te¿ prosimy
 b¹d obecna w naszych
rodzinach, w naszych
domach, w naszych wspólnotach parafialnych, w ca³ym
Kociele w., jak tylko Matka
obecna byæ potrafi. Niech
Twoje czu³e i zawsze otwarte
serce wspomaga nas wszystkich w drodze do królestwa
Bo¿ego, wspólnoty zjednoczenia w prawdzie i mi³oci.

Matko Kocio³a, miej w opiece Ojca
w., wszystkich biskupów i kap³anów,
niech bêd¹ dla nas
wzorem postêpowania
wed³ug zasad g³êbokiego
zjednoczenia z Bogiem.
Niech nauczaj¹ tego,
w co wierz¹.
Niech zachêcaj¹ do
mi³oci Jezusa, którego
naladuj¹. Niech s¹
obrazem mocy Ducha,
którego niech wci¹¿
o pomoc b³agaj¹. Upro
im si³ê i radoæ w s³u¿bie
Kocio³owi w., któremu
przez Chrystusa oddali
ca³e swoje ¿ycie. Amen.
obraz p. Agnieszki Galantowicz

Ks. Tomasz Horak  ILG Czytelnia

DUCH WIÊT Y I MY
Co to w³aciwie jest Koció³? O kim
mylê, gdy mówiê Koció³? O proboszczu, bo on najbli¿ej. S¹ jeszcze wikarzy,
katecheci, jest kapelan w szpitalu. S¹ zakonnice. A nad nimi biskup. Zjawia siê
czasem w parafii, bierzmuje. A daleko
w Rzymie jest papie¿. Bez nich nie by³oby Kocio³a. A skoro tak, to mo¿e po prostu oni s¹ Kocio³em? Oni  to s³ówko
zrobi³o ogromn¹ karierê. Zawsze byli
jacy oni, z którymi ma³o kto siê identyfikowa³. I, niestety, to s³owoklucz dopasowalimy tak¿e do Kocio³a. Koció³ to
oni. My jestemy klientami. Parafia za
punktem wiadczenia us³ug religijnych.
Wygodne to i niefortunne zarazem. Wygodne  bo zdejmuje odpowiedzialnoæ, to
w koñcu oni, nie ja... Niefortunne  bo
z tej pozycji przestajê mieæ wp³yw na...
W³anie, na co? Na ludzi Kocio³a, czy na
Koció³? Wiem, uproci³em sprawê. Ale nie
tu miejsce na rozleg³e analizy. Przyznasz
jednak, ¿e odpowied na pytanie o Koció³
nie jest ani prosta, ani ³atwa. I dlatego
odpowiedzi bywa³o i jest wiele.
Czy nie zaskoczy³a ciê formu³a, której
u¿yli Aposto³owie, pisz¹c list do chrzecijan w Antiochii, Syrii i Cylicji? Postanowilimy bowiem, Duch wiêty i my... Co za
mia³oæ: Duch wiêty i my. Ludzie postawili siebie obok Boga! A jednak to nie
blunierstwo ani pomy³ka. Aposto³owie s¹
wiadomi obietnicy danej przez Jezusa:
A Pocieszyciel, Duch wiêty... On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam

wszystko, co Ja wam powiedzia³em. Ta
obietnica wyp³ywa z innej: Jeli Mnie kto
mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê,
a Ojciec mój umi³uje go, i przyjdziemy do
niego, i bêdziemy u niego przebywaæ.
Przez kilkanacie lat dowiadczali realnoci tych s³ów. Wiedz¹ wiêc, ¿e to nie oni
gromadz¹ i nie wokó³ siebie skupiaj¹

tysi¹ce wiernych. Czuj¹ swoj¹ ma³oæ i
s³aboæ. Stalimy siê jakby mieciem tego
wiata (l Kor 4,13). Równoczenie s¹
wspó³uczestnikami zadziwiaj¹cych przemian w ludziach  wiadectwem tego jest
ca³a ksiêga Dziejów Apostolskich.
Prze¿ywaj¹c to i wspó³tworz¹c wiedz¹,
¿e Koció³ nie jest ich dzie³em. Jest darem
Jezusa. Jest tajemnic¹ obecnoci Boga
w wiecie. Jest ¿ywy obecnoci¹ Ducha
wiêtego. Czuj¹ siê za to dzie³o odpowiedzialni, ale ono ich przerasta. Maj¹ wiadomoæ starszeñstwa (1P 5,1), ale
przede wszystkim czuj¹ siê jego cz¹stk¹
i s³ugami (Kol 1,24n). Bo Koció³  to
Miasto wiête. Miastu temu wi¹tyni nie

