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KOCHAJ¥CE SERCE BO¯E
Ca³y miesi¹c czerwiec, a w szczególnoci pi¹tek po oktawie Bo¿ego Cia³a
powiêcony jest czci Najwiêtszego
Serca Pana Jezusa. Jaka jest religijna
treæ tego wiêta.
1. Bóg jest mi³oci¹ (1J 4,8b)
Od najdawniejszych czasów serce
kojarzone jest z ca³ym wnêtrzem cz³owieka, z jego duchowym ¿yciem, ze
zdolnoci¹ do prawdziwej bezinteresownej mi³oci. W takim znaczeniu rozumie
te¿ symbolikê serca prorok Ezechiel,
gdy zapowiada cudown¹ przemianê zranionej przez grzech ludzkiej natury:
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnê do waszego wnêtrza, odbiorê
wam serce kamienne, a dam wam serce
z cia³a. (Ez 36,26) Takie jest nasze ludzkie serce, s³abe i ci¹gle potrzebuj¹ce
Bo¿ej pomocy. Takie jest serce moje.
A jakie jest Serce Bo¿e?
(...) Tajemnica Bo¿ego Serca objawi³a siê najwyraniej w Jezusie Chrystusie.
Tak bowiem Bóg umi³owa³ wiat, ¿e
Syna swego Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³,
ale mia³ ¿ycie wieczne (J3,17) Ca³e
przecie¿ ¿ycie Pana to nieustanne niesienie pomocy potrzebuj¹cym. G³osz¹c
Dobr¹ Nowinê o zbawieniu uzdrawia³
On chorych, pociesza³ zatroskanych, cudownie rozmna¿a³ chleb aby nakarmiæ
g³odnych. Nie odrzuca³ tych, którzy
powszechnie byli uwa¿ani za godnych
pogardy grzeszników. Doprowadza³ ich
do szczerego nawrócenia i pojednania
z Bogiem. Dlatego ¿e Bóg by³ z Nim,
przeszed³ On dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli pod w³adz¹
diab³a. (Dz 10,38b)
(...) W naturze cz³owieka ukryta jest
chêæ ucieczki od tych, którzy s¹ do niego nastawieni wrogo, którzy nim gardz¹
i za dobro czêsto odp³acaj¹ z³em. Jak¿e zupe³nie inaczej w swej niewypowiedzianej

mi³oci post¹pi³ Jezus Chrystus. Bóg za
okazuje nam swoj¹ mi³oæ [w³anie]
przez to, ¿e Chrystus umar³ za nas, gdymy byli jeszcze grzesznikami. (Rz 4,8)
Gardzilimy Bo¿¹ mi³oci¹ i ranilimy
jego kochaj¹ce Serce swoj¹ niewiernoci¹. Bóg jednak nie odwróci³ siê od
zbuntowanego cz³owieka, lecz dla pozy-

skania go podj¹³ siê najwiêkszych cierpieñ. Czy mo¿e byæ wiêksza mi³oæ?
2. Przyjdcie do Mnie wszyscy,
(Mt 11,28a)
Kult Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa siêga pocz¹tków
redniowiecza. Szczególnym
nabo¿eñstwem do Bo¿ego Serca wyró¿nia³o siê wielu wiêtych. w. Ma³gorzata Maria
Alacoque (+1690) otrzyma³a
jednak od Pana szczególn¹
³askê. To w³anie jej w mistycznych widzeniach ukazuje
Chrystus swoje dla nas przebite Serce i wyra¿a swoje pragnienia i obietnice. Pragnie on, aby
czczono Jego Najwiêtsze Serce
przez specjaln¹ uroczystoæ,
któr¹ sam ustala na pi¹tek po
oktawie Bo¿ego Cia³a, przez

