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LISTOPADOWE ROZWAŻANIA KS. JANA
„Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt 21,42)
Wydaje się, że na naszych oczach
dzieje się wielkie widowisko. Niektórzy
chcą usunąć Boga, jak niewygodny dla
siebie kamień. Ciekawa rzecz. Bóg jakby zgodził się na to, żeby zobaczyli, co
będzie bez Niego.
Co dzieje się, kiedy człowiek odrzuca
Boga? Miejsce bez Boga jest puste. Człowiek chce je koniecznie czymś zapełnić,
bo czuje, że nie jest bezpański i do kogoś
należy. Niektórzy stawiają na miejsce
Boga bożka ludzkiego, ale człowiek jest
przemijający i może odejść jako zbrodniarz. Niektórzy stawiają na miejsce Boga
sztukę, ale sztuka jest tylko umiejętnością. Ma tajemniczy rodowód. Rodzi się
z natchnienia, z iskry Bożej. Jeżeli sztuka
wyłącza Boga, staje się męczącą namiętnością. Inni w miejsce Boga stawiają
naukę i... wymyślają bombę atomową.
Najczęściej na miejsce Boga stawia się
pieniądz albo potrzebę jego użycia.
Ostatecznie człowiek, który uważa,
że Bóg zabiera mu wolność, może wpaść

Niech odpoczywają
w pokoju
W dniu 1 listopada, na cmentarzach
naszego miasta, odbyły się nabożeństwa
związane z uroczystością Wszystkich
Świętych.
Procesji różańcowej na cmentarzu
komunalnym na Kuźniczkach, z udzia-

w jeszcze większą niewolę ponurych
dyktatorów, niemoralnych uczonych,
artystów, dorobkiewiczów.
Puste miejsce po Bogu może wypełnić
tylko sam Bóg.

Przychodzi chwila śmierci, a po śmierci już nie ma podziału na „wierzących”
i na „niewierzących”, bo wszyscy wiedzą
o Bogu. Już nie ma wiary – jest tylko
wiedza, że Bóg jest. Oby ta wiedza była
źródłem szczęścia, a nie źródłem beznadziejnej tęsknoty dla tych, którzy odwrócili
się od Boga.
Nieraz stoimy przy grobach i płaczemy.
Chcemy zatrzymać umarłego, a on poszedł
do Ojca. Dlatego mamy natychmiast iść
w świat i opowiadać, że Bóg powołał Go
do siebie.
W życiu przeważnie jest tak: narzeczeni
widzą swoje zalety, małżonkowie – swoje
wady; żywi w żywych widzą wady, ale
w umarłych zalety.
Jak optymistyczny jest Dzień Zaduszny,
skoro uczy dobrego myślenia o ludziach.
Cytaty z książki: „Elementarz księdza
Twardowskiego dla najmłodszego, średniego
i starszego” wybrała Wanda Kucharska,
zdjęcie Tadeusz Kucharski.

łem księży i wiernych z kędzierzyńskich
parafii, przewodniczył proboszcz parafii
św. Floriana na osiedlu Azoty – ksiądz
Waldemar Chudala.
Wieczornemu nabożeństwu Drogi
Krzyżowej na cmentarzu w Blachowni,
z udziałem młodzieży naszego dekanatu, przewodniczył ks. Adrian Bombelek
z tamtejszej parafii.
Procesję różańcową w Dniu Zadusznym na cmentarzu wojennym, poprowa-

dził ks. Edward Bogaczewicz – proboszcz
naszej parafii.
Dobremu Bogu polecaliśmy dusze zmarłych z naszych rodzin, zmarłych przyjaciół,
kolegów, dobrodziejów, ofiar wojennych
i tych, których prochy spoczywają na
naszych cmentarzach. Niech odpoczywają
w pokoju!
Tadeusz Kucharski
zdjęcia: U. Bogaczek
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Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę
Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe, i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez
naszego Pana...
W uroczystość Wniebowzięcia NMP,
przypadającą w tym roku w niedzielę,
homilię na wszystkich mszach św. głosił ks. proboszcz Edward Bogaczewicz.
Pomimo, iż niewielu wiernych przyniosło ze sobą zioła i kwiaty, po wszystkich
mszach św. nastąpiło ich poświęcenie.

