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KRZYŻ CHRYSTUSA IKONĄ NADZIEI
1. Patrząc na świat, w którym na
różne sposoby przejawia się zło, przygnębiony i zagubiony człowiek pyta:
«Dlaczego?» Teraz, na progu trzeciego tysiąclecia, uświęconego Wielkim
Jubileuszem i obfitującego w tak liczne
możliwości, życie ludzkości zakłóca nasilający się terroryzm. Kolejne okrutne
zamachy na życie człowieka niepokoją
i poruszają sumienia, rodząc w wierzących bolesne pytanie, które powtarza
się w Psalmach: «Dlaczego, Panie? Jak
długo jeszcze?»
2. Odpowiedzią Boga na to dręczące
pytanie, które rodzi się ze skandalu zła,
nie było wyjaśnianie przyczyn, jakby
dla usprawiedliwienia się, lecz ofiara
Jego Syna na krzyżu. W śmierci Jezusa

dochodzi do konfrontacji pozornego
tryumfu zła i ostatecznego zwycięstwa
dobra; jest to najmroczniejsza chwila
dziejów, a zarazem objawienie Bożej
chwały; przełom i jednocześnie ośrodek
przyciągania i przemiany wszechświata.
«A Ja - powiedział Jezus - gdy zostanę
nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie» ( J 12, 32). Krzyż
Chrystusa jest dla wierzących ikoną
nadziei, ponieważ to na nim wypełnił
się zbawczy plan Bożej miłości. Dlatego
przed paroma dniami obchodziliśmy
liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które dla wierzącego jest
źródłem otuchy i odwagi.
3. Patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego, duchowo zjednoczeni z Dziewicą

Maryją, idźmy naszą drogą, wspierani
mocą zmartwychwstania.
Rozważanie przed modlitwą
„Anioł Pański”. 19 września 2004

Jan Uryga - Tygodnik Katolicki Niedziela

Z MARYJĄ BOLESNĄ POD KRZYŻEM
14 września w Kościele obchodzone
jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a 15 września ukazywana jest Matka
Boża Bolesna i Królowa Męczenników,
nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co
historycznym. Przypominane są wtedy
ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi
i Jej cierpień. Zaczęli to święto wprowadzać serwici - Słudzy Maryi Bolesnej.
Papież Pius VII w 1814 r. rozszerzył je
na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież
św. Pius X podniósł je do rangi
drugiej klasy
i ustalił na 15
września.

Jedną z najtrudniejszych do zrozumienia jest tajemnica cierpienia. Cierpią dobrzy i źli, starzy i młodzi, bogaci i biedni,
cierpią wszyscy we wszystkich epokach
i krajach. I każdy ma chwile w życiu, gdy
pod naporem cierpienia pyta: Dlaczego
właśnie ja? Z Chrystusem prosi o oddalenie kielicha, ale nie zawsze dodaje jak
On: Nie moja, ale Twoja wola niech się
stanie. Któż najlepiej nauczy nas cierpieć,
jeśli nie Maryja, Królowa Męczenników,
która od chwili Zwiastowania przyjęła
cały ciąg cierpień płynących z Jej Bożego macierzyństwa. Jej pokorne fiat było
bowiem świadomym przyjęciem cierpień
związanych z dziełem Odkupienia. Miarą
miłości - nauczał św. Franciszek Salezy
- jest to, co gotowi jesteśmy wycierpieć
dla osoby ukochanej. Maryja kochała
jak nikt i jak nikt cierpiała, bo Boży Syn
tak bardzo cierpiał. Cierpiała z Jezusem.
Maryja jest dla nas Mistrzynią i wzorem
w cierpieniu. Maryja z macierzyńskim
uczuciem wytrwała pod krzyżem, aby
wziąć z ramion krzyża swego Syna. (...)

Matka Boża Bolesna
Stała Matka Boleściwa
Obok krzyża ledwo żywa,
Gdy na krzyżu wisiał Syn.
A w Jej pełnym jęku duszy
Od męczarni i katuszy
Tkwił miecz ostry naszych win.
Jakże smutna i strapiona
Była ta Błogosławiona,
Z której się narodził Bóg!
Jak cierpiała i bolała,
Jakże drżała, gdy widziała
Dziecię swe wśród śmierci trwóg.
Któryż człowiek nie zapłacze,
Widząc męki i rozpacze
Matki Bożej w żalu tym?
Któż od smutku się powstrzyma,
Mając Matkę przed oczyma,
Która cierpi z Synem swym? (...)
Jacopone da Todi (1236-1306)
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MISYJNY PROGRAM EDUKACYJNY „DAĆ IM NADZIEJĘ”
Uczniowie Zespołu Szkół Miejskich
nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu od marca
2007 roku biorą udział w „Misyjnym
programie edukacyjnym”. Uczestnictwo
w nim polega na przyjęciu do swojego
życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnieniu mu możliwości
edukacji poprzez zobowiązanie się do
opłacania kosztów jego kształcenia.

