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przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie–KoŸlu
LISTOPAD 2008 r.
Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak
dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek
złożony na rękach matki - albowiem Ojczyzna
jest naszą matką ziemską. Polska jest matką
szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Okęcie 16.06.2003 Jan Paweł II

OJCZYZNA
Od zawsze te słowa patriotyzm,
Ojczyzna - kojarzą się z historią, z walką
i z tą zwycięską i tą przegraną, z kombatantami i z akademiami, które przybliżały
nam fakty, przemyślenia, wiersze, pieśni
patriotyczne i piosenki o tej tematyce.
Może dlatego dzieci i młodzież w mniejszym stopniu wyraża zainteresowanie
tymi sprawami, bo one są bardzo dalekie od ich dzieciństwa i młodości. Nie
pamiętają nawet stanu wojennego i lat
późniejszych, a „okrągły stół” jest dla nich
daleką historią, a rozmowy o historii są
dziś naprawdę trudne i zawiłe.
To czy Ojczyzna i patriotyzm będą
pojęciami bliższymi temu pokoleniu,
które pamięta dopiero rok 2000, będzie zależało od naszych dzisiejszych

rozmów, wspólnie przeżywanych chwil
i rodzinnych spotkań.
Ojczyzna to my. To nasz trud, to
nasza codzienność. Każdy na swój sposób podejmuje ten trud. Matka, ojciec
szarą rodzinną codziennością, trudem
rodzicielskim, pracą, zabieganiem, troską, aby dziecko umiało jak najwięcej
i zdobyło to, co bardzo przyda się
w życiu: przez szkołę, nauki języków,
muzykę, zajęcia sportowe, drogę do
lekarza i szpitala, wspólny czas, wspólne
radości urlopowe…
Trud codzienny wiąże się z odpowiedzialnością ojca, matki, polityka, nauczyciela, lekarza, kapłana, każdego z nas.
Piszę to wiedząc, że w tę codzienność
moi parafianie wpisują swoją modlitwę,
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towarzyszenie dziecku do Chrystusa
i to niedzielne i to codzienne, stałą troskę
o wiarę. Wiem, że nieraz w rodzinie są
boje o Chrystusową drogę, bo ona jest
trudniejsza i wymagająca!
Myśląc dziś o Ojczyźnie widzę
wybudowany kościół i 22 lata trudu,
który trwa i będzie trwał. Widzę zaangażowanie, ofiarę czasu, pieniędzy dla
wspólnej sprawy dla Boga i tak naprawdę dla Ojczyzny!
Z wdzięcznością myślę i o tych, którzy
90. rocznicy nie doczekali we Wspólnocie.
Oni są z nami i nam towarzyszą. Zapewne. To jest ponad 1400 osób, które odeszły
spośród nas od 1997 roku. Ich miejsca
spoczynku odwiedzaliśmy w minionych
dniach i czuliśmy, że są to miejsca, w których jest życie. Życie naszego narodu.
Z tych dziewięćdziesięciu lat, które
minęły od 1918 roku jako Wspólnota
przeżyliśmy razem przeszło 22 lata. To
jedna czwarta tej drogi! To są wspólne
lata patriotycznego trudu dla Boga i dla
Ojczyzny.
Takie są moje przemyślenia.
Ty masz swoje, ci obok nas mają jeszcze inne przemyślenia, a wszystkie one
tworzą obraz, oblicze naszej Ojczyzny.
I niech oblicze to ciągle naszym pięknem jaśnieje.
ksiądz proboszcz

Msza św. w intencji Ojczyzny w 90. rocznicę odzyskania niepodległości
„Pamięć zobowiązuje nas nie tylko do
uroczystego świętowania kolejnych rocznic, ale ciągłego odkrywania, że Niepodległa, że Ojczyzna to - mówiąc słowami
Norwida - zbiorowy obowiązek”.
bp Wojciech Polak
Mszą św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył i homilię wygłosił
ks. Jarosław Król, a koncelebrowali
księża Edward Bogaczewicz i Tomasz
Fortalski, uczciliśmy 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Po mszy św.
harcerze zapalili znicze pod krzyżem

i kamieniami pamięci, a modlitwa
w intencji Ojczyzny, którą poprowadził
ks. Michał Pieńkowski i odśpiewanie
hymnu oraz wiązanka melodii wojsko-

wych w wykonaniu orkiestry zakończyły
uroczystość.
Tadeusz Kucharski
zdjęcia: Urszula Bogaczek
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KONCERT
W sobotę 11 października, w cyklu
Kozielskich Spotkań Muzycznych 2008,
gościliśmy chór i muzyków, którzy
w ramach Czesko-Polskiego Festiwalu
Kultury wystąpili w naszym kościele.
Jako pierwszy wystąpił szkolny chór
żeński Ars Voce z Krnova pod dyrekcją
Kamila Travnicka. Chór ten znany jest

nie tylko w Czechach, ale też i za granicą. Pomimo młodego wieku wykonawców mogliśmy podziwiać mistrzowskie
wykonanie prezentowanych utworów.
W drugiej części koncertu wystąpiła
dobrze nam znana orkiestra Kędzierzyńskiej Filharmonii Młodych pod dyrekcją
Godfryda Włodarza.

