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przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie–KoŸlu
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w tym są modlitwa i post. To dobrowolne
wyrzeczenie ma na celu zadośćuczynienie
Bogu za grzechy nasze i innych. Z pewnością tak pojęty post służy rozwojowi
naszego ducha.
Czasami zastanawiamy się, dlaczego
ten czas w Kościele został nazwany Wielkim Postem? Dlatego, że wszystko, czego
w nim doświadczamy i do czego jesteśmy
wezwani, jest wielkie. Wielka jest miłość
Boga i wielki jest grzech stworzenia. W tym
też czasie więcej się modlimy, odprawiamy nabożeństwo Drogi krzyżowej, rozważając mękę Jezusa. Śpiewamy też Gorzkie
żale i adorujemy krzyż Pana. (...)
Rekolekcje parafialne głoszone w tym
okresie Wielkiego Postu są czasem wylewu łaski Bożej. Dołóżmy starań, aby każdy
z nas mógł wziąć w nich udział, żebyśmy
w ten sposób odnowieni na duchu, mogli
wspólnie świętować Zmartwychwstanie
Pańskie.
ks. Stanisław Groń SJ

Tadeusz Szyma

***

Kamiennych schodów powszednia Golgota
ponad głowami, nad dachami aut...
W zgiełku ulicznym – bólu niemota,
by nie odciskał się gwałtem gwałt.
I tylko ręki zwycięski gest,
choć plecy – w jarzmie krzyża...
Chyli się pod nim Ten, który jest,
by nikt nikogo nie poniżał.
Choć sięgnął bruku, dziś unosi głowy
przechodniów, którym powierza swój krzyż...
Nie – by obarczyć, lecz by zdjąć okowy,
byś patrzył – wzwyż.
I poszedł za Nim dokąd trzeba,
z tymi, co dzielą Jego znojny trud...
Pragnie i łaknie. Nie samego chleba.
Wszystkich nęci ten wielki głód.
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KALENDARIUM 2010 ROKU
Styczeń
3 – Koncert kolęd w wykonaniu studentów z
Wrocławia.
5 – 30 – Spotkania kolędowe Wspólnot parafialnych: Apostolatu „Margaretka, Bractwa
Szkaplerza Świętego, Róż Różańcowych,
Parafialnego Klubu HDK i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
16 – Spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców prowadził brat
Tadeusz Ruciński głosił również kazania
podczas niedzielnych mszy świętych.
17 – Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9.

25 – Zwiastowanie – Dzień Świętości Życia.
„Duchową Adopcję” życia poczętego zadeklarowało 75 osób.
28 – Niedziela Palmowa.
Spotkanie Młodzieży Kędzierzyna–Koźla i
okolic w ramach XXV Światowych Dni
Młodzieży. Mszy św. przewodniczył i homilię
wygłosił ks. bp Paweł Stobrawa.

Kwiecień

– Zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi
na Haiti.
24 – o. Lech Dorobczyński głosił Słowo Boże o
tematyce powołaniowej.

Luty
14 – Akcja poboru krwi zorganizowana przez
Parafialny Klub HDK z okazji Światowego
Dnia Chorych. 32 krwiodawców oddało
14,4 litra krwi.
17 – Środa Popielcowa – początek Wielkiego
Postu. Odprawiono 6 mszy św. z licznym
udziałem wiernych.
19 – W Wielkopostnym spotkaniu młodzieży
dekanatu kędzierzyńskiego uczestniczyło ok.
250 osób.
27 – Rozpoczęcie rekolekcji parafialnych, nauki
głosił ks. Jarosław Staniszewski – duszpasterz Parafialnych i Szkolnych Zespołów
„Caritas”.

Marzec
20 – Dekanalne spotkanie Liturgicznej Służby
Ołtarza.

1 – 3 – Triduum Paschalne
Liturgii w dniach Triduum przewodniczyli:
Wielki Czwartek
ks. Jarosław Król
Wielki Piątek
ks. Tomasz Fortalski
Wielka Sobota
ks. Michał Pieńkowski
W czasie Triduum 112 rodzin złożyło w darze
ofiarnym skarbonki wielkopostne. Zebraną
kwotę – 2.981 zł. przekazano Parafialnemu
Zespołowi Caritas na dożywianie dzieci i organizację ich letniego wypoczynku.W Wielką
Sobotę 160 rodzin otrzymało pomoc z darów
spożywczych przynoszonych przez wiernych.
Zebrano również 1670 zł.
4 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Procesję rezurekcyjną poprowadził ks. Jarosław Król. Mszy św., odprawianej przez
wszystkich kapłanów, przewodniczył, i homilię na wszystkich mszach św. tego dnia głosił
ks. proboszcz.