Wielka nasza radość, że wśród tej gromadki, są i „Nasze” dzieci.

Dzieci do misyjnego programu
edukacyjnego przedstawiają misjonarze franciszkanie z Franciszkańskiego
Ośrodka Misyjnego. Na podstawie
rozeznania w swoich placówkach misyjnych wybierają najbardziej potrzebujące:
sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice
z powodu braku zdrowia czy bezrobocia
nie są w stanie zapewnić możliwości
edukacji, a czasem nawet zaspokojenia
najbardziej podstawowych potrzeb jak:
pożywienie, ubranie, książki, przybory
szkolne.
Do uczestnictwa w programie zobowiązali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 19, którzy wraz z Dyrekcją
oraz swoimi Nauczycielami pokrywają
koszty nauki 6 dzieciom. Również
Szkolne Koło Caritas, działające przy
Publicznym Gimnazjum nr 5 ma swojego podopiecznego. Dzieci pochodzą

RODZINA MŁODZIEŻY
FRANCISZKAŃSKIEJ
Jako początek młodzieżowej grupy franciszkańskiej w naszej parafii należy
przyjąć okres, w którym wikariuszem naszej parafii był
ks. Andrzej Plaskowski. To
on założył pierwszą grupę
MF. Po 10 latach przerwy,
z inicjatywy o. Alana Brzyskiego, grupa ta
odrodziła się. 13 maja 2007 roku o. Alan wraz
z grupą młodzieży z prowincji wrocławskiej
odwiedził naszą parafię i zachęcał młodych
parafian do udziału w spotkaniach. Pierwsze
spotkanie odbyło się 25 maja 2007 roku, a 13
czerwca, jako młoda wspólnota, przeżyliśmy
uroczystość wstąpienia do postulatu Rodziny
Młodzieży Franciszkańskiej. W tym też okresie wyjechaliśmy na pierwsze wspólnotowe
rekolekcje do Kłodzka (23-28 czerwca). Po
wakacyjnej przerwie grupa, w nieco uszczuplonym składzie, ponownie rozpoczęła spotkania.
W listopadzie przygotowaliśmy Transitus - nabożeństwo przejścia św. Franciszka do Domu
Ojca. 11 czerwca br. to kolejna ważna data
Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej - cztery
osoby ze Wspólnoty wstąpiły na pierwszy stopień formacji RMF, a dwie kolejne do postulatu. Aktualnie nasza grupa spotyka się w każdą
środę o godz. 19.45 w okresie od października
do czerwca. Naszymi asystentami są o. Alan
Brzyski oraz o. Jozue Szymański, zaś opiekunem parafialnym jest ks. Tomasz Fortalski.
Adam Graczyk

z Burkina Faso, które jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Uczniowie
z naszej szkoły nie tylko zapewniają
edukację dzieciom, ale również organizują loterie fantowe oraz kiermasze,
z których dochód zostaje przeznaczony
na zakup lekarstw, czy też słodyczy np.
na Dzień Dziecka.
Jest to wielki dar serca zarówno
naszych Uczniów, jak i ich Rodziców,
którzy zdecydowali się przyjść z pomocą tym najbiedniejszym i najbardziej
potrzebującym.
Więcej szczegółów o naszych podopiecznych oraz o misjach w Burkina
Faso zostanie przedstawione w kolejnym wydaniu Gazetki Parafialnej.
mgr Barbara Rycharska

– nauczyciel odpowiedzialny za projekt
realizowany w Szkole Podstaw. nr 19

MSZE ŚW. NA ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO
Dnia 1 września o godz. 8.00
uczestnictwem we mszy św. dzieci
ze szkół podstawowych, znajdujących się na terenie naszej parafii
i młodzież z gimnazjum rozpoczęła nowy rok szkolny.
Mszę św. koncelebrowali
księża Tomasz Fortalski i Jarosław Król, a kazanie wygłosił ks.
proboszcz Edward Bogaczewicz.
Nawiązując do Ewangelii (Mt
25,14-30) o talentach, ks. proboszcz rozwinął temat pomnażania
dobra i dzielenia się nim w formie
darów, w rodzinie i w społeczności,
w której żyjemy.
Śpiew podczas liturgii prowadziła pani Anna Zamora ze Szkoły
Podstawowej nr 9.
Licznie uczestniczącym we
mszy św. dzieciom, młodzieży