Najwiêtsza
Maryjo Panno
 Matko Kocio³a
Pomó¿ pasterzom Kocio³a zamieszkaæ w wysokich salach ducha, w których
³atwiej jest przebaczaæ ludzkie s³aboci.
Natchnij ich umys³y, aby umieli przezwyciê¿aæ w sobie ch³ód prawa bez
mi³oci, rozumu bez fantazji, projektu bez
zapa³u, procedury bez ducha, s³owa
bez m¹droci.
Zapro ich, aby wspiêli siê razem
z Tob¹ do sali na górze, gdy¿ stamt¹d
mog¹ ogarn¹æ swym spojrzeniem krañce
ziemi i zmierzyæ rozleg³oæ wód, nad
którymi szybuje Duch Bo¿y.
Antonio Bello
potrzeba, bo jego wi¹tyni¹ jest Pan Bóg
wszechmog¹cy oraz Baranek.
I ja jestem cz¹stk¹ spo³ecznoci Miasta
wiêtego. Nie mieszkañcem, lecz obywatelem. W wiêtym Miecie, w Kociele przyszed³em na wiat. Z tradycji, obyczaju, wiary, historii Kocio³a wyrasta moje duchowe
wnêtrze: moja wiara, historia mego ¿ycia,
moje codzienne obyczaje, tradycje mojej
rodziny i mego kraju. Bez zakorzenienia w
spo³ecznoci Kocio³a by³bym bezkszta³tn¹
cz¹stk¹ kosmosu. Wygnañcem pozbawionym oparcia i domu. Bez przynale¿noci
do wielkiej rodziny Kocio³a by³bym sierot¹ otoczonym obojêtnym t³umem ludzi.
Ja? A ty nie? Kim by by³, gdyby
ciebie, twojej rodziny, twego kraju, twojej
historii nie kszta³towa³ od wieków
Koció³? Czym by³aby Europa i wiat...
Dlatego tak wa¿na jest dla mnie historia Kocio³a  bo ta historia mnie ukszta³towa³a. Wiem, nie wszystko w tej historii
blaskiem cnót wieci. By³y (i s¹...) w niej
karty ciemne i wstydliwe. Jak w ¿yciu ka¿dego cz³owieka i ka¿dej rodziny. Trzeba
je poznaæ. Zadziwia wszak¿e jedno: mimo
b³êdów Koció³ ci¹gle siê odradza. Ci¹gle
od¿ywa w nim pragnienie wiêtoci.
I wci¹¿ daje on wiatu wiêtych. Gdyby
by³ tylko ludzkim dzie³em, jego b³êdy
i niedostatki dawno doprowadzi³yby do
unicestwienia  tak to widzia³ ju¿ dwa
tysi¹ce lat temu Gamaliel (Dz 5,34nn).
Uwiadomienie sobie, czym jest Koció³, poznanie jego historii wyzwala
w cz³owieku pragnienie wiernoci Kocio³owi  tak jak w³asnej rodzinie czy ojczynie. Wiêcej  bo nawet rodzina i ojczyzna
w Kociele znajduj¹ ostateczne oparcie.
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WIELKANOCNE ROZWA¯ANIE
PRZED NAJWIÊTSZYM SAKRAMENTEM
Aposto³owie
widzieli Ciebie
Zmartwychwsta³ego.
Ty przez 40 dni po Zmartwychwstaniu
przygotowywa³e ich do dawania wiadectwa, i oni zrozumieli, ¿e Bóg ich wybra³ w szczególny sposób, aby dawali
wiadectwo o twoim Zmartwychwstaniu.
Aposto³owie w koñcu zrozumieli, ¿e to
jest najwa¿niejsz¹ misj¹ ich ¿ycia. ¯e
to jest ich powo³anie  by æ Two i m
wiadkiem.