praktykê pierwszych pi¹tków miesi¹ca
i poprzedzaj¹ce je adoracje Najwiêtszego Sakramentu. Jego ¿yczeniem jest,
aby akty te sta³y siê zadoæuczynieniem
Jego Boskiemu Sercu za niezliczone zniewagi, jakich ci¹gle doznaje. W zamian za
to obiecujê ci, ¿e Serce moje wyleje hojne ³aski na tych wszystkich, którzy w ten
sposób oddadz¹ Mu czeæ lub przyczyni¹ siê do jej rozszerzenia. Jezus chce
dzieliæ siê swoj¹ mi³oci¹ z ka¿dym cz³owiekiem. Do jej naladowania wzywa tak¿e i mnie: Przyjdcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obci¹¿eni jestecie,
a Ja was pokrzepiê. Wecie moje jarzmo
na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11,28-29)
Jestem zbyt s³aby, by o w³asnych
si³ach mi³owaæ bliniego. Zbyt ma³e moje
serce, aby kochaæ go w wymiarze krzy¿a.
Lecz wierzê, ¿e pe³ne mi³oci Serce Bo¿e
zdolne jest zaradziæ tak¿e i tym moim s³abociom. W Licie do Rzymian w. Pawe³
przypomina, ¿e mi³oæ Bo¿a rozlana jest
w sercach naszych przez Ducha wiêtego,
który zosta³ nam dany. (Rz 4,5b).
A skoro jest ona darem z nieba, nie
pozostaje mi nic innego jak gor¹co
wo³aæ do Pana:
Jezu cichy i pokornego Serca,
uczyñ serca nasze
wed³ug Serca Twego!

J. Chevalier

Jezu cichy i pokorny
Panie Jezu, cichy i pokornego Serca,
wylej obficie na nas dary Twej mi³oci.
Owieæ nasz rozum,
bymy mogli poznaæ Ciê lepiej
i coraz bardziej upodabniali siê do Ciebie.
Kieruj nasz¹ wol¹,
daj nam szlachetnoæ, by iæ bez oporów,
za dzia³aniem Twego Ducha.
Uwiêæ nas w prawdzie i mi³oci,
bymy mogli byæ wiadkami Twojej mi³oci
i Ciê zawsze wys³awiali. Amen.
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ODPUST PARAFIALNY
W 1993 roku zosta³a erygowana Parafia Ducha wiêtego i od tego czasu uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego jest
zwi¹zana z mo¿liwoci¹ uzyskiwania
szczególnych ³ask, czyli sta³a siê dniem
odpustu parafialnego.
Tegoroczne przygotowanie do 15. odpustu rozpoczêlimy w pi¹tek 2 maja.
Przez 9 dni w czasie mszy wiêtych i nabo¿eñstw modlilimy siê o jak najlepsze
korzystanie z darów Ducha wiêtego i ³ask
odpustowych. (zdj. 1)
Ostatnim dniom naszej modlitwy przewodniczy³ ojciec werbista Henryk Ka³u¿a,
który w czwartek, w pi¹tek i w sobotê g³osi³ kazania w czasie mszy wiêtych o 8.00
i 19.00.
Szczególnym spotkaniem by³a Wigilia
Zes³ania Ducha wiêtego. Rozpoczê³a siê
o 20.30 konferencj¹ ojca Henryka. Nastêpnie m³odzie¿ wraz z klerykiem Adrianem
poprowadzi³a piêkne nabo¿eñstwo wiat³a i adoracjê Najwiêtszego Sakramentu
zakoñczon¹ oko³o 22.30 b³ogos³awieñ-