i nauczycielom, ks. proboszcz życzył
Bożego błogosławieństwa na rozpoczęty rok szkolny. Do tych życzeń
dołącza się redakcja.
W piątek, 5 września, o godz.
16.30 ks. proboszcz Edward Bogaczewicz odprawił mszę św. w intencji
dzieci naszej parafii, podczas której
poświęcił przyniesione tornistry
i przybory szkolne.
W krótkim kazaniu kontynuując temat daru, z mszy św. na
rozpoczęcie roku szkolnego, ks.
proboszcz prosił, by dzieci nie
marnowały darów Bożych: Słowa
Bożego, sakramentów, łaski, błogosławieństwa, by umiały przyjąć
i uszanować dary swoich bliskich
- członków rodziny i nauczycieli.
tekst i zdjęcia:
Tadeusz Kucharski
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Błogosławieństwo prymicyjne
Gościliśmy w naszym kościele neoprezbiterów - kapłanów wyświęconych
w tym roku, głosili oni Słowo Boże
i udzielali błogosławieństwa prymicyjnego po wszystkich mszach św.
W niedzielę 7 lipca był to ks. Tomasz
Jałowy z parafii p.w. Niepokalanego Serca
NMP w Świerklach, absolwent Wyższego
Seminarium Duchownego w Opolu, a 17
sierpnia ks. Sławomir Dębowiak z parafii
Ks. Tomasz Jałowy

p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce,
absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Ks. Sławomir przez
pewien czas mieszkał w naszej parafii
i pomagał w budowie naszej świątyni.
Neoprezbiterom życzymy wielu łask
Bożych i opieki NMP Matki Kościoła
w ich kapłańskim posługiwaniu.
Redakcja
zdjęcia: D. Kubny
Ks. Sławomir Dębowiak

Msza św. na zakończenie posługi w naszej parafii
przez ks. Wojciecha Modelskiego
Drogi Księże Wojciechu!

Dziękując Bogu za dar Twojego kapłaństwa, z którego cztery lata przeżyłeś
posługując naszej Wspólnocie, dzięku-

jemy również Tobie za wszystkie odprawione msze święte, udzielone sakramenty,
wspólne pielgrzymowanie i modlitwy. Na
dalszych etapach Twojej kapłańskiej drogi
życzymy Ci obfitości łask Bożych, mocy
i darów Ducha Świętego, a Najświętsza
Maria Panna Matka Kościoła niech
otacza Cię swoją opieką, darzy zdrowiem
i matczyną miłością.
Szczęść Ci Boże!
Duszpasterze i wierni parafii pw.
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu
Kędzierzyn-Koźle, 24.08.2008 r.
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Msza Święta
w intencji
policjantów
i ich rodzin
W piątek, 25 lipca w naszym
kościele została odprawiona msza
św. w intencji policjantów i ich rodzin. Mszy św. przewodniczył ks. dr
Alfons Schubert – kapelan policji,
a koncelebrowali księża Wojciech
Modelski i Jarosław Krężel, który wygłosił homilię przybliżającą
ewangeliczne pojęcie służby. Pod
koniec homilii powiedział: „Życzę
Wam, drodzy policjanci, abyście swoją
pracę wykonywali w poczuciu służenia
innym, abyście byli zadowoleni z tego
co robicie i cieszyli się z efektów swojej
pracy”.
W mszy św. uczestniczyli przedstawiciele policji oraz powiatowych
i miejskich władz samorządowych.
Tadeusz Kucharski
zdjęcie: D. Kubny

Witamy w naszej Wspólnocie
Z dniem 25
sierpnia 2008 r.,
dekretem ks. abpa
Alfonsa Nossola,
ks. Jarosław Król
został skierowany
do pracy w naszej
parafii. Ks. Jarosław poproszony
o informacje tak
napisał o sobie:
Urodziłem się 26 listopada 1970
w Koźlu, a ochrzczony byłem w kościele
p.w. św. Mikołaja w Kędzierzynie. Wychowywałem się w parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Cisku. Maturę zdałem
w Technikum Rolniczym w Komornie.
Następnie wstąpiłem do Seminarium
Duchownego w Nysie. Po przeniesieniu
seminarium do Opola kontynuowałem

tam naukę i tam 30 maja 1998 r. otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk ks.
abpa Alfonsa Nossola, a mszę św. prymicyjną odprawiłem w Cisku.
Pierwszą parafią, do której zostałem skierowany, była parafia p.w. bł.
Czesława, w której pracowałem do
2000 roku. Następnie w latach 2000 do
2002 posługiwałem w parafii p.w. św.
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
W 2003 po przebytej operacji przebywałem
na urlopie zdrowotnym w Kędzierzynie
i w tym czasie posługiwałem w tym kościele. Jeszcze w czasie urlopu zdrowotnego wyjechałem do diecezji pelplińskiej,
gdzie mieszka moja siostra, która jest
lekarzem rehabilitacji. Ona to pomagała
mi w dalszym dochodzeniu do zdrowia.
W diecezji tej posługiwałem w parafii
p.w. św. Katarzyny w Bytowie, oraz p.w.