Byæ wiadkiem
zmartwychwstania
to znaczy
 pracowaæ nad sob¹
 a pracowaæ nad sob¹ to znaczy ka¿dego dnia, i wszêdzie robiæ krok od nienawici i obojêtnoci w stronê mi³oci
Boga i ludzi; krok od pychy w stronê pokory, krok od grzechu w stronê cnoty;
krok od fa³szu i nieprawdy w stronê prawdy. Ka¿da wieczorna modlitwa z choæby

Cz³owiek z natury
jest wiadkiem.
Ka¿dy z nas jest wiadkiem dobrych i z³ych rzeczy, jestemy wiadkami wzlotów i upadków cz³owieka.
Z nich sk³ada siê nasza ludzka codziennoæ. W nasz¹ codziennoæ
wpisana jest wiara. Na naszych wielkanocnych drogach wiary stajemy
wobec wiadectwa aposto³ów tych
z Wieczernika, Tomasza, tych znad
grobu, tych id¹cych do Emaus i niewiast,
które wedle prawa ¿ydowskiego nie mog³y byæ wiadkami. Ty chcia³e inaczej.
Ich wiadectwo jest ogromnie wa¿ne dla
nas. Ono pomaga nam byæ Twoimi wiadkami dzisiaj.
Dzisiaj nie wystarczy wierzyæ
w twoje Zmartwychwstanie, w Twoje
przejcie ze mierci do ¿ycia.
Dzisiaj trzeba wiadków Twojego
zmartwychwstania.

Byæ wiadkiem
zmartwychwstania
to znaczy
 myleæ wielkanocnie.
Aposto³owie id¹cy do Emaus mówi¹
a mymy siê spodziewali, ¿e On wyzwoli
Izraela I s³ysz¹: o g³upi i leniwego serca. G³upot¹ by³o Paschê Chrystusa uto¿samiaæ z pasch¹ polityczn¹. Wielkanocne
mylenie widzi ostateczne rozwi¹zanie
problemu i ludzkoci poza ziemi¹,
w chwale niebieskiej, a droga tam prowadzi przez krzy¿.
Królestwo Chrystusowe nie jest z tego
wiata!
Tylko mylenie wielkanocne pozwoli
zrozumieæ tajemnice cierpienia, staroci,
umierania.

powiedzieli: Pos³uchamy ciê o tym innym
razem.
wiat wspó³czesny nieraz podobny
jest do mêdrców parlamentu ateñskiego.
Wobec tego wiata my mamy byæ wiadkami Twojego Zmartwychwstania. Mamy
wiadczyæ z odwag¹, z cierpliwoci¹.
To nasza wiara w Twoje Zmartwychwstanie, Panie Jezu, niech siê stanie
nowym, zdrowym oddechem wspó³czesnego wiata.
Udzielaj nam si³y na drogach tego
wiadectwa.

o. Henryk Ka³u¿a SVD

Czy czekanie mo¿e
byæ modlitw¹? ...

krótkim rachunkiem sumienia jest chwil¹
naszego szczególnego zmagania siê ze
sob¹.

Byæ wiadkiem
zmartwychwstania
to znaczy
 umieæ wielkanocnie
oczekiwaæ.
W ka¿dej mszy wiêtej modlimy siê:
g³osimy mieræ Twoj¹ Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjcia w chwale.
Chrystus przychodzi do nas codziennie.
Gdzie dwaj, albo trzej gromadz¹ siê
w Twoje imiê tam jeste poród nich.
W czasie ka¿dej mszy wiêtej rzeczywicie spotykamy siê z Tob¹, a niedziela
jest pami¹tk¹ Twego Zmartwychwstania.
Lekcewa¿enie niedzieli jest jednym z najg³êbszych upadków dzisiejszego wiata.
Jest zarazem jedn¹ z najgroniejszych
prognoz co do przysz³oci jaka czeka
ludzkoæ.
wiêty Pawe³, Twój wiadek, stan¹³
przed Areopagiem ateñskim i odwa¿nie
g³osi³ naukê o Zmartwychwstaniu. Mê¿owie Areopagu gdy us³yszeli o zmartwychwstaniu, jedni siê wymiewali, a inni