stwem lourdzkim. B³ogos³awieñstwo
przyjê³o oko³o 150 osób. (zdj. 2 i 3)
11 maja w dzieñ Zes³ania Ducha wiêtego, S³owo Bo¿e g³osi³ ojciec Henryk, on
te¿ poprowadzi³ o godz.11.00 procesjê
eucharystyczn¹ wokó³ kocio³a. Poczty
sztandarowe, dzieci komunijne, orkiestra
i naprawdê wielka rzesza wiernych uwielbia³a Chrystusa.
O godzinie 11.30 msza wiêta ofiarowana by³a za parafian i goci. W czasie mszy
wiêtej przybywali kap³ani z dekanatu
i wspólnie na zakoñczenie wypiewalimy
Bogu TE DEUM LAUDAMUS. (zdj. 4 i 5)
Drugi dzieñ Zielonych wi¹t to uroczystoæ Najwiêtszej Maryi Panny Matki
Kocio³a. Poniedzia³ek 12 maja by³ wiêc
drugim dniem odpustu.
W czasie mszy wiêtych o 6.30  8.00 
10.00  17.30 i 19.00 wypowiadalimy
wdziêcznoæ Bogu za Matkê Kocio³a.
Równie¿ ojciec Henryk przewodniczy³ tej
modlitwie i wyg³osi³ S³owo Bo¿e. Po wie-

zdj. 2

zdj. 1

czornej mszy wiêtej ofiarowanej za
wszystkich zmar³ych parafian zakoñczylimy uroczystoci odpustowe odpiewaniem hymnu: Maria Regina mundi, Maria
Mater Ecclesiae, Tibi assumus Tui memores, vigilamus ! Vigilamus ! (zdj. 6 i 7)
Dziêkujê wszystkim, którzy na ró¿ny
sposób w³¹czyli siê w modlitwê i w przygotowanie uroczystoci odpustowych.
ksi¹dz proboszcz

zdj. 3

zdj. 4

zdj. 5

zdjêcia:
U. Bogaczek,
D. Kubny
i T. Kucharski

zdj. 6

zdj. 7
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UROCZYSTOÆ NAJWIÊTSZEGO CIA£A I KRWI CHRYSTUSA
Bo¿e Cia³o  tak tradycyjnie nazywamy uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa. W naszej Wspólnocie z procesj¹ udalimy siê na Osiedle NDM. Tam
wród bloków by³y ustawione trzy ³adne
o³tarze. Pierwszy o³tarz usytuowany by³
wród kolorowo otynkowanych i piêknie
udekorowanych bloków Wojska Polskiego
23, Gagarina 6 i Gagarina 8. Drugi o³tarz na
placu przed wejciem do bloku Kosmonautów 9, trzeci przy ulicy Harcerskiej.
Czwarty tradycyjnie na placu kocielnym
przygotowany by³ przez kleryka Adriana
z grup¹ m³odzie¿y. Przy czwartym o³tarzu
wypiewalimy TE DEUM i zakoñczylimy
procesjê. Bogu niech bêd¹ dziêki za dar
wiêta!
Dziêkujê tym którzy na ró¿ny sposób
w³¹czyli siê w prze¿ywanie uroczystoci:
 tym którzy ofiarowali swój czas ustawiaj¹c i dekoruj¹c o³tarze,
 za przyniesione kwiaty na o³tarze i do
sypania,
 wszystkim uczestnikom Eucharystii
i procesji,
 dzieciom komunijnym,
 maluszkom nios¹cym poduszkê
i sypi¹cym kwiaty,
 rodzinom za udzia³ w procesji razem
z dzieæmi,
 pocztom sztandarowych,
 delegacjom Kolejarzy i Krwiodawców
nios¹cym baldachim,
 ministrantom i ca³ej S³u¿bie Liturgicznej,
 Policji za zabezpieczenie trasy,
 Spó³dzielni Mieszkaniowej za bardzo
³adne porz¹dki zrobione na trasie procesji.
Je¿eli Pan Bóg pozwoli, to w roku 2009
udamy siê z procesj¹ na Osiedle Piastów.
Dobrze, ¿e s¹ wiêta, które przybli¿aj¹
potêgê wiary i poczucie Wspólnoty.
ksi¹dz proboszcz
zdjêcia: Urszula Bogaczek,
Daniel Kubny

Jest za co byæ wdziêcznym!
Dziêki Ci, Panie, za przywilej i dar
¿ycia w wiecie pe³nym piêknoci,
zachwytu i rozmaitoci.
Dziêki Ci za dar dawania i przyjmowania mi³oci, za przyjañ i zrozumienie, za
piêkno zwierz¹t domowych, lenych
i wodnych, za zieleñ drzew, za szum wodospadu, za urzekaj¹c¹ piêknoæ pstr¹ga
w potoku.

