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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
www.brewiarz.pl/czytelnia/

Uroczystość tę wprowadził do liturgii
papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11
grudnia 1925 r. Początkowo obchodzono
ją w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na
ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius
XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym
tego słowa znaczeniu, a to z powodu
najwyższego stopnia dostojeństwa, przez
które wyprzedza wszystkie stworzenia
i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie
tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej
wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać
i posłusznie ją przyjmować; mówimy
też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej,
ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna
wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym
posłuszeństwem do najświętszej woli
boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak
wpływa natchnieniami swymi na naszą
wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy
Chrystusa jako Króla serc dla Jego „prze-

wyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze.
Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie
będzie do tego stopnia ukochanym przez

wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz,
widzimy, iż we właściwym tego słowa
znaczeniu imię i władzę króla należy
przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi,

Procesje różańcowe na cmentarzach
W tym roku procesji różańcowej na
cmentarzu komunalnym na Kuźniczkach,
w uroczystość Wszystkich Świętych,
przewodniczyli księża z naszej parafii.
Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym

Zdjęcie: D. Kubny

roku, w procesji różańcowej na cmentarzu wojennym, uczestniczyła liczna grupa wiernych z kędzierzyńskich parafii.
Procesję prowadził ks. Jarosław Król.
Przechodząc między kwaterami grobów,

albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał
od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”;
Chrystus bowiem, jako Słowo Boga,
będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma
wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe
i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Uroczystość ta ma nam uświadomić,
że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie
wynika z jakichś dokonań, z wybrania
czy z wywalczenia tej godności. On jest
Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem,
Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego
właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg
nie tylko stworzył świat, ale ciągle go
stwarza i nim włada. A królestwo Jezusa
jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono
wszystkich narodów, wszystkich miejsc
i wszystkich czasów. Ono już istnieje
w Kościele, choć jeszcze nie zostało
do końca wypełnione. Dlatego właśnie
w codziennej modlitwie, którą zostawił
nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
przy każdym dziesiątku różańca, modliliśmy się za zmarłych parafian, dobrodziejów, członków naszych rodzin, poległych
w działaniach wojennych, zwłaszcza
tych, których prochy spoczywają na tym
cmentarzu.
Niech spoczywają w pokoju.
Redakcja

Zdjęcie: U. Bogaczek
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SPOTKANIE Z PAPIEŻEM BENEDYKTEM XVI
Dnia 26 września br. w godzinach
wieczornych, pielgrzymka młodzieży
z naszego dekanatu
wyruszyła do Czech,
do miejscowości
Brno, by spotkać się
i razem modlić z Benedyktem XVI. Było nas około 80 osób.
Naszymi opiekunami duchownymi byli
ks. Adrian Bombelek, ks. Tomasz Fortalski oraz o. Robert Wawrzeniecki OMI.
Na miejsce dotarliśmy około godziny
pierwszej w nocy. Z okazji wizyty papieża
w Brnie, część autostrady została zamknięta i służyła jako miejsce parkingowe
dla przyjezdnych pielgrzymów. Z parkingu czekała nas jeszcze godzina wędrówki
na wyznaczone miejsce. Uroczystość,
której mottem przewodnim była nadzieja, rozpoczęło bicie dzwonów o 6 rano.
Razem z chórem „Wspólnota Emmanuel”
modliliśmy się Litanią Loretańską oraz
odmawialiśmy różaniec.
Papieża Benedykta XVI wysiadającego
z samolotu powitało około 150 tysięcy

Niech
odpoczywa
w
pokoju
Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że
w dniu 10 września b.r. zmarł o. Jan
Opiela. W latach 1967–1982 o. Jan
był proboszczem naszej macierzystej
parafii p.w. św. Mikołaja. Od 1976 roku
budowniczy kościoła p.w. św. Eugeniusza de Mazenoda i proboszcz nowej
parafii w latach 1982 - 1990.
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, ...
Redakcja
Informacje i zdjęcia na podstawie
materiałów OMI.
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III ROCZNICA
POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA

ludzi. O godzinie 10.00 rozpoczęła się
Msza Święta. W czasie homilii Ojciec
Święty mówił o nadziei, którą powinien
mieć każdy człowiek. Jezus mówił „Bądź
cichym i pokornym sercem” - a my
mamy się od niego uczyć. Benedykt XVI
prosił wiernych, by nie bali się przyjąć
Chrystusa do swoich rodzin, by żadne
decyzje nie były podejmowane bez niego.
Po Eucharystii Ojciec Święty, po modlitwie Anioł Pański, pozdrowił w języku
polskim również wszystkich Polaków.
Do Kędzierzyna dotarliśmy cało
i szczęśliwie z zapasem siły i nadziei, by
każdy dzień przeżyć lepiej z Bogiem.
Uczestnik
Na podstawie tekstu i zdjęć z naszej
strony internetowej.

III rocznicę poświęcenia naszego kościoła, w tym roku, świętowaliśmy w niedzielę 25 października. Uroczystej sumie,
w intencji dobrodziejów naszego kościoła
i całej Wspólnoty parafialnej, przewodniczył i homilię wygłosił o. Krystian Pieczka
OFM, a koncelebrowali księża Jarosław
Król i Tomasz Fortalski. Dziękowaliśmy
Bogu za opiekę i błogosławieństwo w budowie tego wiekopomnego dzieła.
Redakcja
zdjęcie: D. Kubny

IX DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ PARAFII
W niedzielę 11 października po raz IX
obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem
„Jan Paweł II - Papież Wolności”.
Od lat obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy zbiórka pieniędzy na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. Pieniądze te, poprzez Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, trafiają do ponad 2000
młodych uzdolnionych osób, umożliwiając
im naukę i studiowanie. W naszej parafii
zbiórkę pieniędzy przeprowadziły harcerki
i ministranci. Zebrano 3150 zł. I tylko szkoda,
że tak niewielu parafian, wychodzących ze
mszy św., swoją ofiarą wsparło ten szczytny
cel.
W ramach obchodów Dnia Papieskiego,
w dniach 15 i 16 września, miało miejsce

różańcowe czuwanie modlitewne przed
Najświętszym Sakramentem.
Adorację Najświętszego Sakramentu, rozpoczętą po czwartkowej mszy św. wieczornej, przez całą noc, do porannej mszy św.,
a następnie do piątkowej mszy św. wieczornej, prowadziły Wspólnoty naszej parafii
oraz mieszkańcy poszczególnych ulic.
Zwieńczeniem modlitewnej adoracji była
msza św. w intencji wyniesienia na ołtarze
Sługi Bożego Jana Pawła II.
W adoracji i mszy św. licznie uczestniczyli wierni naszej parafii. Również wieczorna
modlitwa różańcowa młodzieży była poświęcona Papieżowi i nosiła tytuł: „Z Janem
Pawłem II”.
Tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski
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poboru
krwi
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY
PARAFIALNEJ

W niedzielę
13.09.2009 r. Parafialny Klub HDK
zorganizował kolejną akcję poboru
krwi. Na apel odpowiedziały 32 osoby, jednak nie wszyscy zostali
zakwalifikowani przez lekarza. W rezultacie 22 krwiodawców
oddało 9,9 l krwi.
Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy.
Zarząd HDK
zdjęcie: D. Kubny

Dożynki parafialne
W niedzielę 21.09.2009 r. o godz. 11.30 została odprawiona
msza św. „dożynkowa” w intencji
działkowców. Modliliśmy się o Boże
błogosławieństwo
dla ich pracy i o
obfite plony.
Redakcja
zdjęcie: D. Kubny

Objawienia w Fatimie
tematem różańca
Nabożeństwo różańcowe, w sobotę 31 października, przygotowane przez Dzieci Marii i ministrantów, miało nietypową formę. Inscenizacja
przybliżała życie
trojga pastuszków
z Fatimy, którym
objawiła się Matka
Boża.
Informacja
z naszej strony
internetowej
zdjęcie:
D. Kubny

ZIEMIA ŚWIĘTA - Śladami Chrystusa

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: Zuzanna Banach, Wiktoria Krystyna Zarzecka,
Mikołaj Łukasz Saska, Dominik Jaworski, Wiktor Nossek, Marcel
Bartkowiak, Wiktoria Anna Pal, Gabriel Zdzisław Klimkowski,
Marta Barbara Jagodzińska, Zuzanna Wiktoria Kołtowska, Filip
Jerzy Sochaj i Bartosz Arkadiusz Kisieniowski, Dominik Piotr
Pethe, Mateusz Marek Wójcik, Maximilian Antoni Woś, Łukasz
Franciszek Depta, Julia Agnieszka Furgała, Hanna Krystyna Zych,
Julia Katarzyna Sobol.