G. Cacciniego, W. A. Mozarta, C. Francka,
E. Tosellego, F. Mendelssohna i J. Pachelbela.
Po koncercie nastąpiło wystawienie
Najświętszego Sakramentu, adoracja i błogosławieństwo kończące nieszpory.

Niedzielne nieszpory miały nietypowy
charakter.
W pierwszej części wysłuchaliśmy
koncertu zatytułowanego „Standardy
muzyki klasycznej w Kościele” w wykonaniu: Marty Otrząsek – organy, Agnieszki
Hyli – organy i śpiew solowy, Karoliny
Hyli – skrzypce, Agnieszki Niewadzisz
– skrzypce. Konferansjerkę prowadziła
Agata Ociepska.
W repertuarze znalazły się utwory:
J. S. Bacha, Ch. Gunoda, F. Schuberta,

zdjęcia: U. Bogaczek

Tadeusz Kucharski

IV rocznica
poświęcenia kościoła
W niedzielę, 24 października, obchodziliśmy IV rocznicę poświęcenia naszego
kościoła przez abpa Alfonsa Nossola. Podczas wszystkich niedzielnych mszy św. modliliśmy się w intencji tych, którzy swoją
pracą, modlitwą i ofiarą przyczynili się do
budowy i utrzymania naszej świątyni.
Głównym punktem tego dnia była uroczysta suma, której przewodniczył ks. Jarosław Król, a koncelebrowali księża naszej
parafii. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz
Edward Bogaczewicz, dziękując Bogu
i ludziom za dar tej świątyni, podkreślał, za
św. Pawłem, że to my mamy być świątynią
Boga i że Duch Boży mieszka w nas.
Uroczyste „Te Deum” na zakończenie
liturgii było wyrazem naszej wdzięczności
Bogu za nasz kościół oraz wszelkie dobro
i łaski jakich nam w tym świętym miejscu
udziela.
W tym samym dniu Grupa Parafialna
„Caritas” i Szkolne Koło „Caritas” przeprowadziły loterię fantową i zbiórkę pieniężną,
z których dochód jest przeznaczony na
dożywianie dzieci szkolnych.
Za wszelkie dobro w naszej parafii
Bogu niech będą dzięki!
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

Rozpoczęcie roku szkolnego
Tradycyjnie 1 września rozpoczął się
nowy rok szkolny. Uroczystości w szkołach poprzedziła msza św. w intencji dzieci, młodzieży szkolnej i pedagogów. Mszy
św. przewodniczył ks. Tomasz Fortalski,
a koncelebrował ks. Michał Pieńkowski.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz.
W dniu 3 września o godz. 16.30, podczas mszy św. ks. Tomasz poświęcił tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistów.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski
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IV PIELGRZYMKA KOLEJARZY NASZEJ PARAFII
W dniach 09 – 11 września 2010r.
o godz. 5:30 wyruszyliśmy na trasę naszej
kolejnej pielgrzymki.
Pierwszym miejscem pielgrzymkowym był cysterski zespół klasztorny
Chęciny

intencjach mszę św., tu miejscowi zakonnicy oprowadzili nas po Sanktuarium
i przybliżyli jego historię. Na zakończenie
ucałowaliśmy relikwie Krzyża Świętego
i udaliśmy się w dalszą podróż.
Drugi dzień rozpoczynamy od zwiedzania zabytków Sandomierza. Oczekująca nas pod ołtarzem papieskim
przewodniczka oprowadza nas po najbardziej cennych zabytkach tego miasta,
a w czasie wolnym każdy zwiedzał na własną rękę to co najbardziej go interesowało.
W drodze do Kałkowa – Godowa zwiedzamy jeszcze ruiny zamku Krzyżtopór
Sandomierz

