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NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE
W EWANGELIĘ
Kolejna Środa Popielcowa wprowadziła nas w okres Wielkiego Postu,
w czas szczególnej refleksji i pracy nad
samym sobą, czas przygotowujący nas do
rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa
– do pięknego i owocnego przeżycia
Świętego Triduum Paschalnego i Świąt
Wielkiej Nocy.
„Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” – M 1,15
Te słowa w Środę Popielcową usłyszał każdy z uczestników mszy św. przy
posypaniu popiołem naszych głów na
znak pokuty i tylko od nas zależy jak
wykorzystamy ten błogosławiony czas.
Redakcja
zdjęcia: T. Kucharski

POPIELEC
Jakże trudno uwierzyć, że to wrzące życie
zamieni się po latach w czarną garść popiołu.
A przecież obok życia niestrudzenie idzie
śmierć z gwiazdą zmartwychwstania na kamiennym czole.
Więc w dni Wielkiego Postu zwróćmy w nieskończoność
swe myśli i uczucia, na tamten świat drugi,
do którego po stopniach złudzeń i nicości
schodzimy utrudzeni po ziemskiej wędrówce.
Niechaj szczypta popiołu przypomni tę wieczność,
Którą Chrystus obiecał, tym co Go miłują.
Dla nich jest tylko życie, dla nich śmierci nie ma.
I radośnie w ich ustach brzmi: „Memento mori”.
Witold Natowski

R E KO L E KC J E W I E L KO P O ST N E
Rekolekcje wielkopostne w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2009 r.
poprowadzi ks. Jarosław Jabłoński ze Wspólnoty Księży Misjonarzy
Krwi Chrystusa z Częstochowy.

WIELKI
POST
Czym jest Wielki Post, w którego
okresie dzisiaj jesteśmy? Jest to uprzywilejowany czas nawrócenia do Boga
i otwarcia na działanie Ducha Świętego;
jest to czas przywrócenia Bogu właściwego miejsca w naszej codzienności.
Nie dajmy się zwieść tej nazwie.
Wielki Post nie powinien być czasem
smutku, przygnębienia i spuszczania głowy. W Kościele jest to czas odnowy, duchowej rekonwalescencji i przebudzenia
z uśpienia. Okres ten może stać się źródłem głębokiej radości, jeżeli zależy nam,
abyśmy stali się dojrzalszymi ludźmi.
Jeśli poszukujemy duchowego wzrostu
Wielki Post będzie wspaniałą okazją po
temu. Jednak, aby ją dobrze wykorzystać,
musimy się najpierw zatrzymać i zastanowić nad sobą. Być może zauważymy
u siebie wiele złych nawyków, słabości
i niemocy; nie załamujmy wtedy rąk.
Jeśli ujrzymy w swoim życiu chaos i zamieszanie – nie obawiajmy się. Chrystus
nie przyszedł do uporządkowanych, aby
ich poklepać po ramieniu. Przyszedł do
ciebie i do mnie, tak często przytłoczonych grzechem i kruchością, lecz pragnących szczęśliwego życia. W tym czasie
jest On szczególnie hojny w łaski. Cieszy
się, kiedy człowiek budzi się z letargu
i rutyny. Dlatego Wielki Post jest również powodem do radości, która często
rodzi się w bólu i zmaganiu.
Redakcja
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KALENDARIUM 2008 ROKU
Styczeń

5 –17 – Spotkania kolędowe Wspólnot
parafialnych.
19 – Warsztaty formacyjne Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców prowadził brat Tadeusz Ruciński.
20 – Koncert w wykonaniu Chóru i Orkiestry z Naczęsławic pod dyrekcją
ks. Jerzego Kowolika, z udziałem
solistów opery bytomskiej Justyny
Dolata i Michała Szopa.

27 – Jasełka w wykonaniu Dzieci Marii.
Luty

3 – Jasełka w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 19.
6 – Środa Popielcowa – początek
Wielkiego Postu i parafialnych rekolekcji, które głosił werbista o. Henryk
Kałuża. Kazania pasyjne w czasie
Gorzkich Żalów głosił ks. Tomasz
Fortalski.