Je¿eli ziemia
zamarzniêta zim¹
czeka na pierwszy powiew
ciep³ego wiatru
a to czekanie
jest modlitw¹ ziemi
to czekanie jest Modlitw¹
Je¿eli matka
czekaj¹c z utêsknieniem
na pierwszy p³acz dziecka
modli siê tymi ³zami
ka¿dego wieczora
to znaczy
¿e czekanie
jednak jest Modlitw¹
Dlatego
czekaj¹c pragnê siê modliæ
a modl¹c siê pragnê czekaæ
na powiew Ducha
i na mój dzieciêcy p³acz
nowo narodzonego cz³owieczeñstwa
mojego ¿ycia w Duchu
i z Ducha...
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W niedzielê, dnia 27 kwietnia, w naszej im, a nawet stawia³ je starszym za wzór. postaci¹ chleba w pierwszej Komunii
parafii podczas mszy wiêtej o godzinie 930 Mówi³, ¿e Królestwo Niebieskie nale¿y do wiêtej. Co to znaczy, ¿e przyszed³ do
i 11 30 odby³a siê radosna uroczystoæ takich, którzy staj¹ siê podobni w ufnoci, Waszych serc? ¯eby odpowiedzieæ na to
Pierwszej Komunii wiêtej dzieci klas prostocie i mi³oci do tych najmniejszych. pytanie, musimy cofn¹æ siê w czasie do
trzecich.
Drogie dzieci naszej parafii, Pan Jezus Wieczernika. Tam, podczas Ostatniej WieW tym roku do komunii przyst¹pi³y was kocha! Zapewne wiele razy Wasi ksiê- czerzy Pan Jezus poda³ Aposto³om chleb
trzy klasy ze Szko³y Podstwowej
i powiedzia³: Bierzcie i jedzcie,
nr 19 i dwie klasy ze Szko³y
to jest Cia³o moje. I wierzymy,
Podstawowej nr 9  czyli 89
¿e choæ Aposto³owie czuli
Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czeka³,
uczniów, którzy z przejêciem
w ustach smak chleba, prawdziDzi przyszed³ i w sercu Twym zamieszka³.
i zaanga¿owaniem przez kilka
wie spo¿ywali Cia³o Pana
miesiêcy przygotowywali siê do
Jezusa. To by³ znak Jego nieZaprosi³e Pana w duszy swej czystoci,
tej wspania³ej uroczystoci pod
skoñczonej mi³oci do nas. Kto
On Twym przyjacielem, nie czyñ Mu przykroci.
baczn¹ opiek¹ naszych ksiê¿y
bowiem kocha, jest gotów odZaufaj Jemu, a bêdziesz dobrym cz³owiekiem,
oraz katechetek: pani Justyny
daæ ukochanej osobie wszystko,
Rygo³ i pani Joanny Matysek.
co ma najcenniejszego  nawet
Pomagaj ludziom i radoæ nie umiechem.
Pozwólcie dzieciom przychosamego siebie. Odt¹d, przyjmudziæ do Mnie (Mk 10,14)  tak
j¹c ten wiêty pokarm, mo¿emy
niegdy powiedzia³ Pan Jezus do swoich ¿a i panie katechetki mówili Wam o tym. byæ stale z Panem Jezusem. On sam
uczniów. Jak¿e wspania³e by³o to zapro- Jednak w dniu dzisiejszym mog³ycie siê mieszka w naszych sercach i nape³nia je
szenie.
o tym przekonaæ w sposób szczególny. wiêtoci¹. Oto, co znaczy, ¿e Pan Jezus
Pan Jezus kocha³ dzieci i chcia³, aby Oto po raz pierwszy Pan Jezus przyszed³ przyszed³ do Waszych serc. Jest to wielka
by³y blisko Niego. Wiele razy b³ogos³awi³ do Waszych serc. Przyjê³ycie Go pod ³aska, ale te¿ wielkie zadanie.
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Aby Pan Jezus móg³ w nas zamieszkaæ, musimy staraæ siê, by nasze wnêtrze
by³o zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest wiêc nastêpuj¹ce: zawsze kochaæ Pana Jezusa, mieæ dobre i czyste
serce, i jak najczêciej zapraszaæ, aby On
przez Komuniê wiêt¹ w Was zamieszka³.
Drogie dzieci! W dniu waszej pierwszej Komunii wiêtej chciejmy dziêkowaæ przede wszystkim Panu Jezusowi za
Jego mi³oæ do nas, a szczególnie za dar
Eucharystii, w której On sam pozosta³
z nami. Dziêkujmy równie¿ naszym duszpasterzom, którzy przyprowadzili Was
do eucharystycznego Jezusa, jak i Waszym katechetkom, które podejmuj¹ trud