10 – W mszy św. w intencji ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem uczestniczyło kilkaset osób.
11 – Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizował kolejną akcję poboru krwi. 23 krwiodawców oddało 10,35 litra krwi.
– W pielgrzymce Apostolatu „Margaretka”
do Krakowa – Łagiewnik uczestniczyło 50
osób.
16 – Sakramentu bierzmowania 75 osobom z
naszej parafii udzielił ks. bp Jan Kopiec.

25 – Uroczystość I Komunii Świętej. 104 dzieci z
klas trzecich Szkół Podstawowych nr 9 i 19
przystąpiło do I Komunii Świętej.

Maj
3 – Matki Bożej Królowej Polski.
Msza św. i modlitwa pod krzyżem misyjnym
w intencji Ojczyzny.
6 – Dzień wieczystej adoracji Najświętszego
Sakramentu, a zarazem parafialny dzień
modlitw w intencji kapłanów z okazji Roku
Kapłańskiego.
9 – Ks. Reneusz Krawczyk kwestował na budowę kościoła na opolskich Chabrach i głosił
Słowo Boże na niedzielnych mszach św.
Zebrano ponad 10 tys. zł.
7 – 14 – Pielgrzymce do Włoch przewodniczyli ks. Michał Pieńkowski i ks. Tomasz
Fortalski.
22 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy „Kościół
Roku Jubileuszowego 2000” w wigilię Zesłania Ducha Świętego .
23 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
– pierwszy dzień odpustu parafialnego.
Procesję z Najświętszym Sakramentem
prowadził, uroczystej sumie odpustowej
przewodniczył i głosił homilię na wszystkich
mszach św. ks. Jan Piechoczek.
24 – Święto NMP Matki Kościoła – drugi dzień
odpustu parafialnego.
Dekanalny dzień modlitw z okazji Roku Kapłańskiego. Mszę św. w intencji kapłanów i o
liczne powołania kapłańskie i zakonne, której
przewodniczył ks. Jan Piechoczek, koncelebrowało 20 księży z naszego dekanatu.

26 – Zjazd kursowy w III rocznicę święceń kapłańskich ks. Tomasza Fortalskiego. Na zjazd
przybyło 28 kapłanów.
28 – Modlitewne czuwanie młodzieży dekanatu
kędzierzyńskiego.
29 – W spotkaniu formacyjnym prowadzonym
przez brata Tadeusza Rucińskiego, który głosił również kazania na niedzielnych mszach
św., uczestniczyli nauczyciele i wychowawcy
z rejonu Kędzierzyna – Koźla.
30 – Niedziela Trójcy Przenajświętszej
– Przeprowadzono zbiórkę na pomoc dla
powodzian. Zebraną kwotę 17.665 zł. przekazano „Caritas”.

Czerwiec
3 – Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Trasa
procesji w tym roku wiodła przez osiedle
Powstańców Śląskich.
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– Podczas nieszporów do grona kandydatów na
ministrantów ks. Tomasz – opiekun ministrantów – przyjął 6. chłopców.
4 – Neoprezbiter Piotr Maciejski z Głubczyc
udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
5/6 – W XIV Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych
w Lednicy uczestniczyła grupa młodzieży z
naszej parafii, której przewodniczył ks. Michał Pieńkowski.
8 – Na budowę Centrum Opatrzności Bożej
przekazano 1950 zł.
11 – 13 – Pielgrzymce HDK do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Sandomierza przewodniczył ks. proboszcz..
20 – Błogosławieństwa prymicyjnego po niedzielnych mszach św. udzielał neoprezbiter
z Cisowej ks. Piotr Jędras.
22 – Pielgrzymka młodzieży z Racławic do naszego kościoła.
24 – 26 – W pielgrzymce Bractwa Szkaplerza
Świętego do Zakopanego uczestniczyło 40
osób.
26 – Pielgrzymka Wspólnoty Krwi Chrystusa do
Częstochowy.
27 – Radio PLUS przeprowadziło transmisję
mszy św. z naszego kościoła i informowało
o życiu naszej Wspólnoty.

1 – Poświęcenie pojazdów. Kierowcy złożyli
ofiarę 1100 zł na zakup pojazdów dla misjonarzy.
15 – Koncert „Standardy muzyki klasycznej w
Kościele” w wykonaniu Marty Otrząsek,
Agnieszki i Karoliny Hyla oraz Agnieszki
Niewadzisz.
17 – Na trasę Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do
Częstochowy wyruszyła grupa wiernych z
naszej parafii, którą prowadził ks. Tomasz
Fortalski.

Wrzesień
1 – Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego
przewodniczył ks. Tomasz Fortalski, a koncelebrował ks. Michał Pieńkowski. Homilię
wygłosił ks. proboszcz.
9 – 11 – W pielgrzymce kolejarzy na Święty
Krzyż, do Kałkowa – Godowa, Sandomierza
i Krakowa Łagiewnik uczestniczyła 50-osobowa grupa z Kędzierzyna, której przewodniczył ks. proboszcz.
12 – W czasie akcji poboru krwi, zorganizowanej
przez Klub HDK przy naszej parafii, od 25
krwiodawców pobrano 11,25 litra krwi.
17 – Odsłonięcie i poświęcenie kamienia – pomnika
„Wieczna Pamięć Zesłańcom Sybiru”.