Dziêki Ci za piêkno czterech pór
roku.
Dziêki Ci za wi¹tynie i domy, wznoszone przez wspó³braci, które trwaj¹
przez stulecia jako pomniki ludzkich
d¹¿eñ i wyczucia piêkna.
Dziêki Ci za potêgê rozumu, który
w wiecie znajduje bezkresne i niewyczerpane ród³o zainteresowañ i oczarowania,

za zrozumienie tak wielu czynników, które nadaj¹ wartoæ ¿yciu.
Dziêki Ci za to wszystko i za wiele innych rzeczy, a ponad wszystko dziêkujê
Ci za ludzi wraz z ich dobroci¹ i zrozumieniem, które s¹ tak mocn¹ przeciwwag¹ ich
b³êdów, zawici i fa³szów.
Dziêki Ci, Bo¿e, za samo ¿ycie, bez
którego ca³y wiat nie mia³by ¿adnego
znaczenia.
Jim Bishop
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PIELGRZYMKA DO KRAKOWA
I MIEJSC ZWI¥ZANYCH ZE W. RAFA£EM KALINOWSKIM
W pi¹tek rano nastêpnego dnia po Bo¿ym Ciele wyruszylimy na pielgrzymkê do
kocio³ów Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Czernej oraz kopalni soli
w Bochni. Pierwszym miejscem pielgrzymkowym by³ Kraków  Nowa Huta. Mia³o to
byæ, pierwsze wzorowe miasto komunistyczne, bez kocio³a, krzy¿a, ksiêdza i wiary. Bóg jednak chcia³ inaczej. Nawiedzilimy tu trzy kocio³y  symbole walki
o wiarê katolick¹ w okresie PRLu.
Pierwszym by³ koció³ p.w. w. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.
Starania o budowê kocio³a w tym miejscu
rozpocz¹³ w 1970 roku nie¿yj¹cy ju¿
dzi s³uga Bo¿y ksi¹dz Józef Kurzeja.
Owocnie wspiera³ go w tym dziele ówczesny metropolita krakowski Karol Wojty³a,
który w 1976 roku erygowa³ tu parafiê,
a w 1983 r. konsekrowa³ ten koció³ ju¿
jako Papie¿ Jan Pawe³ II. Z kocio³em tym
by³ bardzo zwi¹zany ks. Kazimierz Jancarz,
który by³ równie¿ kapelanem nowohuckiej

Solidarnoci i by³ jednym z trzech kap³anów najbardziej zaanga¿owanych w Polsce
w dzia³alnoæ solidarnociow¹  obok
ks. H. Jankowskiego i ks. J. Popie³uszki.
Drugim odwiedzonym przez nas kocio³em by³ Koció³ p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polski w Bieñczycach. Budowa kocio³a trwa³a od 14 padziernika 1967r.
do 15 maja 1977 r., wtedy to kardyna³
Karol Wojty³a dokona³ konsekracji tego
kocio³a, symbolu walki z ateistycznymi
w³adzami polskimi. Koció³ zbudowany
jest w kszta³cie olbrzymiej ³odzi. Jego
bry³a z daleka uderza swoj¹ oryginalnoci¹. Przywodzi na myl ³ód ryback¹,
z której Chrystus jednym s³owem uciszy³
szalej¹c¹ nawa³nicê, albo arkê Noego,
w której podczas potopu przetrwa³o
¿ycie i nadzieja. Ten symboliczny kszta³t
sprawi³, ¿e niemal od pocz¹tku koció³
zaczêto okrelaæ mianem Arki Pana.
St¹d ju¿ tylko krok i jestemy w Krakowie  Mogile, nawiedzamy tam SanktuKraków - Bieñczyce