w Jędrzejowie. Surowy dwunastowieczny
wystrój kościoła, a w nim młody zakonnik
przybliża nam historię tamtego czasu. Tu
przypomnieliśmy sobie postać błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego
relikwie spoczywają na ołtarzu bocznym
kaplicy pod jego wezwaniem.
Drugim miejscem, które w tym dniu
odwiedzamy, jest krasowa Jaskinia Raj
w Chęcinach, największa atrakcja Gór
Świętokrzyskich. Tu przypominamy sobie
wyniesione ze szkolnych lat nazwy stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Zwiedzamy
wnętrze jaskini i podziwiamy jej unikatowy wygląd. Po południu, mimo zimna
i niekorzystnej pogody docieramy do najstarszego w Polsce sanktuarium Świętego
Krzyża zbudowanego na szczycie Łysej
Góry. Tu ks. Edward odprawił w naszych

w Ujeździe. Uderza jego wielkość : 4 baszty– kwartały, 12 sal – miesiące, 52 pokoje
– tygodnie, 365 okien – dni w roku. Aktualnie, za pieniądze Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego trwa przywracanie jego świetności.
Kałków – Godów – to najmłodsze
w Polsce sanktuarium. Ma zaledwie 30
lat. Zadziwia swoją wielkością, i podobieństwem do sanktuarium w Licheniu,
a to za sprawą ofiarowania przez księdza

Różaniec na dworcu kolejowym
W dniu 14 października 2010 r. minęła 10. rocznica poświęcenia kapliczki
z figurką Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Kapliczka ta stanęła w tym miejscu
z inicjatywy i staraniem Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich przy
naszej parafii. I choć kolejarzy jest wielu,
to koło jest jedno i do niego należą wszyscy chętni kolejarze z Kędzierzyna–Koźla.
Te 10 lat pozostawiło naturalne ślady

zniszczeń. Kapliczka wymagała renowacji
i z pomocą wielu kolejarzy i nie tylko, udało się ją przeprowadzić. Nałożone zostały
nowe tynki, wymienione popękane płytki,
uzupełnione fugi, wyczyszczona stalowa
konstrukcja, założone okapniki.
Przy lśniącej w blasku zachodzącego
słońca kapliczce, pod przewodnictwem
naszego ks. proboszcza, w asyście ojca
Roberta z parafii św. Eugeniusza, odmó-

Makulskiego (kustosza Lichenia) kopii
obrazu Matki Boskiej Licheńskiej.
Oprowadzająca nas przewodniczka pokazała nam ze szczytu Golgoty Kotarszyn,
rodzinną miejscowość ks. Makulskiego.
W sanktuarium ks. Edward złożył za nas
Najświętszą Ofiarę a potem modliliśmy się
w kaplicy kolejarzy za pomordowanych
i prześladowanych pracowników Polskich
Kolei Państwowych.
Ostatni dzień to spotkanie z kolejarzami
z całej Polski u stóp Jezusa Miłosiernego
w jego sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach. Przy udziale licznych pocztów
sztandarowych – w tym dwu naszych –
uczestniczymy w uroczystej Eucharystii,
odprawionej przez ks. biskupa Jana Zająca,
kustosza sanktuarium,w asyście licznych
duszpasterzy kolejarzy wraz z naszym
ks. proboszczem. Znaleźliśmy jeszcze czas
na zwiedzenie centrum Krakowa, w tym
krypty srebrnych dzwonów z sarkofagiem
pary prezydenckiej.
Prezes KSKP – Zbigniew Bar
zdjęcia: A. Gorszczuk – Sekretarz KSKP
Kałków-Godów