św Jakuba Apostoła w Człuchowie. Po
powrocie do diecezji opolskiej zostałem
skierowany do tutejszej parafii, którą już
wcześniej poznałem.
Moje zainteresowania wiążą się
z Polskim Klubem Kawaleryjskim poprzez poznawanie i kultywowanie polskich tradycji kawaleryjskich i jazdę konną, zajmuję się też fotografią przyrody.
Posługę w naszej parafii ks. Jarosław
rozpoczął przed wyznaczonym w dekrecie terminem, pomagając w ten sposób
rozwiązać problemy urlopowe naszych
księży.
Serdecznie witamy ks. Jarosława ponownie w naszej Wspólnocie i życzymy
wielu darów Ducha Świętego i opieki
NMP Matki Kościoła.
Rada Duszpasterska
zdjęcia: T. Kucharski
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XXXII PIESZA PIELGRZYMKA OPOLSKA NA JASNĄ GÓRĘ
W drogę wyruszyliśmy z Rynku kozielskiego o godzinie
8.00 we wtorek 19. sierpnia. W drodze towarzyszyło nam
5 kapłanów: ks. Tomasz Fortalski (Piasty), ks. Marcin Utzig
(Koźle), Zygf r yd Waskin (p. Gościęcin), Arnold Nowak
(p. Radoszowy), o. Marcin Szafors (Pogorzelec). Pogoda jak na
zamówienie: słońce towarzyszyło nam cały czas. Temat dnia: „Tu był
Jan Paweł II”. W czasie naszego pielgrzymowania mieliśmy okazję
wysłuchać dwóch konferencji. W pierwszej konferencji ks. Zygfryd
przypomniał nam, czym jest pielgrzymka, co to znaczy pielgrzymować. W drugiej konferencji wskazał na św. Annę jako łączniczkę
pokoleń i patronkę rodzin. W radosnej atmosferze dotarliśmy do
pierwszego celu: Góry św. Anny. O godzinie 14.00 została odprawiona msza św., której przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa. W homilii
poruszył ważną kwestię w życiu każdego chrześcijanina, jaką jest
pielgrzymowanie do domu Ojca.
Wieczorem uczestniczyliśmy w nabożeństwie prowadzonym
przez grupę 3 fioletową.
Drugi dzień naszego pielgrzymowania rozpoczęliśmy mszą świętą na boisku w Kadłubcu. Mszy przewodniczył ks. prałat Hubert
Szklorz. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Muc zachęcał w niej do naśladowania świętych patronów dnia dzisiejszego św. Bernarda, Józefa
i Pawła. W czasie całego dnia towarzyszył nam temat roku św. Pawła:
„Uczniowie Chrystusa apostołami swego środowiska”.
Wysłuchaliśmy dwóch konferencji. W pierwszej ks. Tomasz
przypomniał nam postać apostoła narodów, wskazał na jego wiarę
i zachęcał do naśladowania. W drugiej zaś zatrzymaliśmy się nad
faktem nawrócenia św. Pawła. Zostaliśmy zachęceni do przemiany
własnego życia, odrzucenia tego, co oddziela nas od Boga. Wieczorem
doszliśmy do Zawadzkiego, naszego noclegu, gdzie uczestniczyliśmy
w nabożeństwie prowadzonym już tradycyjnie przez kleryków naszego seminarium.
W trakcie trzeciego dnia naszej wędrówki przyświecało nam
hasło: „Uczniowie Chrystusa najwyższego kapłana”. W czasie pierwszej konferencji ks. Arnold przypomniał nam, kim jest kapłan i jaką
funkcję spełnia w relacji do Pana Boga. Uczestniczyliśmy we mszy
świętej, której przewodniczył ks. Jerzy Pawlik. W homilii skierowanej
do pielgrzymów wskazał, że pielgrzymka to nie tylko dewocja, lecz
także formacja. Naszą grupę odwiedziły siostry sercanki, które razem
z nami modliły się na różańcu.
Dziś towarzyszyła nam szczególna intencja o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą grupę również odwiedzili alumni
opolskiego seminarium. W konferencji wieczornej ks. Arnold
wskazał konieczność modlitwy za kapłanów i o powołania. Dowiedzieliśmy się również, że każdy z nas ma udział w kapłaństwie
powszechnym. W godzinach popołudniowych dotarliśmy na nocleg
do Zborowskiego.
Mszą świętą o godzinie 7.00 rozpoczęliśmy kolejny dzień naszego
pielgrzymowania. W homilii ks. Marcin Ogiolda zachęcał nas do naśladowania Matki Boskiej, która jest dla nas wzorem i tarczą obronną
w życiu. W pierwszej konferencji ks. Marcina usłyszeliśmy zachętę do
zawierzenia Bożemu miłosierdziu. Z kolei o. Marcin wskazał, żeby
każdy z nas przyjął krzyż codzienności. Wieczorem dotarliśmy do
miejsca naszego ostatniego noclegu - do Kaleju, gdzie uczestniczyliśmy w nabożeństwie zorganizowanym przez naszych księży.
W nocy i rankiem pogoda spłatała nam figla i sprawiła, że musieliśmy ostatni jej odcinek pokonać w deszczu. Dotarliśmy do stóp
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Najświętszej Panienki, gdzie o godzinie 11.00 odprawiona została msza św. pod przewodnictwem
ks. bpa Pawła Stobrawy. Ks. bp Gerard Kusz wygłosił homilię, w której zachęcał wszystkich nas
pielgrzymujących do bycia uczniem Chrystusa.
Po mszy św. przeszliśmy do bazyliki, by pokłonić się Matce Bożej w obrazie tak bardzo
znanym każdemu. Na tym zakończyliśmy tę
pieszą pielgrzymkę, jednak nasze pielgrzymowanie trwa nadal, ponieważ każdy dzień przez nas
przeżyty to kolejny dzień pielgrzymki naszego
codziennego życia.
tekst i zdjęcia: Adam Graczyk
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WAKACJE 2008 W „ARCE”
Radośnie, bezpiecznie i zdrowo
– w takiej atmosferze spędzili wakacyjny
czas uczestnicy półkolonii zorganizowanych w świetlicy „Arka”. Zajęcia, w których uczestniczyło ok. 26 dzieci z terenu
Kędzierzyna-Koźla i okolic, odbywały
się codziennie od 8.00 do 16.00.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Opolskiej – Koło przy parafii
p.w. Ducha Świętego i NMP Matki
Kościoła dziękuje ks. proboszczowi
Edwardowi Bogaczewiczowi za wsparcie duchowe oraz przyjaciołom Heilige
Geist – Kirche z Bensheim – Lorsch,
Urzędowi Miasta Kędzierzyn-Koźle,
Petrochemii „Blachownia” SA, Zakładom Azotowym SA, Miejskiemu