Kraków
- Mistrzejowice

arium Krzy¿a w. z ³askami s³yn¹cym Krzy¿em Pana Jezusa. Ku naszemu zaskoczeniu
spotykamy tu cystersów, którzy od wieków
s¹ gospodarzami tego miejsca. Tu czêsto
i chêtnie bywa³ kardyna³ Karol Wojty³a
w czasach, kiedy powstawa³a Nowa Huta.
By³ to wtedy jedyny koció³ na terenie
obecnej Nowej Huty. Tu 9 czerwca 1979
roku przyby³ on jako Papie¿ Jan Pawe³ II,
a razem z nim Kardyna³ Joseph Ratzinger
obecny Papie¿ Benedykt XVI.
Nastêpnie jedziemy do Bochni, gdzie
o godz. 13.15 mamy zarezerwowany zjazd
do kopalni soli. Wielu uczestników by³o
pierwszy raz pod ziemi¹. Na zwiedzanej
trasie turystycznej napotykamy: zabytkow¹ kaplicê w. Kingi, oryginalne narzêdzia i urz¹dzenia górnicze, niezwyk³e
komory solne z zachowanymi ladami
eksploatacyjnymi. Po zwiedzeniu odpoczywamy w komorze Wa¿yn, 250 metrów
pod ziemi¹.
dokoñczenie na str. 5

Kraków - Mogi³a

Wadowice

Kalwaria Zebrzydowska

Kopalnia soli w Bochni
Kraków - £agiewniki

Poci¹g Papieski

czarnypomarañcz. str. 4

Czerna

zdjêcia: Tadeusz Kucharski
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dokoñczenie ze str. 4

PIELGRZYMKA...
Znajduj¹ siê tam: restauracja, kawiarnia, sklep z pami¹tkami oraz boisko sportowe. Dalszy etap pielgrzymki to klasztor
karmelitów bosych w Wadowicach, gdzie
spêdzamy noc. Wieczorem jeszcze uczestniczymy we mszy w. odprawionej przez
ksiêdza proboszcza, poznajemy historiê
Zakonu karmelitów bosych, a tak¿e ¿ycie
i pracê w. Rafa³a Kalinowskiego  patrona kolejarzy.
Nastêpnego dnia z Wadowic udalimy
siê do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie

zwiedzamy Sanktuarium Matki Bo¿ej
Anielskiej, uczestniczymy we Mszy w.,
podczas której ksi¹dz Edward wyg³asza
homiliê skierowan¹ do du¿ej grupy dzieci pierwszokomunijnych. Wracamy z powrotem do Wadowic, aby Poci¹giem
Papieskim dojechaæ do Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie £agiewnikach. Podczas godzinnej podró¿y ogl¹damy prezentacjê multimedialn¹, przypominaj¹c¹ spotkania z Janem Paw³em II
podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny.
Poci¹g Papieski to pewien symbol, który
zawsze bêdzie jako przemawia³. Warto
wejæ na stronê internetow¹:
www.pociagpapieski.pl

PRZE¯YJMY TO WSPÓLNIE
Czerwiec
16 19.00

20

8.00

Lipiec
1
19.00
3
19.00

4

19.00

6
7

15.00
19.00

16
21

19.00
19.00

25

19.00

Msza w. zbiorowa za zmar³ych  III poniedzia³ek
mca.
Msza w. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
Msza w. na zakoñczenie roku szkolnego.
Msza w. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  I poniedzia³ek
mca.
Msza w. w intencji Bractwa Szkaplerza wiêtego.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  III poniedzia³ek
mca.
Msza w. w intencji Apostolatu Margaretka.