Finałowy utwór koncertu wykonany
kiestrę z Kędzierzyna.
Konferansjerkę prowadził profesjonalnie pan Jacek Woleński.
Serdecznie dziękujemy wykonawcom
koncertu oraz jego organizatorom: Starostwu Powiatowemu w KędzierzynieKoźlu i Urzędowi Miasta Krnov za ten
„zastrzyk” kultury w naszym mieście.
Redakcja

zdjęcia: Daniel Kubny

II ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

Rocznicę tę świętowaliśmy w niedzielę
19 października. Podczas sumy koncelebrowanej przez wszystkich księży naszej
parafii, której przewodniczył ks. Michał
Pieńkowski, modliliśmy się w intencji
parafian i gości, a wyrazem wdzięczności
Bogu za błogosławieństwo w budowie
kościoła i jego poświęcenie było uroczyste
Te Deum. Homilię wygłosił ks. proboszcz
Edward Bogaczewicz.
Bogu niech będą dzięki za naszą piękną świątynię.
parafianie
zdjęcia: Daniel Kubny

PROCESJA RÓŻAŃCOWA NA CMENTARZU WOJENNYM
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich
- cmentarz wojenny, to jedyny cmentarz
na terenie naszej parafii. W dniu 2 listopada po raz 15. uczestniczyliśmy na nim
w procesji różańcowej.
Początek spotkaniom modlitewnym
na tym miejscu dała modlitwa ekumeniczna i poświęcenie krzyża ustawionego
na tym cmentarzu w dniu 2 listopada
1993 roku, której przewodniczyli pro-

boszcz parafii prawosławnej p.w. św.św.
Cyryla i Metodego z Wrocławia ks. prot.
Eugeniusz Cybulski i proboszcz naszej
parafii ks. Edward Bogaczewicz.
W tegorocznej procesji, którą prowadzili ks. Tomasz Fortalski i o. Grzegorz
Rurański OMI, uczestniczyło kilkuset
wiernych, nie tylko z naszej parafii.
W modlitwie różańcowej polecaliśmy
Miłosiernemu Bogu dusze zmarłych

kapłanów i parafian z Róż Różańcowych, budowniczych naszego kościoła,
członków służby liturgicznej, dobrodziejów, wszystkich zmarłych parafian oraz
zmarłych z naszych rodzin. Modlitwą
objęliśmy też poległych w działaniach
wojennych, a szczególnie tych, których
prochy spoczywają na tym cmentarzu.
Niech spoczywają w pokoju.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski
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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: Wojciech Niżborski, Adam Aleksander
Bar, Jakub Józef Krahl, Otylia Jadwiga Błachut, Maciej Rafał
Malinowski, Nicola Anna Jeliczek, Hanna Turczyn, Tymoteusz
Sroka, Lena Wanesa Krzyszczak, Szymon Łukasz Kozak,
Pola Szymczyk, Wojciech Marek Merz, Natalia Aleksandra
Kozłowska, Bartosz Michał Lis, Oliwia Aleksandra Szczerba,
Zuzanna Maria Wróbel, Julia Karolina Kiełbasa, Adam Dawid
Hudzik, Kinga Karolina Dudzik, Zofia Agnieszka Kulak,
Marta Teresa Fabiańska, Dawid Wolski, Wojciech Stanisław
Barnuś, Emilia Barbara Orłowska.
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Msza św. zbiorowa za zmarłych
– III poniedziałek m-ca.
Msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza
Świętego.
Msza św. za zmarłych pracowników Służby
Zdrowia
Msza św. w intencji Liturgicznej Służby
Ołtarza.
Msza św. w intencji Róż Różańcowych.
Msza św. w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny
i katolickich środków przekazu.
Msza św. w intencji Wspólnoty Krwi
Chrystusa.
Msza św. zbiorowa w różnych intencjach za
żyjących – IV niedziela m-ca.