Chorzów

Zakładowi Komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu, Parafialnemu i Rejonowemu „Caritas”, Miejskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Jokey – Plastik
w Kędzierzynie-Koźlu.
Dzięki pomocy, jaką otrzymaliśmy,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
mogło zaoferować dzieciakom z „Arki”,
„Betanii”, półkolonii w Szkole nr 9
i z Domu Dziecka maksimum atrakcji
i dużo wspaniałej rozrywki. Każdy dzień
przynosił coś nowego, a przede wszystkim wycieczki: do wesołego miasteczka
w Chorzowie, opolskiego ZOO, Wisły
z wyprawą wyciągiem krzesełkowym na
Czantorię w Ustroniu i wieżę widokową

po stronie słowackiej, multikina w Gliwicach i Mac Donalda i częste wyjazdy
na basen na osiedlu Azoty. Ponadto
zwiedzaliśmy Kozielską Basztę, Straż
Pożarną, zakład produkcyjny Jokey Plastik i Bajkolandię.
Oprócz wyjazdów poza miasto,
dzieciaki uczestniczyły w licznych zajęciach w świetlicy organizowanych przez
wychowawców.
Raz jeszcze SRK chce z całego serca
podziękować za wsparcie naszej działalności, która nie mogłaby się odbywać
w takim zakresie i z takim powodzeniem, gdyby nie pomoc wszystkich ludzi
dobrej woli.
Dzieci z „Arki” dziękują za wakacje.

Czantoria

Przewodnicząca Koła SRK
Teresa Dulęba
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Koncert młodych muzyków
W niedzielę 20 lipc a 2008 o
godz.16.00 w kościele p.w. Ducha
Świętego i NMP Matki Kościoła odbył
się „koncert młodych muzyków”.
Utwory J.S.Bacha, Haendla, A.Correliego, Sawy i D.E.Gawthropa wykonały: Marta Ociepska - absolwentka
Studium Muzyki Kościelnej przy
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Opolskiego Agnieszka Hyla (organy i
sopran) - absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia Karolina Hyla (skrzypce) - absolwentka Szkoły Muzycznej
II stopnia.