wiliśmy różaniec ku czci naszej patronki.
Ks. proboszcz zaproponował zebranym
kolejarzom, aby ta rocznica na stałe weszła do kolejarskiego kalendarza. Jak Bóg
da spotkamy się tam za rok.
Wielkie dzięki wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia renowacji
kapliczki i swoją obecnością przyczynili
się do uświetnienia obchodów 10. rocznicy jej zbudowania.
Prezes Koła KSKP Zbigniew Bar
zdjęcia: U. Bogaczek
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XXXIV PIESZA PIELGRZYMKA OPOLSKA NA JASNĄ GÓRĘ
17 sierpnia na pielgrzymi szlak
do Częstochowy wyruszyła grupa
kędzierzyńsko–kozielska, 2. żółta. Piel-

grzymom towarzyszyli czterej księża:
Tomasz Fortalski, Zygfryd Waskin,
Arnold Nowak i Sławomir Krawczyk,
którzy każdego dnia głosili konferencje tematycznie związane z głównym
hasłem pielgrzymki „Miłość wzywa do
świadectwa”.
Na Górze św. Anny i polanie w Pietraszowie pielgrzymów odwiedził ksiądz

i czasami niesprzyjającej pogody, na twarzach wszystkich widoczna była radość,
której źródłem zapewne była codzienna
Eucharystia, modlitwa i wsparcie bliźniego, który kroczył obok. Możemy poszczycić się tym, że najmłodszym uczestnikiem naszej grupy był 7–miesięczny
chłopczyk pielgrzymujący wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem.

Wędrówka zakończyła się uroczystą
mszą św. na Jasnej Górze, której przewodniczył biskup opolski Jan Kopiec,
a kazanie wygłosił biskup gliwicki – Jan
Wieczorek.
Dziękujemy wszystkim, którzy duchowo kroczyli z nami i wspomagali nas
swoją modlitwą.
Tekst i zdjęcia na podstawie strony:
http://dekanat. alfsoft.net/dekanat

biskup ordynariusz Andrzej Czaja, który
przewodniczył mszy św. i wygłosił do
nich Słowo Boże. Grupa licząca 170
osób dzielnie i wytrwale dążyła do celu,
ofiarując swoje zmagania w konkretnych
intencjach. Pomimo bólu, zmęczenia

Pożegnanie ks. Jarosława Króla

W niedzielę, 17 października, po
dwóch latach pracy w naszej parafii,
ks. Jarosław Król na zakończenie posługi
duszpasterskiej w naszej Wspólnocie
odprawił mszę św. w swojej intencji, koncelebrowaną przez ks. proboszcza.
Podziękowanie i życzenia w imieniu
wiernych duchowieństwa i wiernych
naszej parafii złożył ks. proboszcz oraz
przedstawiciele Rady Duszpasterskiej
i Wspólnoty Modlitewnej „Margaretka”.
Redakcja
zdjęcia: U. Bogaczek
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WIECZNA PAMIĘĆ ZESŁAŃCOM SYBIRU
17 września, w 71. rocznicę napaści
Związku Radzieckiego na naszą Ojczyznę,
miała miejsce uroczystość odsłonięcia
i poświęcenia kamienia – pomnika
„Wieczna Pamięć Zesłańcom Sybiru”.
Uroczystość poprzedziła msza św.
w intencji Sybiraków, którą odprawił ks.
proboszcz Edward Bogaczewicz. W wygłoszonej homilii nawiązał do tragicznych
losów zesłańców, ich bohaterskiej walki
o przetrwanie i do naszego obowiązku modlitewnej pamięci o tych, którzy pozostali
na zawsze na obcej ziemi, zmarli po powrocie do Ojczyzny i na emigracji. Dopóki żyją
uczestnicy i świadkowie tamtych czasów
i wydarzeń musimy czerpać z ich wiedzy
historycznej i utrwalać ją dla przyszłych
pokoleń Polaków. Ks. proboszcz wyraził
również radość z faktu, że to na terenie
naszej najmłodszej kędzierzyńskiej parafii
zlokalizowano ten symbol pamięci.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia
kamienia – pomnika rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu
Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz
Związku Sybiraków, którzy dokonali odsłonięcia pomnika, który następnie został
poświęcony przez ks. Edwarda Bogaczewicza. Wieńce i kwiaty przy kamieniu złożyli przedstawiciele władz, instytucji, szkół
i innych organizacji społecznych.
We mszy św. i uroczystości poświęcenia uczestniczyły poczty sztandarowe
17 organizacji i instytucji, liczne delegacje
Kół Terenowych Związku Sybiraków
z terenu naszego województwa, oraz wierni nie tylko z naszej parafii. Uroczystość
zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże coś
Polskę...”
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