Sierpieñ
1
19.00
3
4
7
15
18

Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
15.00
Msza w. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  I poniedzia³ek
mca.
19.00
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,

Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
Wniebowziêcie Najwiêtszej Marii Panny
Msze w. w porz¹dku niedzielnym.
19.00
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  III poniedzia³ek
mca.

Wrzesieñ
1
8.00
18.00
4

18.00


5

18.00

Msza w. na rozpoczêcie roku szkolnego.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych  I poniedzia³ek
mca.
Msza w. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza w. zbiorowa w ró¿nych intencjach
 I czwartek mca.
Msza w. zbiorowa za zmar³ych, od uczestników
pogrzebu  I pi¹tek mca.
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W £agiewnikach nawiedzamy Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego i wyruszamy
na ostatni etap pielgrzymki  do Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Czernej, gdzie w. Rafa³
Kalinowski przyj¹³ wiêcenia kap³añskie,
gdzie ¿y³ i zosta³ pochowany na cmentarzu klasztornym. Tu uczestniczymy w nabo¿eñstwie majowym i poznajemy historiê tego miejsca.
Droga powrotna do domu up³ywa
w radosnej atmosferze pieni maryjnych.
Wielkie s³owa uznania dla ksiêdza proboszcza za pomoc w organizacji i uczestniczenie w pielgrzymce. Bogu niech bêd¹
dziêki.
Zbigniew Bar

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: Maja Maria Kosiñska, Paulina Sandra Mrówka, Krzysztof
Adam Kardasz, B³a¿ej Natan liwa, Bart³omiej Krystian Mazur,
Dorian Lech £uba, Kuba Kazimierz Jêczmienny, Jakub Or³owski,
Wiktoria Anna ¯¹d³o, Julia Jolanta Tatarowicz, Lilly Marie Dereñ,
Dominika Katarzyna Niemiec, Zuzanna Kordek, Bartosz Kornas,
Oliwia Burda, Kacper Stanis³awski, Igor Kosmala.

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:
Piotr Niewadzisz  Ma³gorzata Scieszka
Marcin Stolarski  Anna Miet³a
Piotr Adamczuk  Ma³gorzata Makowiecka
Piotr Zaj¹c  Marta Bawo³

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy mi³osierdziu Bo¿emu tych, którzy zasnêli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Marian Marciniak l. 60
Karol Gil l. 72
Marian Raczek l. 69

Izabela Kopeæ
Krystyna Kremser l.72
Henryk Bartczak l. 79

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
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Parafia Ducha wiêtego i NMP Matki Kocio³a

Dziêkujê za odpowiedzialnoæ
za Wspólnotê Parafialn¹
Niew¹tpliwie w roku liturgicznym s¹
okresy szczególnej czêstotliwoci wa¿nych wydarzeñ. Takim by³ okres wielkanocny i nastêpuj¹cy po nim czas. W ci¹gu
dwóch miesiêcy mia³y miejsce: obchody
Wielkiego Tygodnia, Bierzmowanie, Pierwsza Komunia, uroczystoci 3 maja, oktawa
przed Zes³aniem Ducha wiêtego, wigilia
i dni odpustu parafialnego, Bo¿e Cia³o wraz
z oktaw¹, ogólnoparafialna zbiórka na
nasze ³awki, niedzielna akcja poboru krwi
w kwietniu, przygotowanie i prowadzenie
audycji radiowej przez m³odzie¿ ksiêdza
Micha³a, Sesja Formacyjna Nauczycieli
i Wychowawców wraz z niedzieln¹
obecnoci¹ wród nas Brata Tadeusza
Ruciñskiego, autobusowe wyjazdy ksiê¿y
Wojciecha i Tomasza z dzieæmi i m³odzie¿¹ do Seminarium w Opolu na Dzieñ
Otwartych Drzwi i na majówkê ze zdobyciem Kopy Biskupiej, Pielgrzymka Krwio-