Sakrament małżeństwa
„...ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz,
że cię nie opuszczę aż do śmierci.” – taką przysięgę małżeńską
w obecności Chrystusa złożyli sobie:
Szymon Andruszków i Justyna Konfederak
Arkadiusz Janysek i Joanna Janysek
Andrzej Sawicki i Izabela Piotrowska
Rafał Decowski i Agnieszka Koguciuk
Piotr Majcher i Anna Smaga
Aleksander Malisz i Agnieszka Dereń
Krzysztof Szyndzielorz i Marzena Bogdanowicz
Michał Migoń i Julita Kwarcjan
Grzegorz Pazurek i Anna Choromańska
Ernest Adamczyk i Oliwia Kawa
Krzysztof Dziadosz i Patrycja Haliniak
Wojciech Halak i Anna Ruzik
Łukasz Matuszek i Urszula Orlińska

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Jan Nieużyła l. 69
Alojzy Rogowski l. 72
Alicja Borguś l. 70
Maria Filut l. 57
Zofia Pieniawska l 76
Ludwik Łapinkiewicz l. 90
Bronisław Bogel l. 85
Rafał Czeszek l. 26
Anastazja Niemiec l. 81
Andrzej Wiling l. 44

Niech spoczywają w pokoju.

Ze względu na szczupłość tej gazetki (4 strony)
relacje z pielgrzymki do
Ziemi Świętej zamieścimy
w gazetce świątecznej.
Redakcja.

Janusz Jasiński l. 48
Stanisław Dziewanowski l. 63
Zbigniew Łoś l. 51
Maria Morelowska l. 82
Łukasz Bąkowski l. 19
Piotr Romańczyk l. 50
Teodor Bonk l. 56
Małgorzata Gancarczyk l. 56
Elżbieta Muszak l. 59
Krystyna Gajewska l. 63

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 		
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
W dniach 11 – 18 września pielgrzymi
z kędzierzyńskich parafii po raz kolejny
odwiedzili piękne i święte miejsca we
Włoszech.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy
w piątek o godz. 5.00 mszą św., a następnie
po całodziennej podróży przez Czechy, Austrię i Włochy, podziwiając piękne i zmieniające się widoki, dotarliśmy do miejsca
pierwszego noclegu w okolicach Padwy.
W następnym dniu nawiedziliśmy bazylikę św. Antoniego w Padwie, i udaliśmy
się w dalszą drogę do Orvieto, pięknego,
małego miasteczka, tam w katedrze przechowywana jest relikwia cudu eucharystycznego - korporał ze śladami kropel
krwi Chrystusa, które spłynęły z Hostii
w czasie przeistoczenia, gdy sprawujący
Eucharystię młody kapłan zwątpił w obecność w niej Chrystusa.
Z Orvieto udaliśmy się do Fiugi,
w okolicach Rzymu, gdzie mieliśmy zarezerwowane dwa noclegi.
W niedzielę, po śniadaniu, wyruszyliśmy do Rzymu na spotkanie z papieżem
Benedyktem XVI. Niestety okazało się, że
Ojciec Święty był w tą niedzielę w Castel
Gandolfo. Watykan powitał nas deszczem
i dużą rzeszą pielgrzymów, aby dostać się
do bazyliki trzeba było spędzić czas w
długiej kolejce. Część bazyliki była niedostępna dla zwiedzających, a przy grobie
Jana Pawła II nie można było zatrzymać
się na dłużej, więc tylko krótka modlitwa
z prośbą o wstawiennictwo i trzeba było
iść dalej. Pogoda się poprawiła i dalsze
zwiedzanie Rzymu odbywało się w słońcu.

Orvieto.