Zakończenie III kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Zgodnie z Rozporządzeniem Biskupa
Opolskiego III kadencja Parafialnej Rady

Duszpasterskiej wybranej na lata 2006
– 2010 dobiegła końca.
Szeroki zakres spraw i problemów,
którymi zajmowała się Rada w poszczególnych latach, był przedstawiany w rocznych sprawozdaniach.
W omawianym okresie Rada odbyła
12 spotkań plenarnych. Częstotliwość
tych spotkań i frekwencja na nich,
w miarę upływu kadencji, miały tendencje
spadkowe. Myślę, że było to spowodowane coraz mniejszą ilością spraw, które
wymagały naszego zaangażowania.

Zawsze byliśmy, jako Rada, gotowi
służyć naszą radą i pomocą w wielu
sprawach, z którymi zwracał się do nas
ks. proboszcz, który przewodniczył
wszystkim posiedzeniom Rady.
Członkowie Rady uczestniczyli też
aktywnie w pracach wspólnot parafialnych, do których należą.
W tym miejscu chciałbym podziękować ks. proboszczowi za dobrą współpracę i cierpliwość w wysłuchiwaniu i realizacji naszych rad i pomysłów. Wszystkim
dokończenie na str. 6
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Sesja formacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Dzięki uprzejmości ks. proboszcza
Edwarda Bogaczewicza, w dniu 9 października, odbyła się, kolejna w naszej parafii,
sesja formacyjna dla nauczycieli i katechetów, prowadzona przez brata Tadeusza
Rucińskiego FSC z Częstochowy.
Uczestnicy przyjechali z Reńskiej Wsi,
Głubczyc, Leśnicy, Strzelec Opolskich,
Ujazdu, Raciborza, Suchej Psiny, Piotrów-

ki, Zdzieszowic, Pawkowa, Głogówka,
Zieleńca, Tarnowa Opolskiego i Kędzierzyna–Koźla (około 40 osób).
Mszę św. o 9.30 odprawił ks. Michał
Pieńkowski, lekcję czytała p. Anna
Penkala, modlitwę wiernych przedstawiła
Bogu p. Anna Nycz. Oprawie muzycznej
liturgii przewodziła organistka p. Izabela
Jasińska. Po wstępnej rejestracji i krze-

Troska o kościół
Budowa naszego kościoła przypadła
na bardzo trudne gospodarczo czasy
dla Polski. Pokolenie czterdziestolatków
dobrze pamięta kolejki „po wszystko”.
W tych kolejkach i my, jako parafia,
musieliśmy przez lata się ustawiać: po
cement, wapno, cegły, papę, drewno, stal
zbrojeniową, gwoździe, drut... Bardzo
kłopotliwym był zakup czegokolwiek na
pokrycie dachu budynku domu parafialnego i plebanii. Z różnymi trudnościami
otrzymaliśmy przydział blachy cynkowej.
Brało się to, co było. Po dwudziestu latach
jednak można zauważyć że blacha nie
wytrzymuje próby czasu, a papa również
się zużyła.
Zachodzi więc konieczność podejmowania prac na dachach naszych budynków i kościoła. W ubiegłym roku pokryty
został dach zakrystii. Z początkiem października rozpoczęły się prace związane
z pokryciem dachu Kaplicy Miłosierdzia,
dachów nad wejściami bocznymi do
kościoła oraz klatek schodowych domu
parafialnego.