20–22 – Triduum Paschalne
Liturgii w dniach Triduum przewodniczyli:
W ielki Czwar tek ks. Edward
Bogaczewicz,
Wielki Piątek ks. Tomasz Fortalski,
W i e l k a S o b o t a k s . Wo j c i e c h
Modelski.
W czasie Triduum 140 rodzin złożyło w darze ofiarnym skarbonki
wielkopostne.
Zebraną kwotę – 1.000 zł przekazano Parafialnemu Zespołowi Caritas
na dożywianie dzieci i organizację ich
letniego wypoczynku.
W Wielką Sobotę 180 rodzin otrzymało pomoc z darów spożywczych
przynoszonych przez wiernych. Zebrano również 1856 zł, z czego 1600
zł przekazano na pomoc chorym
w hospicjach.
23 – Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego.
Procesję rezurekcyjną poprowadził
ks. proboszcz Edward Bogaczewicz.

Mszy św., odprawianej przez wszystkich kapłanów, przewodniczył ks.
Wojciech Modelski, a homilię na
wszystkich mszach św. tego dnia głosił ks. Michał Pieńkowski.
Kwiecień

10 – Zakończenie parafialnych rekolekcji.
– Akcja poboru krwi zorganizowana
przez Parafialny Klub HDK z okazji
Światowego Dnia Chorych. 41 krwiodawców oddało 18,45 litra krwi.

1 – Sakramentu Bierzmowania 209
osobom (w tym 137 z naszej parafii)
udzielił ks. bp Paweł Stobrawa.

Marzec

2 – Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego
z Nysy czynnie uczestniczyły we
wszystkich mszach św. pełniąc służbę
liturgiczną i głosząc homilię o tematyce misyjnej i powołaniowej.

2 – W III rocznicę śmierci Jana Pawła
II uczestniczyliśmy we mszy św.

o Jego rychłą beatyfikację oraz procesji do parku, i we wspólnym czuwaniu
modlitewnym przy pomniku Jana
Pawła II.
19 – Spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
prowadził brat Tadeusz Ruciński.
Głosił również Słowo Boże podczas
niedzielnych mszy św.
17–19 – 22 osoby z naszej parafii uczestniczyły w pielgrzymce do sanktuariów Wielkopolski. Pielgrzymce
przewodniczył ks. Jarosław Krężel
– proboszcz parafii Stare Koźle.
20 – Klub Honorowych Dawców Krwi
zorganizował kolejną akcję poboru
krwi. 35 krwiodawców oddało 15,75
litra krwi.
27 – Uroczystość I Komunii świętej.
89 dzieci z klas trzecich Szkół Podstawowych nr 9 i 19 przystąpiło do
I Komunii świętej.
Maj

3 – Matki Bożej Królowej Polski.
W uroczystej mszy św. w intencji
Ojczyzny, koncelebrowanej przez
księży: Edwarda Bogaczewicza,
Tomasza Fortalskiego i Wojciecha
Modelskiego, wzięli udział licznie
zgromadzeni wierni. Po mszy św.,
przy krzyżu misyjnym i kamieniu
poświęconym żołnierzom AK, delegacja „Solidarności” złożyła wiązankę
kwiatów i zapaliła znicze.
6 – Dzień wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.
11 – Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego – pierwszy dzień odpustu
parafialnego.
Procesję z Najświętszym Sakramentem prowadził ojciec Henryk
Kałuża, który również przewodniczył uroczystej sumie odpustowej
i głosił homilię na wsz ystkich
mszach św. Uroczystość poprzedziło czuwanie modlitewne przygotowane i prowadzone przez młodzież,
a zakończone błogosławieństwem
lurdzkim udzielonym przez o. Henryka Kałużę.
12 – Święto NMP Matki Kościoła –
drugi dzień odpustu parafialnego.
Sumie odpustowej przewodniczył
i Słowo Boże wygłosił o. Henryk
ü
Kałuża.
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22 – Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.
Trasa procesji w tym roku wiodła
przez osiedle NDM.