przekazywania wiary w Waszych szko³ach. W sposób szczególny za, dziêkujmy Waszym kochanym rodzicom za
wiadectwo wiary, nadziei i mi³oci.
Drodzy rodzice! Przynosz¹c kiedy
Wasze dzieci do chrztu, zobowi¹zywalicie siê do wychowania ich w wierze
i mi³oci. Wasze dzieci, które w dniu
dzisiejszym po raz pierwszy przyst¹pi³y
do Komunii wiêtej s¹ znakiem, ¿e o tym
zobowi¹zaniu pamiêtacie. Nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszej
kolejnoci maj¹ prawo, ale i obowi¹zek
wychowywaæ swoje dzieci. Nie oddawajcie tego prawa instytucjom, które mog¹
przekazaæ dzieciom i m³odzie¿y wiedzê,
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ale nie s¹ w stanie daæ im wiadectwa
wiary, rodzicielskiej troski i mi³oci. Nie
dajcie siê zwieæ pokusie zapewniania
potomstwu jak najlepszych warunków
materialnych za cenê Waszego czasu
i uwagi, które s¹ mu potrzebne do wzrastania w m¹droci, w latach i w ³asce
u Boga i u ludzi (£k 2,52). Jeli chcecie
obroniæ Wasze dzieci przed demoralizacj¹ i duchow¹ pustk¹, które proponuje
dzisiejszy wiat, otaczajcie je ciep³em
Waszej rodzicielskiej mi³oci i dawajcie
im przyk³ad chrzecijañskiego ¿ycia.
kleryk Adrian
zdjêcia: Daniel Kubny
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NASZE £AWKI W DOBRYCH RÊKACH
Wyposa¿enie wnêtrza kocio³a, to nastêpne wa¿ne i kosztowne zadanie, przed
którym stanê³a nasza Wspólnota.
Wykonanie ³awek do naszego kocio³a zosta³o powierzone Firmie wita³a ze
Sternalic ko³o Olesna. Firma ta powsta³a
w 1886 roku, i ju¿ czwarte pokolenie
wita³ów specjalizuje siê w wykonywaniu
stolarki sakralnej.
W dniu 15 kwietnia, z³o¿ylimy wizytê
w Firmie, której obecny w³aciciel pan
Damian wita³a zapozna³ nas z technologi¹ projektowania i wykonania poszczególnych elementów, które po zmontowaniu tworz¹ ³awki lub inne wyposa¿enie

kocio³a (konfesjona³y, elementy o³tarza,
wyposa¿enie zakrystii). Jako surowiec
stosowane jest drewno dêbowe i modrzewiowe, które le¿akuje przez 15 lat zanim
zostanie u¿yte do produkcji.
Projekty stolarki pan wita³a wykonuje samodzielnie, wykorzystuj¹c programy
komputerowe i bior¹c pod uwagê
informacje dotycz¹ce epoki i charakteru
wnêtrza danego kocio³a.
Wyposa¿enie techniczne stolarni, to
historia i nowoczesnoæ. Obok u¿ywanych do dzisiaj, starych maszyn po dziadku, znajduje siê komputerowo sterowane
centrum do obróbki drewna.

Realizacja naszych ³awek jest w toku,
wykonane s¹ ju¿ elementy boczne z drzewa dêbowego i przygotowywane s¹ elementy oparæ, a pierwsz¹ partiê gotowych
³awek pan wita³a obieca³ dostarczyæ
w czerwcu.
Podczas naszego pobytu w Firmie
wita³a moglimy siê przekonaæ o fachowoci wykonawcy i solidnoci wykonywanych prac przy realizacji ³awek.
Nasze ³awki powierzylimy w dobre
rêce.
Wanda i Tadeusz Kucharscy
zdjêcia: Daniel Kubny

Ma³y jubileusz naszej gazetki

Uroczysta procesja Bo¿ego Cia³a
przejdzie w tym roku ulicami Osiedla
NDM, po mszy w. odprawionej w kociele o godz. 8.30.
Prosimy mieszkañców osiedla o w³¹czenie siê w przygotowanie oprawy tej
uroczystoci; przygotowanie o³tarzy,
dekoracjê balkonów i okien.
Niech nasze zaanga¿owanie w przygotowanie procesji i jak najliczniejszy
w niej udzia³, bêd¹ wiadectwem naszej
wiary.