Najlepszej jakości papa termozgrzewalna zabezpieczy te pomieszczenia na
długie lata. Prace wykonuje firma pana
Adama Heryka z Chorzowa.
Drugim frontem tegorocznych prac
jest strych kościoła. Od sierpnia docieplamy strop. Kładziona jest dodatkowa
warstwa wełny mineralnej zabezpieczona
siatką, dokonujemy różnych uzupełnień.
W międzyczasie zostały wykonane metalowe drabinki wewnątrz wieży kościoła.
Można już bez większego kłopotu wyjść
wieżą na strych kościoła.
W bieżącym roku zostało odnowione
również wnętrze domu parafialnego.
Został pomalowany cały parter, gdzie
odbywają się zabiegi rehabilitacyjne
i ma siedzibę Stacja Opieki CARITAS oraz
wymalowane zostały górne korytarze.
Każdy rok to jakiś etap prac. Powoli
przygotowujemy się do wymalowania
naszej świątyni. Może uda nam się to
w roku 2011. Byłoby pięknie.
Dziękuję wszystkim, którzy przez cały
rok swoją ofiarą włączają się w prowa-

piącej kawie rozpoczęła się formacyjna
część spotkania, zatytułowana: „Dziecko
przeciążone. Wyścig szczurów”.
Brat Tadeusz głosił również Słowo
Boże podczas niedzielnych mszy świętych.
Informacje i zdjęcia na podstawie
naszej strony internetowej.

dzone prace i pozwalają je kontynuować.
Dziękuję za ofiary przesyłane drogą
bankową, składane w kościele i w czasie
ogólnoparafialnych zbiórek.
Serdecznie dziękuję za ofiary złożone
w czasie zbiórki w niedzielę 14 listopada.
Wszystkich serdecznie proszę, aby
w miarę swoich możliwości włączali się
ofiarą choćby w ogólnoparafialne zbiórki,
aby troskę o kościół można było pięknie
kontynuować.
Bóg zapłać
ksiądz proboszcz
dokończenie ze str. 5

Zakończenie III kadencji
Parafialnej Rady
Duszpasterskiej
członkom Rady, serdecznie dziękuję za
wszelki trud na rzecz naszej Wspólnoty
– sądzę, że wspólnie wykonaliśmy dużo
dobrej roboty.
Bóg zapłać!
Nowej Radzie Parafialnej, która zostanie wybrana, życzę jak najlepszej
współpracy z ks. proboszczem, dla którego stanowi zespół doradców, i aby ta
współpraca przyczyniała się do rozwoju
naszej Wspólnoty w wymiarze duchowym
i materialnym.
Szczęść Boże!
Przewodniczący Rady
Duszpasterskiej III kadencji
Tadeusz 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

Sakrament małżeństwa

„Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” –
tymi słowami następujące dzieci zostały włączone we Wspólnotę
Kościoła Świętego: Bartosz Dariusz Graczkowski, Mikołaj Marcin
Brzozowski, Wiktoria Agnieszka Fabjańska, Patryk Piotr Janysek,
Sebastian Edward Szyndzielorz, Maja Karolina Krzywicka,
Hanna Małgorzata Malec, Amelia Magdalena Piechaczek, Nika
Julia Laszkowska, Justyna Paulina Kochelska, Zuzanna Wanda
Smarzewska, Szymon Panek, Kinga Klaudia Stanisławska, Maja
Magdalena Krzywicka, Aleksandra Małgorzata Marczuk, Daniel
Marcin Czarnik, Maja Agnieszka Ozdoba, Diana Nicole Emerling,
Piotr Mikołaj Merz, Zuzanna Tyliszczak, Anna Dorota Szymańska,
Emilia Wiktoria Czach, Hanna Dagmara Adamczuk, Wioletta
Gajda, Wiktoria Agnieszka Mucha, Alan Henryk Zaniewski,
Milena Monika Słaboń, Franciszek Wiktor Bukowiński, Laura
Złomańczuk, Wiktoria Roksana Pajęcka, Piotr Valeri Furdui,
Joanna Katarzyna Kuliś, Jan Piotr Doboszyński, Wiktoria Oliwia
Gnyla, Amelia Małgorzata Szeląg, Tadeusz Paweł Bryła.