San Giovanni Rotondo.
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Kolejno wędrowaliśmy koło Zamku św.
Anioła, przez Plac Nawona do Panteonu,
a dalej na zatłoczony ponad wszelkie
wyobrażenie plac przed fontanną di Trevi
i na Plac Hiszpański.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń, wieczorem dotarliśmy na nocleg do Fiugi.
W poniedziałkowy poranek, po dojeździe do Rzymu, zwiedzanie rozpoczęliśmy
od bazyliki św. Pawła za Murami, a później
przeszliśmy przez Forum Romanum - starożytne ruiny Rzymu, do Koloseum. Stąd
metrem wróciliśmy do autokaru i udaliśmy się do Neapolu, gdzie przypadał następny nocleg. Neapol zaskoczył nas bałaganem komunikacyjnym i porządkowym,
a w piosenkach tak ładnie to wygląda.
We wtorek udaliśmy się do Pompei miasta rzymskiego, które w 79 roku n.ery
zasypał popiół z pobliskiego Wezuwiusza.
Zdumiał nas ogrom tego miasta, jego budowle, drogi, przedmioty użytkowe - czas
stanął tam w miejscu. Po kilkugodzinnym
zwiedzaniu Pompei pojechaliśmy na
półwysep Gargano do Monte San Angelo,
w którym znajduje się Sanktuarium św.
Michała Archanioła. Droga pięła się serpentynami coraz wyżej, a widoki zapierały
dech w piersiach. Po krótkiej modlitwie
w sanktuarium zjechaliśmy do San Giovanni Rotondo.
Kolejny dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy od zwiedzania starego przyklasztornego kościoła, w którym w 1918
roku, o. Pio otrzymał stygmaty, tam też
uczestniczyliśmy we mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza i kapłanów
z innych polskich pielgrzymek. Każdy
z nas pielgrzymujących przyniósł tu swoje
smutki, prośby, troski i radości, które za
pośrednictwem o Pio poleciliśmy Bożemu
Miłosierdziu. Zwiedzaliśmy również sanktuarium i nowy kościół p.w. św. o. Pio.
Z San Giovanni udaliśmy się do sanktuarium w Manoppello, w którym znajduje
się całun - uważany za oryginał Chusty
św. Weroniki. Na tkaninie z bisioru jest
uwieczniona twarz Jezusa, której szczegóły

Manoppello.

Padwa.

Rzym.
anatomiczne wiernie odpowiadają odbiciu
twarzy z całunu turyńskiego. Obraz sprawia niesamowite wrażenie.
Na nocleg w okolicach Asyżu - w Pergii
- dojechaliśmy późnym wieczorem.
Czwartek - ostatni dzień we Włoszech
- po dojechaniu do Asyżu, zwiedzaliśmy
górną i dolną bazylikę św. Franciszka
i pięknymi, wąskimi uliczkami dotarliśmy
do bazyliki św. Klary. Po chwili zadumy
i modlitwy ruszyliśmy w drogę do Wenecji, dotarliśmy tam w godzinach popołudniowych.
Do Placu św. Marka dopłynęliśmy
tramwajem wodnym i wędrując po zabytkowych uliczkach podziwialiśmy piękno
tego miasta na wodzie. I tylko szkoda, że
kiedyś to piękno zostanie pochłonięte
przez tę wodę.
Około godz. 21.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski, a do Kędzierzyna
dotarliśmy w piątek przed południem. Trasa pielgrzymki wyniosła ok. 4300 km.
Dziękujemy Bogu za Jego opiekę
i szczęśliwy przebieg pielgrzymki, ufając,
że nasze intencje, z którymi pielgrzymowaliśmy, zostaną przyjęte.
Ks. proboszczowi dziękujemy za sprawowane codziennie Eucharystie i duchowe przewodnictwo w czasie pielgrzymowania, p. Stanisławowi Mołodeckiemu za
profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzeniu pielgrzymki, a panom kierowcom
za bezpieczną jazdę.
Pielgrzymkę zorganizowało Biuro
Podróży „Marek” p. Marka Skrzydło,
któremu serdecznie dziękujemy.
pielgrzymi
tekst i zdjęcia: Wanda Kucharska