W³anie mija 10 lat od chwili, gdy
nowy zespó³ redakcyjny podj¹³ siê systematycznego wydawania gazetki parafialnej. Przez ten okres dokumentowalimy wydarzenia zwi¹zane z ¿yciem
Wspólnoty parafialnej i budow¹ naszego
kocio³a.
W tym okresie wydalimy 89 numerów
gazetki p.t. Parafia Ducha wiêtego

i NMP Matki Kocio³a przy Osiedlu
Piastów w Kêdzierzynie  Kolu.
Dziêkujemy wszystkim osobom, które
aktywnie uczestniczy³y w pracach redakcyjnych, korekcie materia³ów redakcyjnych i wydawaniu gazetki, a czytelników
zachêcamy do wspó³pracy z nasz¹ redakcj¹.
Redakcja

Wieci z redakcji
Informujemy czytelników, ¿e dla podniesienia kwalifikacji redakcyjnych przedstawiciele redakcji i naszej strony internetowej Tadeusz Kucharski i Daniel Kubny
uczestniczyli w dniach 23  25 kwietnia
w szkoleniu warsztatowym dla zespo³ów
redakcyjnych prasy parafialnej i interne-

towych stron parafialnych, zorganizowanym przez Katolick¹ Agencjê Informacyjn¹ oraz Fundacjê Konrada Adenauera
w Polsce. Szkolenie mia³o miejsce w Warszawie.
Redakcja
zdjêcia: Tadeusz Kucharski

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47232 KêdzierzynKole 12
Na rêce ks. proboszcza o. Dawid Mokryj z Husiatyna, którego gocilimy w naszej parafii w grudniu 2007 roku, przes³a³
nastêpuj¹ce ¿yczenia:
Zbud siê o pi¹cy i powstañ z martwych,
a zajanieje ci Chrystus
Drodzy parafianie kocio³a p.w. Ducha wiêtego!
Wszyscy jestemy ludmi, którzy s¹ niejako upieni przez
swoje w³asne grzechy.
Tylko jeden cz³owiek  a lepiej powiedzieæ Bóg  Cz³owiek
chce nas z tego snu podnieæ  to jest Zmartwychwsta³y Pan
Jezus. W swoim ¿yciu przez grzech czêsto my nie widzimy
Chrystusa. Przez swoje Zmartwychwstanie On pragnie pokazaæ
nam wartoæ walki z grzechem, który nas usypia. Jezus chce abymy zdarli z siebie tê zas³onê smutku a przyoblekli na siebie Jego
radoæ  radoæ p³yn¹c¹ z Jego Zmartwychwstania.
¯yczê, aby ta Chrystusowa Radoæ promieniowa³a z serca
ka¿dego z nas.
Niech Jego zwyciêstwo nad mierci¹ i grzechem daje si³y
w pokonywaniu wszelkich trudnoci na drodze do wiêtoci.
Szczêæ Bo¿e.
Dziêkuj¹c za wasze dobre serce z darem modlitwy
Husiatyn  Wielkanoc 2008
o. Dawid Mokryj ofm

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Maj
11 Zes³anie Ducha wiêtego  1. dzieñ odpustu parafialnego.
11.30
Suma odpustowa w intencji parafian i goci.
12. NMP Matki Kocio³a  2. dzieñ odpustu parafialnego.
Msze w. 6.00, 8.00, 10.00  za parafian i 19.00  za zmar³ych parafian.
18 11.30
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  za
¿yj¹cych.
19 9.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  III poniedzia³ek
mca.
22 Uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej
Msze w. 7.00, 8.30  po niej procesja, 11.30, 15.00 i 18.30.
24 19.00
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
26 19.00
Msza w. w intencji ks. Tomasza Fortalskiego
w 1. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
29 19.00
Msza w. w intencji ks. Wojciecha Modelskiego
w 4. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
30 19.00
Msza w. w intencji Franciszkañskiego Zakonu
wieckich.
Czerwiec
1
15.00
2
19.00
5