„...ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz,
że cię nie opuszczę aż do śmierci.” – taką przysięgę małżeńską
w obecności Chrystusa złożyli sobie:

PRZEŻYJMY TO WSPÓLNIE
Listopad
15 18.00
Msza św. za zmarłych, od uczestników pogrzebu.
19 18.00
Msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza Świętego.
20 18.00
Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza.
21 Chrystusa Króla
11.30
Msza św. w różnych intencjach za żyjących.
–
Msza św. w intencji Honorowych Dawców Krwi.
27 11.30
Msza św. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
Grudzień
2
18.00
3
18.00
5
11.30
15.00
6
18.00
8
18.00
12 11.30
20
23
25

Msza św. w intencji rodzin naszej parafii.
Msza św. za zmarłych, od uczestników pogrzebu.
Msza św. w różnych intencjach za żyjących.
Msza św. w intencji Róż Różańcowych.
Msza św. za zmarłych.
Msza św. w intencji Dzieci Marii.
Msza św. w intencji Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej i ich rodzin.
18.00
Msza św. za zmarłych.
18.00
Msza św. w intencji pielgrzymujących do Turzy.
Boże Narodzenie.

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

Radosław Blandzi
Dariusz Graczkowski
Gregor Kuhnert
Roman Dybaś
Mirosław Ptak
Christoph Kubina
Arkadiusz Książak
Kamil Wrona
Sebastian Ciupka
Rafał Warchoł
Dawid Wykrętowicz
Marcin Malec
Sebastian Kisiel
Łukasz Łucyszyn
Jakub Jaskulski
Karol Łempicki
Łukasz Kochon
Jacek Kolotylo
Paweł Nerynk
Mariusz Młodziński
Szymon Kupka
Damian Radzimowski
Zbigniew Wójcik
Grzegorz Piechaczek

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jolanta Jaworowska
Marcela Zawada
Dorota Szwalbe
Bożena Solak
Joanna Syrek
Danuta Pniewski
Izabela Kodzis
Katarzyna Stanula
Marta Nanowska
Irmina Tumiel
Katarzyna Głowacka
Anna Dyba
Natalia Burtan
Marta Wróbel
Agnieszka Koral
Agnieszka Szkudlarek
Marzena Kochon
Natalia Długosz
Agata Juśko
Agnieszka Sosnowska
Marta Głabuś
Sabina Antosiak
Anna Mazurek
Magdalena Piechaczek

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Sitek Andrzej l. 54
Jaworski Przemysław l. 43
Sobiech Bogusław l. 39
Szczerecka Lidia l. 51
Kołodziejczyk Jolanta l. 41
Suchiński Wacław l. 57
Stadnik Jan l. 56
Jabłoński Jan l. 53
Biernat Stanisław l. 67
Lewandowski Ryszard l. 69
Tomaszewska Helena l. 83
Baule Bernard l. 55
Szendzielorz Waldemar l. 48
Meihsner Andrzej l. 40
Iwanek Czesław l. 53
Breitkopf Jacek l. 42
Smaga Helena l. 87
Niedźwiedzki Edward l. 70

Neumann Jan l. 66
Szarek Helena l. 89
Kodzis Jadwiga l. 76
Włodarska Alicja l. 53
Suchińska Antonina l. 86
Wisławiczek Aniela l. 73
Waligórska Maria l. 75
Cyprych Joanna l. 64
Świetnicka Władysława l. 84
Matuszczak Stefan l. 62
Litwin Władysław l. 70
Gorel Waldemar l. 43
Węgrzyn Anna l. 55
Wojnar Rudolf l. 62
Piekielnicki Ignacy l. 76
Kałamarz Adela l. 72
Kopczyński Bogdan l. 67
Szawara Bolesław l. 58