Młodym wykonawcom serdecznie
dziękujemy za piękny koncert.

Dziękujemy za akcję
poboru krwi
W niedzielę
13 lipca 2008
Parafialny Klub
HDK zorganizował wakacyjną akcję
poboru krwi. Krew w tym dniu oddało
35 osób, chociaż zgłosiło się 40. Lekarz
nie wszystkim pozwolił na jej oddanie.
Bank krwi po naszej niedzielnej akcji
wzbogacił się o 15,75 litra. W imieniu
chorych wszystkim Krwiodawcom
serdecznie dziękujemy! Dziękujemy
członkom Parafialnego Klubu HDK za
zorganizowanie akcji.
Następne parafialne, niedzielne
akcje poboru krwi organizowane będą
w następujące niedziele: 14 września

i 16 listopada 2008 r. Krew w te dni
można honorowo oddawać od godziny
9.00 do 13.00. Krew mogą oddawać
wszystkie osoby zdrowe w wieku 18–65
lat legitymujące się dokumentem
tożsamości ze zdjęciem, po spożyciu
lekkostrawnego posiłku.
Krwiodawców informujemy, iż krew
można oddawać w dni powszednie
w stałym punkcie krwiodawstwa, który mieści się przy ul. Koszykowej 5
w Kędzierzynie-Koźlu. Punkt czynny
jest od 7.30 do 11.00. Zostań Honorowym Dawcą Krwi!
Zarząd HDK
zdjęcia: D. Kubny

Błogosławieństwo pojazdów
W niedzielę 27 lipca po każdej mszy
świętej ksiądz po wspólnej modlitwie
przeszedł na plac parkingowy od strony
ulicy Leszka Białego i pobłogosławił
oraz pokropił wodą święconą zgromadzone pojazdy.
Dzień ten był również okazją do
złożenia ofiary na zakup pojazdów dla

misjonarzy, bez których docieranie do
wiernych i prowadzenie duszpasterstwa
jest niemożliwe. Zebraną podczas zbiórki, odbywającej się pod hasłem „1 grosz
za 1 przejechany kilometr”, kwotę 1000
zł przekazano do Kurii Diecezjalnej
w Opolu.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

Redakcja
zdjęcia: D. Kubny

Ławki
Pier wsza część ławek jest już
w naszym kościele. Ławki wykonane są
z drewna dębowego i modrzewiowego.
Z tego powodu stanowią bardzo drogie
wyposażenie kościoła. Dlatego proszę
o odpowiednie użytkowanie naszego
wspólnego dobra. Zwłaszcza zniszczeniu ulegają pulpity nieraz bezmyślnie
niszczone poprzez na przykład rysowanie paznokciem, czy pieniądzem, który
trzyma się w ręku, aby wrzucić na tacę.
Uszanujmy ławki. Z tych ławek będą
korzystali wierni za kilka, kilkanaście,
a może i za kilkadziesiąt lat. Niech
cieszą się tym, że ławki są pięknie utrzymane. Następna partia ławek będzie
zamontowana w okolicach świąt Bożego Narodzenia.
ksiądz proboszcz
zdjęcia: T. Kucharski

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
W rubryce tej pragniemy informowaæ czytelników o radosnych i smutnych wydarzeniach z ¿ycia naszej wspólnoty parafialnej. Chrzty, œluby
i inne sakramenty, wa¿niejsze jubileusze i uroczystoœci oraz pogrzeby, to
istotne momenty w ¿yciu ka¿dego z nas, to ich suma stanowi o kondycji
duchowej parafii.

Sakrament chrztu œwiêtego
„Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – tymi
słowami następujące dzieci zostały włączone we Wspólnotę
Kościoła Świętego: Maciej Janusz Sterkowicz, Amelia
Paulina Kwaśniowska, Karolina Anna Strzelczyk, Maja
Hanna Lipniacka, Julia Irena Dobrowolska, Wiktoria Anna
Sarzyńska, Julia Grażyna Jaśkowska, Marta Taranda, Patrycja
Szal, Karolina Miszkiewicz, Julia Zabrocka, Dominika
Wiktoria Patelczyk, Agata Maria Staszak, Victoria Maria
Klingimberg, Kacper Andrzej Duszkiewicz, Anna Monika
Maciąg, Alicja Dorota Pawelec, Daniel Oskar Góralczyk,
Jakub Jacek Oszust, Nikola Jędrak, Martyna Justyna Plecety,
Brajan Damian Puk, Piotr Antoni Zwarycz, Szymon
Tomasz Partyka, Iwo Jacek Kazik, Mikołaj Marcin Stolarek,
Magdalena Beata Bielska, Alex Florian Augustyn, Marcelina
Dominika Olesz, Aleksandra Kordek, Julia Anna Rams,
Magdalena Maria Mincewicz, Kamil Salwador Płaczek,
Aleksandra Damas, Julia Alot, Jagoda Czuk, Dominik
Eugeniusz Seredziuk, Stella Aita Ndiaye.