dawców oraz Wspólnoty Modlitewnej
Krwi Chrystusa do Czêstochowy i dwudniowa pielgrzymka Kolejarzy do Krakowa i okolic, wyjazd Szkolnego Ko³a
CARITAS na wiêt¹ Annê na spotkanie
diecezjalne, a m³odzie¿y z ksiêdzem Wojciechem do Lednicy, pielgrzymka dzieci
komunijnych na wiêt¹ Annê i do Kamienia l¹skiego, loteria CARITAS na radosne wakacje dla dzieci.
Chcê wypowiedzieæ swoj¹ proboszczowsk¹ wdziêcznoæ wszystkim, którzy
to zorganizowali, wk³adali swoje serce
i czas w przygotowanie, przeprowadzenie
uroczystoci i wydarzeñ. Niew¹tpliwie wiele by³o naszego ksiê¿owskiego zaanga¿owania w przygotowanie tego wszystkiego,
ale bez zaanga¿owania naprawdê wielu
wiernych nawet po³owa wydarzeñ nie mia³aby miejsca. Widzê w tym wielk¹ odpowiedzialnoæ za Wspólnotê Parafialn¹ i za to
serdecznie dziêkujê.
Czasami spe³niaj¹ siê proboszczowskie
marzenia. Takim marzeniem by³y stroje
komunijne. Po raz pierwszy w dziejach
naszej parafii wszystkie dzieci posz³y
w piêknych, jednakowych strojach komunijnych. Serdecznie za to dziêkujê
rodzicom dzieci komunijnych! I wierzê, ¿e
tak ju¿ bêdzie w naszej parafii 26 kwietnia
2009 roku i w dalszych latach!
ksi¹dz proboszcz

Dzieñ
Dzieñ Dziecka
Dziecka
1 czerwca, w Dzieñ Dziecka, przypadaj¹cy w tym roku w niedzielê, podczas
mszy w. o godz. 10 i 11.30 oprawê muzyczn¹ zapewni³a schola Magnificat
z parafii w. Eugeniusza de Mazenoda
z Pogorzelca. Opiekunem scholi jest
o. Marcin £êcki, który w tym dniu celebrowa³ msze w. w naszym kociele, a animatorem scholi jest pani Stanis³awa
Zasowskacigacz.
Opiekunom i m³odym wykonawcom
dziêkujemy za udzia³ w liturgii w tym
szczególnym dniu.
Tadeusz Kucharski

zdjêcia: Urszula Bogaczek
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Jak mo¿emy
pomóc Chinom?
Chiny to wielki i prê¿nie rozwijaj¹cy
siê kraj. Niestety przemiany gospodarcze
nie id¹ tam w parze z przestrzeganiem
praw cz³owieka i jego godnoci. Publicznie
wykonywane s¹ wyroki mierci, a kobiety
mog¹ urodziæ tylko jedno dziecko, ka¿d¹
nastêpn¹ ci¹¿ê musz¹ usun¹æ.
Jak mo¿emy pomóc Chinom? Tak
naprawdê to tylko modlitw¹. O modlitwê
w ich intencji prosi³ papie¿ Benedykt XVI.
W naszym kociele, w ka¿dy pi¹tek
miesi¹ca maja o godz. 17.30 podczas nabo¿eñstwa majowego dla dzieci, prowadzonego przez kleryka Adriana, modlono siê
w intencji narodu chiñskiego, a symbolem
tej modlitwy by³y ziarnka ry¿u, stanowi¹cego podstawê wy¿ywienia Chiñczyków,
wrzucane pod koniec nabo¿eñstwa do
szklanego naczynia.
Chiny s¹ organizatorem letniej Olimpiady. Módlmy siê, aby by³a ona pocz¹tkiem
przemian demokratycznych, uwzglêdniaj¹cych podstawowe prawa ka¿dego cz³owieka i poszanowanie jego godnoci.
tekst i zdjêcia: Tadeusz Kucharski