Niech spoczywają w pokoju.
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LATO Z ARKĄ
Pomimo, że lipiec i sierpień dawno
za nami, wakacyjne wspomnienia wciąż
ocieplają jesienne chłody – usłyszeliśmy
od dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
„Arka”. Jak co roku uczestniczyły one
w letniej akcji „Lato z Arką”, organizowanej
przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Opolskiej Koło przy Parafii Ducha
Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie–Koźlu. Zajęć było co niemiara,
w myśl hasła „dla każdego coś dobrego”,
tak więc każdy uczestnik był zadowolony.
Po całorocznym przesiadywaniu w szkolnych ławach, dzieci chętnie i aktywnie
uczestniczyły w zajęciach sportowych,
mierzyły się ze sobą we wszystkich zawodach, grach i konkursach. Licznie też
brały udział w wyprawach na miejskie
kąpielisko w Azotach i do kina „Chemik”

na najnowsze produkcje filmów dla dzieci.
Jak zawsze największą popularnością cieszyły się organizowane wycieczki, a w tym
roku byliśmy w: Mieście Miniatur i Parku
Rozrywki w Inwałdzie, Domu Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Bajkolandii w Rybniku i Figloraju w Gliwicach,
nie zapominając o gliwickim Mac Donald’s
i Kopalni Złota w Złotym Stoku.
Wszystkie te atrakcje byłyby niemożliwe do zaproponowania naszym podopiecznym, gdyby nie wsparcie duchowe
i finansowe księdza proboszcza Edwarda
Bogaczewicza oraz naszych niezawodnych przyjaciół. Serdecznie dziękujemy za
wszelka pomoc, za pamięć i hojność:
– Stowarzyszeniu Heilige Geist Kirche
– Urzędowi Miasta Kędzierzyn–Koźle
– Petrochemii „Blachownia” S.A.

III MIEJSKIE OBCHODY DNI SENIORA
W dniu 1 października w naszym
kościele, w ramach III Miejskich Dni
Seniora, została odprawiona msza św.
w intencji seniorów naszego miasta oraz
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mszy św. przewodniczył i homilię
wygłosił ks. proboszcz Edward Bogaczewicz, a koncelebrowali proboszcz parafii
św. Eugeniusza de Mazenoda o. Tadeusz
Kal OMI i o. Romuald Trojnar OFM. Na
początku mszy św. życzenia seniorom
i podziękowania pracownikom MOPS–u
złożyła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Teresa

Koczubik oraz Prezydent Miasta pan
Wiesław Fąfara.
W wygłoszonej homilii ks. proboszcz
mówił o więzi międzypokoleniowej, która
musi być silna, by nie uległa zerwaniu
przez osłabienie jej poszczególnych ogniw,
tak jak ulega zerwaniu słabe ogniwo w łańcuchu. Udział we mszy św. wzięli również
uczniowie z klasy 1C Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 5, którzy przekazywali
„znak pokoju” starszemu pokoleniu. Ten
znak był doskonałą ilustracją tej więzi.
Seniorzy i pracownicy MOPS czynnie
uczestniczyli w liturgii Słowa (czytanie,
psalm i modlitwa wiernych), procesji

–
–
–
–
–
–
–

Zakładom Azotowym „Kędzierzyn”
Spółka Akcyjna
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej
Parafialnemu Zespołowi „Caritas“
Aptece „Nova”
Witoldowi Sawickiemu
Rodzinie Rajski

Dziękujemy Wam za to, że co roku
możemy zapewnić ciekawe i bezpieczne
wakacje dziesiątkom dzieci z naszgo miasta, dla których lato z Arką jest wspaniałą
alternatywą dla przesiadywania w domu
przed telewizorem i bez towarzystwa.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Opolskiej
Koło przy parafii Ducha Świętego
Teresa Dulęba

z darami i dziękczynieniu po Komunii
świętej.
Mszę św. ubogacił śpiewem chór
„Cantabile” pod dyrekcją pani Jolanty
Stefaniak.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