19.00


6

19.00

8

11.30

10

19.00

15

11.30

Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  I poniedzia³ek
miesi¹ca.
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek miesi¹ca.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek miesi¹ca.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  za
¿yj¹cych.
Msza w. w intencji ks. Micha³a Pieñkowskiego
w 8. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach  za
¿yj¹cych.
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DUCHOWA ADOPCJA
Tradycyjnie, od 1999 roku, w uroczystoæ Zwiastowania Pañskiego, w naszej parafii podejmowany jest akt Duchowej Adopcji nieznanego dziecka poczêtego, którego ¿ycie jest zagro¿one.
Adopcja realizowana jest poprzez modlitwê w intencji dziecka i
trwa przez okres 9. miesiêcy.
W tym roku 74 osoby zobowi¹za³y siê do systematycznej modlitwy dla ratowania ¿ycia.
Do tych, którzy
podejmuj¹ siê Duchowej Adopcji,
kierujemy s³owa z
Ewangelii w. Mateusza: Wszystko co
uczynilicie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mniecie
uczynili.
Redakcja

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: Nicolas Kubischok, Julia Maria Kania, Julia Konieczna,
Jêdrzej Witold Lichosik, Antoni Karol Kamiñski, Agnieszka Magda
Hankowska, Martyna Maja Radziszewicz, Martyna Wojciechowska,
Patrycja Wojciechowska.

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:
Tomasz Szyszka i Agnieszka Kowaliszyn
Piotr Markiewicz i Anna Badan
Artur Kamiñski i Anna Nierobisz
Micha³ Cwynar i Anna Sulkowska
Marcin Trochimowicz i Sara Niemiec
£ukasz Szarek i Aneta Piechura

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Bernard Sznur l. 64
Zbigniew Ciupak l. 56
Stanis³awa Kozowy l. 89
Eugenia Prajs l. 69
Alfred Bielawski l. 75
Alfred Bodinek l. 70

Jerzy Maleika l. 66
Tadeusz Tomaszewski l. 89
Janina Tetrzyñska l. 91
Gabriela Surow l. 63
Andrzej Rychel l. 70

Niech spoczywaj¹ w pokoju.
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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW WIELKOPOLSKI
W dniach 17  19 kwietnia 2008 roku
odby³a siê pielgrzymka parafialna ze
Starego Kola do miejsc p¹tniczych Wielkopolski. Zorganizowa³ j¹ proboszcz ze
Starego Kola  nasz by³y wikary, ksi¹dz
Jaros³aw.
P¹tnicy ze Starego Kola wykorzystali
oko³o 2/3 autobusu, w zwi¹zku z tym
ksi¹dz Jaros³aw zaproponowa³ uzupe³nienie sk³adu swoimi by³ymi parafianami.
Z naszej parafii pojecha³y 22 osoby, które
bardzo szybko zintegrowa³y siê ze spo³ecznoci¹ Starego Kola. Bylimy zadowoleni
z panuj¹cej mi³ej atmosfery. Nale¿y nadmieniæ, ¿e parafianie ksiêdza Jaros³awa to
grupa znaj¹ca siê na wylot od lat, umiej¹ca dogadywaæ siê z sob¹ w ka¿dej sytuacji.
Takie te¿ relacje by³y miêdzy proboszczem
i jego parafianami  ¿arty, dowcipy
sytuacyjne i salwy miechu.

Obra

Nastêpne miejsce to Parady¿  pocysterski zespó³ klasztorny znajduj¹cy siê
na Ziemi Lubuskiej, w którym od 1952
roku rozpoczê³o dzia³alnoæ Diecezjalne
Wy¿sze Seminarium Duchowne. Od lat
w ca³ym obiekcie trwaj¹ prace zabezpieczaj¹ce i renowacyjne. Miejscowy koció³
po II wojnie wiatowej zosta³ zamalowany przez Armiê Czerwon¹ na bia³y kolor!
Pniewy