PRZEŻYJMY TO WSPÓLNIE
Wrzesień
15 18.00
21

11.30

23

18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych – III poniedziałek miesiąca.
Msza św. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
Msza św. zbiorowa w różnych intencjach za
żyjących – III niedziela miesiąca.
Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich.

Październik
2 18.00 Msza św. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza św. zbiorowa w różnych intencjach
– I czwartek miesiąca.
3 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych, od uczestników
pogrzebu – I piątek miesiąca.
4 18.00 Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich.
5 11.30 Msza św. zbiorowa w różnych intencjach
za żyjących – I niedziela miesiąca.
15.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych.
6 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych – I poniedziałek
miesiąca.
15 18.00 Msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza
Świętego.
19 II rocznica konsekracji naszego kościoła
11.30 Msza św. w intencji parafian.

Sakrament ma³¿eñstwa
„...œlubujê ci mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ oraz,
¿e ciê nie opuszczê a¿ do œmierci.” – taką przysięgę małżeńską
w obecności Chrystusa złożyli sobie:

Jarosław Długosz
Paweł Rakszewski
Dariusz Rudner
Piotr Walczyk
Mariusz Piątek
Fethi Amenas
Roger Klose
Łukasz Komander
Krystian Gawenda
Adam Buzo
Daniel Smołucha
Tomasz Kolanek
Damian Hryciuk
Michał Kowalski
Łukasz Poplucz
Paweł Chełchowski
Marcin Dorosiewicz
Yan Huo
Thomase Blank
Łukasz Mikołajczyk
Mirosław Momot
Janusz Musioł

-

Anna Karpińska
Anna Gmaj
Alicja Żyłowska
Agnieszka Łażeńska
Anna Król
Justyna Rygoł
Agnes Gawlitza
Katarzyna Kapica
Dagmara Janas
Anna Mazur
Anna Kamińska
Katarzyna Kołodziej
Karolina Anioł
Dorota Papis
Joanna Poźniak
Małgorzata Piątek
Ewelina Skuza
Katarzyna Czarkowska
Edyta Ćwikowska
Aleksandra Gwiazdowska
Małgorzata Cieślik
Agnieszka Joniak

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Agnieszka Bedryj l. 30
Krystyna Głombik l. 65
Paweł Kotlorz l. 68
Antoni Plęs l 69
Jerzy Oleśny l. 62
Piotr Steffen l. 51
Jan Kodzis l. 80
Zdzisław Kopciuch l. 72
Weronika Budziar l. 83
Olga Piętka l. 86
Piotr Kawa l. 56
Jan Wesołowski l. 88

Tymoteusz Szmajda
Michał Zygmunt l. 80
Henryk Bielawski l. 68
Zdzisław Świerzyński l. 67
Stanisław Liszewski l. 74
Henryk Pander l. 64
Krystyna Pawłowska l. 66
Wiesława Kondziołka l. 81
Wiktoria Kołodziejczak l. 65
Eugenia Wesołowska l. 84
Zbigniew Grześkowiak l. 64
Eugenia Wojciechowska l. 84

Niech spoczywają w pokoju.
Wydawca:

Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego
i NMP Matki Kościoła, ul. B. Krzywoustego 2;
47–232 Kędzierzyn–Koźle 12.
Kontakt telefoniczny z redakcją pod numerem 483-73-50
w godzinach pracy kancelarii.
E–mail parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
Strona internetowa: www.duchaswietego-kk.pl
Zapraszamy do wspó³pracy
ISSN 1732–6885
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NIGDY NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!
15 sierpnia około godziny 17 00
„trąba powietrzna” (tornado) zniszczyła
częściowo zabudowania w 4 wioskach
w naszej okolicy. Najbardziej ucierpiały
miejscowości Błotnica Strzelecka, Balcerzowice, Sieroniowice, Zimna Wódka
oraz w mniejszym zakresie uległy zniszczeniu zabudowania w kilku pobliskich
miejscowościach i przysiółkach. Około
170 domów zostało zniszczonych, niektóre mają zniszczone dachy, niektóre
mają zniszczone całe piętra, a około 30
budynków zostało zniszczonych całkowicie. Są to informacje nam znane. Prasa lokalna je przybliżała. Warto wejść na
stronę www.caritas.diecezja.opole.pl,
która ukazuje to, co się wydarzyło, a zarazem przybliża pomoc, jaką ofiarował
CARITAS naszej diecezji.
Poszkodowani otrzymali w ciągu
ostatniego miesiąca wiele pomocy
z Urzędów Gminnych, od wojska,
strażaków, policji. Wiele serca okazali
mieszkańcy danych miejscowości, rodziny, przyjaciele i znajomi. Bardzo prężnie
włączyły się w pomoc Parafialne Zespoły CARITAS, panie pielęgniarki Stacji
Opieki CARITAS w Zimnej Wódce i oczywiście Centrala CARITAS
z Opola; jej pracownicy codziennie byli