Grudzień
1 18.00
4

Sakrament ma³¿eñstwa
„...ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz,
że cię nie opuszczę aż do śmierci.” – taką przysięgę małżeńską
w obecności Chrystusa złożyli sobie:
Marek Babś - Agnieszka Ferdzyn
Adam Sadłowski - Agnieszka Urbaś
Michał China - Dorota Chmura
Przemysław Kocot - Beata Płoskonka
Krzysztof Kotrys - Patrycja Rucka
Piotr Szałas - Katarzyna Jakubiak
Aleksander Wójciak - Małgorzata Szymańska
Dawid Bielański - Jagoda Lipka
Łukasz Gruszecki - Aleksandra Cywińska
Tomasz Żołna - Małgorzata Świątek
Wiesław Donajski - Karolina Zadorożna
Sebastian Żyła - Beata Lelicka
Łukasz Torończak - Anna Romejko
Krystian Tomaka - Magdalena Mańka
Krzysztof Kałuża - Alicja Słupik
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14
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Msza św. zbiorowa za zmarłych z wypominków
– I poniedziałek m-ca.
18.00 Msza św. w intencji rodzin naszej parafii,
Msza św. zbiorowa w różnych intencjach
– I czwartek m-ca.
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych,
od uczestników pogrzebu – I piątek m-ca.
11.30 Msza św. zbiorowa w różnych intencjach za
żyjących – I niedziela m-ca.
15.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych.
18.00 Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich
Msza św. w intencji Dzieci Marii.
8.30 Msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza
Świętego.
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych
– III poniedziałek m-ca.
11.30 Msza św. zbiorowa w różnych intencjach za
żyjących – III niedziela m-ca.
Boże Narodzenie

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli
w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Zbigniew Grześkowiak l. 74
Józef Radko l. 71
Zdzisław Laskowski l. 57
Stanisława Ryszka l. 82
Michał Muszak l. 91
Wiktoria Miśkiewicz l. 77
Alfred Daniłowski l. 69
Bożena Malicka l. 52
Irena Iławska l. 89

Bronisława Minczuk l. 89
Małgorzata Piechura l. 61
Józef Banach l. 65
Krystian Maleika l. 46
Janina Warmińska l. 77
Emilia Jaświn l. 78
Ryszard Kocjan l. 54
Teresa Dudzińska l. 64
Józef Lewczak l. 63

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
ISSN 1732–6885
Zapraszamy do współpracy
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40-LECIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
W tym roku szkolnym obchodziliśmy 40 rocznicę otwarcia Szkoły Podstawowej nr 9. Z tej okazji nauczyciele

postanowili przygotować szereg atrakcji
dla aktualnych uczniów oraz uroczyste
spotkania dla byłych nauczycieli i absolwentów.
Obchody rozpoczęły się zaproszeniami absolwentów, którzy zechcieli się
podzielić wspomnieniami z lat szkolnych
i opowiadali o swojej obecnej pracy i zainteresowaniach. Uczniowie brali udział
w prezentacjach językowych poszczegól-

VIII Dzień Papieski
w naszej parafii
Hasłem Dnia Papieskiego w tym
roku było: „Jan Paweł II - wychowawcą
młodzieży”.
Tak jak w latach poprzednich harcerze przeprowadzili kwestę na rzecz
stypendiów dla zdolnej, niezamożnej
młodzieży. Pomocą tą objętych jest ponad 2 tys. młodych Polaków. Zebraną
w czasie kwesty kwotę 1755 zł przekazano na konto fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Wszystkim ofiarodawcom
serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
Redakcja

nych klas, w meczu piłki siatkowej kibicując absolwentom, sztafetach pływackich, pokazach w czasie trwania „Dnia
Kosmicznego” i oficjalnej akademii
przygotowanej dla zaproszonych gości
w dniu 24.10.2008. W czasie akademii
uczniowie i absolwenci prezentowali
się w programie artystycznym, a goście
składali serdeczne gratulacje na ręce pani
dyrektor Bożeny Jankowskiej.
W sobotę 25.10. wszyscy uczestniczyli we mszy świętej, którą kon
celebrowali katecheci tej szkoły ks.
Jarosław Krężel i ks.Tomasz Fortalski
oraz absolwenci ks. Piotr Sługocki,

ks. Dariusz Piasecki, ojciec oblat Jerzy
Ditrich i ojciec f ranciszkanin Lech
Dorobczyński. Liturgii śpiewu przewodniczyła „szkolna schola”. Po Eucharystii
nastąpił wspólny przemarsz do szkoły,
gdzie absolwenci obejrzeli występy
artystyczne i mieli okazję spotkać się
z nauczycielami i ze swoimi kolegami
i koleżankami, którzy przybyli na
„rocznicę urodzin” swojej szkoły nieraz
z bardzo odległych miejscowości.
„Czterdzieści lat minęło …”
Anna Zamora
zdjęcia: Madzia i Dawid Hrycak
Daniel Kubny