23–24 – Pielgrzymce śladami św. Rafała
Kalinowskiego, zorganizowanej przez
Kędzierzyńskie Koło Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich,
przewodniczył ks. Edward Bogaczewicz.
24 – W Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Honorowych Dawców Kr wi na
Jasną Górę uczestniczyli członkowie
naszego Koła parafialnego, którym
przewodniczył ks. Wojciech Modelski – kapelan krwiodawców diecezji.
Czerwiec

1 – W Dzień Dziecka liturgię mszy św.
o godz. 10.00 i 11.30 ubogaciła schola
„Magnificat” z parafii św. Eugeniusza
de Mazenoda z Pogorzelca.
7/8 – W Ogólnopolskim Spotkaniu
Młodzieży w Lednicy uczestniczyła liczna grupa młodzieży z naszej
parafii.
8 – Parafialny Zespół Caritas przeprowadził loterię fantową, z której
dochód w wysokości 3.495 zł został
przeznaczony na wakacje dla dzieci.
20 – Zakończenie roku szkolnego.

neoprezbiter Tomasz Jałowy ze
Świerkli.
13 – Akcję poboru krwi zorganizował
Klub HDK. 35 osób oddało 15,75
litra tego bezcennego leku.
19 – W pielgrzymce Bractwa Szkaplerza
Świętego do Czernej wzięło udział
ok. 50 osób.
20 – Koncert młodych muzyków w wykonaniu Marty Ociepskiej i Agnieszki Hyli – organy oraz Karoliny Hyli
– skrzypce.
27 – Święcenie pojazdów.
Sierpień

16 – W pielgrzymce na obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny uczestniczyły 44 osoby.
17 – Błogosławieństwa prymicyjnego
po wszystkich mszach św. udzielał
neoprezbiter Sławomir Dębowiak
z Lubawki.
19 – Na trasę Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do Częstochowy wyruszyła
grupa wiernych z naszej parafii, którą
prowadził ks. Tomasz Fortalski.
25 – Ks. Wojciech Modelski, dekretem
ks. abpa został przeniesiony do pracy
parafii p.w. św. Mikołaja w Raciborzu.
Serdecznie dziękujemy ks. Wojciechowi za Jego duszpasterską posługę
w naszej parafii.
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20 – W Pieszej Pielgrzymce Młodych na
Górę św. Anny, która ze względu na
złą pogodę dotarła tylko do kościoła
w Blachowni, gdzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła duża
grupa naszej młodzieży, której przewodniczył ks. Tomasz Fortalski.
Październik

– W ramach Tygodnia Miłosierdzia
Zespół Parafialny Caritas i Szkolne
Koło Caritas zebrały kwotę 3381,75
złotych.
11 – Koncert z okazji Dnia Papieskiego
w wykonaniu chóru żeńskiego Ars
Voce z Krnova pod dyrekcją pana
Kamila Travnicka oraz orkiestry
Kędzierzyńskiej Filharmonii Młodych pod dyrekcją pana Gotfryda
Włodarza.
12 – Na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” harcerze zebrali 1.755 zł.
19 – Obchodziliśmy II rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
Uroczystą sumę koncelebrowali
wszyscy kapłani naszej parafii. Przewodniczył ks. Michał Pieńkowski,
a homilię wygłosił ks. proboszcz
Edward Bogaczewicz.
25 – Mszę św. z okazji 40–lecia Państwowej Szkoły Podstawowej nr 9
koncelebrowali katecheci tej szkoły
ks. Jarosław Krężel i ks. Tomasz Fortalski oraz absolwenci ks. Piotr Sługocki, ks. Dariusz Piasecki, o. Jerzy
Ditrich OMI i o.Lech Dorobczyński
OFM.

– Posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. Jarosław Król.
Wrzesień

21–22 – 44 członków Bractwa Szkaplerzna Świętego uczestniczyło
w pielgrzymce do Stryszawy.
27 – Montaż pierwszej partii ławek.
Lipiec

– Błogosławieństwa prymicyjnego
po wszystkich mszach św. udzielał

6 – Grupa parafian pomagała ofiarom
trąby powietrznej w Zimnej Wódce
w usuwaniu jej skutków.
14 – Dożynki parafialne – suma w intencji działkowców.
– Kolejną akcję poboru zorganizował
Klub HDK przy naszej parafii. Od
32 krwiodawców pobrano 14,4 litra
krwi.
17–21 – Pielgrzymce do naddunajskich
stolic przewodniczyli księża Edward
i Stanisław Bogaczewiczowie.

Listopad

2 – Tradycyjnej procesji różańcowej na
Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
przewodniczyli ks. Tomasz Fortalski
i o. Grzegorz Rurański OMI.
8–9 – W XXV Ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę
uczestniczyli kolejarze z naszego
Koła Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich z ks. proboszü
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czem Edwardem Bogaczewiczem
na czele.
11 – Uroczysta msza św. w intencji
Ojczyzny, w 90. rocznicę odzyskania
niepodległości, po której pod krzyżem i kamieniami pamięci harcerze
zapalili znicze. Modlitwa i odśpiewanie hymnu oraz wiązanka melodii
wojskowych w wykonaniu orkiestry
zakończyły uroczystość.

– Podczas akcji poboru krwi 36
krwiodawców oddało 16,20 litrów
tego cennego leku.
22 – Spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
prowadził brat Tadeusz Ruciński.
Głosił również Słowo Boże podczas
niedzielnych mszy św.
– Podczas mszy św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza do grona
ministrantów przyjęto 4 chłopców.
24 – Msza św. żałobna w intencji zmarłego Piotra Pieńkowskiego – ojca ks.
Michała.

20/21 – Wspólnota Krwi Chrystusa
uczestniczyła w nocnym czuwaniu
przed obrazem Matki Boskiej na
Jasnej Górze.
25 – Boże Narodzenie.
Pasterkę koncelebrowali wszyscy
księża naszej parafii.

Grudzień

18 – Diecezjalne spotkanie krwiodawców z okazji 50 rocznicy powstania
Polskiego Krwiodawstwa.
Mszy św. w intencji krwiodawców
przewodniczył i homilię wygłosił ks.
Wojciech Modelski – Diecezjalny
Duszpasterz Honorowych Dawców
Krwi.

1 – Msze św. roratnie gromadziły 250
do 300 dzieci.
5 – Adwentowe spotkanie młodzieży
dekanatu kędzierzyńskiego w naszym
kościele.
12 – Podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej „Arka” zostali obdarowani
przez św. Mikołaja podarunkami
ufundowanymi przez przyjaciół
z Heilige Geist Kirche z Bensheim–Lorsch.
19 – Apel bożonarodzeniowy dla uczniów
Zespołu Szkół Miejskich nr 1.

Kazania głosili:
na pasterce ks. Michał Pieńkowski,
w Boże Narodzenie ks. Jarosław
Król.
27 – Rozpoczęcie odwiedzin kolędowych
od osiedla Powstańców Śląskich.
31 – Mszę św. dziękczynną na zakończenie 2008 roku, koncelebrowali
wszyscy kapłani naszej parafii.

WSZYSTKIE ŁAWKI JUŻ W KOŚCIELE
3 marca b.r. w naszym kościele
zostały ustawione już wszystkie
ławki.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję
Firmie „Świtała” ze Sternalic koło
Olesna za solidne i profesjonalne
wykonanie ławek i ich montaż.
Dziękuję również panom, którzy odpowiedzieli na mój niedzielny apel i licznie przybyli z pomocą
przy wynoszeniu krzeseł i starych
ławek i ustawieniu nowych.
Bóg zapłać wszystkim, którzy
swoją ofiarą pieniężną i na inny
sposób włączyli się w nasze wiekopomne dzieło.
Niech radość z nasz ego
wspólnego dzieła będzie nagrodą
za trud i ofiarę!
ks. proboszcz
zdjęcia: T. Kucharski
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