obecni i przywozili różne dary. Biskup
Opolski ofiarował pomoc diecezjalną
i w każdej wiosce w sobotę i niedzielę
23/24.08.2008 odprawił mszę świętą
niosąc słowo otuchy i nadziei.
W niedzielę 31 sierpnia w całej
diecezji przeprowadzono zbiórkę ofiar
pieniężnych przeznaczoną na pomoc
poszkodowanym.
Nasza parafia złożyła wielką ofiarę,
a jest to kwota 14 000 złotych. Wiele
osób przyniosło na dyżur Zespołu
CARITAS wiele dobrych rzeczy, które
zostaną przekazane bezpośrednio poszkodowanym.
Wszystkim ofiarodawcom należą się
wielkie słowa podziękowania i uznania.
Na koniec jednak moja osobista
refleksja. Zaraz po kataklizmie jako
Dyrektor CARITAS Rejonu Kędzierzyna-Koźla zwróciłem się poprzez
Radio Park do naszych zakładów, firm,
sklepów i hurtowni prosząc o pomoc
dla poszkodowanych. Ten sam apel
ponowiłem 24 sierpnia 2008 w kościele
parafialnym. Nikt się nie zgłosił. Nikt
nie zadzwonił.
Niewątpliwie budzi to pewien niepokój, a wystarczy pojechać na autostradę A-4 i zobaczyć las przy zjeździe

na Sieroniowice–Strzelce. Groza tego
miejsca do dzisiaj przestrasza.
Poszkodowani naprawdę potrzebują
pomocy, a pieniądze rządowe to ciągle
odległa perspektywa, która i tak tylko
częściowo pokryje straty.
Czy naszych firm nie stać na ofiarowanie pomocy? Czy naprawdę pomoc
w odbudowie jednego domu, ofiarowanie materiałów budowlanych,
podarowanie odzieży roboczej, chemii
gospodarczej, sprzętu domowego,
a może jakieś ilości nawozu dla rolników, itp. – czy to naprawdę tak wiele dla
firmy, zakładu, hurtowni?
Po 1997 roku, po przeżytej powodzi,
powinna nami zawsze kierować „wyobraźnia miłosierdzia”. Poszkodowani
ciągle potrzebują pomocy.
ksiądz Edward Bogaczewicz
dyrektor CARITAS Rejonu
Kędzierzyn-Koźle

„Jedni drugich brzemiona noście...” Ga 6,2
Odpowiadając na apel ks. proboszcza do naszej „wyobraźni miłosierdzia”, w sobotę 6. września, grupa osób
w składzie: Ryszard Wencel, Józef
Łempicki, Tadeusz Wójtowicz, Andrzej
Smuszowicz i niżej podpisany, udała
się do Zimnej Wódki - parafia Klucz,
aby pomóc mieszkańcom w usuwaniu skutków trąby powietrznej, jaka
w sierpniu nawiedziła te okolice. Prace,
które wykonywaliśmy w gospodarstwie
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państwa Ludwika i Krystyny Matuszek,
jak oczyszczanie i segregacja elementów
drewnianych pochodzących z zerwanych dachów, rozbiórka pozostałości
muru i odzyskiwanie cegły, nie były
zbyt skomplikowane, jednak są czasochłonne.
Sytuacja ludzi dotkniętych tym
losowym doświadczeniem jest dalej
trudna, ale nie usłyszeliśmy słowa skargi. Dziękują Bogu, że nikt nie zginął.

Pani Krystyna widząc co się dzieje,
kazała zejść wszystkim do piwnicy (znała to z filmów) i to ich uratowało. Teraz,
dzień po dniu, w miarę możliwości i pomocy odbudowują swoje gospodarstwo.
Szczęść im Boże!
I ty możesz pomóc potrzebującym
uczestnicząc w formach pomocy organizowanych przez naszą parafię.
tekst i zdjęcia:
Tadeusz Kucharski