Rokitno

Jako pierwsze zwiedzalimy Sanktuarium Pani Grodowieckiej  Jutrzenki
Nadziei w Grodowcu na ziemi polkowickiej niedaleko G³ogowa. W kociele z XVII
wieku w o³tarzu g³ównym stoi wykonana
z drewna gotycka figurka Matki Bo¿ej
 Jutrzenki nadziei, wypraszaj¹ca dla
p¹tników wiele ³ask.
Drugim odwiedzanym obiektem by³
pocysterski klasztor w Obrze, w którym
od 1926 roku z przerwami funkcjonuje
Wy¿sze Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów. Po seminarium oprowadza³
m³ody kleryk, który równie¿ zorientowa³
nas w ¿yciu codziennym m³odzie¿y tam
studiuj¹cej. Obra jest têtni¹cym ¿yciem
obiektem, bardzo dobrze utrzymanym
(wszystko lni³o i b³yszcza³o), a wokó³
widoczni byli m³odzi ludzie, którzy pilnie
pracowali.

W tym roku ca³oæ prac renowacyjnych
bêdzie zakoñczona, a my nie moglimy
nacieszyæ oczu piêknymi, ¿ywymi barwami i odrestaurowanym wnêtrzem.
Wieczorem dotarlimy do Rokitna
ko³o Gorzowa Wielkopolskiego do Sanktuarium Matki Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj¹cej.
W XVIII wieku cystersi zbudowali tu
barokowy koció³, którego wnêtrze urz¹dzono potem w stylu rokoko. W g³ównym
o³tarzu umieszczony jest niedu¿y obraz
Najwiêtszej Marii Panny, prawdopodobnie z pocz¹tków XVI wieku. Ma
on bogat¹ historiê
i od stuleci darzony jest szczególnym kultem, a na
mocy biskupiego
dekretu uznan y
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Gostyñ

Parady¿

zosta³ za cudowny. Obraz ukoronowano
koron¹ powiêcon¹ przez Jana Paw³a II,
który podczas tej uroczystoci powiedzia³,
i¿ korona zosta³a ufundowana przez tych
diecezjan, którzy z³o¿yli jednoczenie
dary duchowe: dar dobrego czynu, dar
wyrzeczenia, dar przezwyciê¿ania na³ogów i s³aboci. W rokiciañskim orodku
rekolekcyjnym spalimy dwie noce i spêdzilimy mi³o ca³y dzieñ na modlitwach,
medytacjach, spacerach, piewaniu, zwiedzaniu lokalnego muzeum oraz s³uchaniu
zajmuj¹cych opowieci ksiêdza kustosza.
Nasz¹ szczególn¹ uwagê zwróci³a wielka
iloæ krzy¿y ustawionych w otoczeniu
sanktuarium. Ksi¹dz kustosz wyjani³, ¿e
s¹ to krzy¿e zatkniête przez ludzi, którzy
zwalczyli swój alkoholizm.
Trzeci dzieñ pielgrzymki zawiód³ nas
do Pniew, do Sanktuarium w. Matki
Urszuli Ledóchowskiej. Mielimy okazjê
zapoznaæ siê ze wspania³¹ osobowoci¹
wiêtej i dzie³em jej ¿ycia poprzez wys³uchanie przepiêknej opowieci jednej
z sióstr.
Nastêpnym miejscem pielgrzymkowym by³ Gostyñ i Sanktuarium Matki
Bo¿ej wiêtogórskiej, w którym rezyduj¹
ksiê¿a filipini. Zachwyci³a nas ciekawa
architektura i piêkny barokowy wystrój.
W g³ównym o³tarzu znajduje siê cudowny
obraz Madonny.
Ostatnim przystankiem by³a
Trzebnica, gdzie modlilimy siê
przy grobie wielkiej wiêtej  w.
Jadwigi. W tym czasie w kociele odbywa³a siê uroczystoæ
lubna. Poruszeni bylimy towarzysz¹c¹ temu muzyk¹ gospel
i szczególnie mocno prze¿ylimy
przepiêknie wyrecytowany fragment 1. listu w. Paw³a do Koryntian  Hymnu o mi³oci.
Mimo ch³odnej aury pielgrzymka by³a ciep³a, serdeczna,
rozpiewana i rozmodlona, za co
serdeczne Bóg zap³aæ kierujemy do Organizatora.
tekst i zdjêcia: Ewa Cielar