Lipiec
4 – Neoprezbiter ks. Adam Łotocki z Racławic
Śląskich głosił Słowo Boże i udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
11 – Gościliśmy o. Leonarda Pawlaka – werbistę,
który głosił homilie i kwestował na leczenie
malarii u dzieci z Angoli.

– Akcję poboru krwi zorganizował Klub HDK.
20 osób oddało 9,00 litrów tego bezcennego
leku.
17 – Pielgrzymka do Czernej na odpust Matki
Bożej Szkaplerznej.
22 – Mszę św. w intencji Policji koncelebrowali
kapelani policji ks. dr Alfons Schubert i ks.
Jarosław Krężel.
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24 – Obchodziliśmy IV rocznicę poświęcenia
naszego kościoła.

– Parafialny Caritas przeprowadził loterię
fantową i zbiórkę pieniężną na dożywianie
dzieci szkolnych.

Listopad
2 – Tradycyjnej procesji różańcowej na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przewodniczył ks.
proboszcz.
6 – 7 – W XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę uczestniczyli kolejarze
z naszego Koła Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
11 – Uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny
przewodniczył ks. Adrian Bombelek z Blachowni, a homilię wygłosił ks. proboszcz,
koncelebrował ks. Tomasz Fortalski. Po mszy
św., złożono kwiaty i zapalono znicze przed
krzyżem misyjnym i kamieniami pamięci.
12 – Ostatnie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej III kadencji.
20 – Podczas mszy św. w intencji Liturgicznej
Służby Ołtarza, którą sprawował ks. Tomasz
Fortalski, do grona ministrantów przyjęto 8
chłopców.
21 – XI Spotkanie Krwiodawców Województwa
Opolskiego, z udziałem władz wojewódzkich
PCK, delegacji i pocztów sztandarowych
klubów HDK z terenu województwa.

Październik
1 – Msza św. w intencji seniorów z okazji III
Miejskich Dni Seniora pod patronatem prezydenta miasta.
9 – Kolejne spotkanie formacyjne Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców prowadził
brat Tadeusz Ruciński. Głosił również Słowo
Boże podczas niedzielnych mszy św.
10 – Na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
młodzież Szkolnego Koła Caritas zebrała
2600 zł.
14 – Różaniec na peronie dworca PKP w 10lecie poświęcenia kapliczki św. Katarzyny
Aleksandryjskiej.
14/15 – W ramach Dnia Papieskiego przez całą
dobę adorowaliśmy Najświętszy Sakrament,
modląc się o wyniesienie na ołtarze Sługi
Bożego Jana Pawła II.
17 – Ks. Jarosław Król zakończył posługę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy za
wszelkie dobro, jakim nas obdarzył.

Mszy św. w intencji krwiodawców przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wojciech
Modelski – diecezjalny duszpasterz HDK,
koncelebrował ks. proboszcz.
– Przeprowadzono kolejną akcję poboru krwi.
39 krwiodawców oddało 17.55 l. tego cennego leku.
27 – Msza św. w intencji kolejarzy, którą odprawił ks. proboszcz, i poświęcenie ich związkowego sztandaru.
28 – Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej
IV kadencji.
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KALENDARIUM 2010 ROKU
Grudzień

3 – Podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej
„Arka” zostali obdarowani przez św. Mikołaja
podarunkami ufundowanym przez przyjaciół
z Heilige Geist Kirche z Bensheim–Lorsch,
a parafia otrzymała czteroletni samochód
dostawczy marki Volkswagen.
8 – W uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP ks. Tomasz Fortalski odprawił mszę św.
w intencji Dzieci Marii. Do ich grona zostało
przyjętych 7 dziewcząt.
11 – W wieku 93 lat zmarł ks. infułat Ludwik
Rutyna, emerytowany proboszcz kozielski,
misjonarz kresów wschodnich.
12 – 20–lecie ustanowienia posługi nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.

Szafarze jubilaci: Karol Barth, Jerzy Jaksiewicz, Tadeusz Kucharski, Bronisław Seemann
i Hubert Szafarczyk otrzymali z rąk ks. proboszcza pamiątkowe fotoksiążki.

– Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej IV kadencji.

71. rocznica wywózek na Wschód
Odśpiewaniem hymnu Sybiraków, złożeniem kwiatów i
zapaleniem zniczy pod kamieniem – pomnikiem „Wieczna
Pamięć Zesłańcom Sybiru” oraz
wysłuchaniu okolicznościowego
wystąpienia i wiersza Mariana
Jonkajtysa „My, których ocaliłaś”, członkowie Koła Terenowego Związku Sybiraków w
Kędzierzynie–Koźlu uczcili, w czwartek 10 lutego,
71. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich na Wschód.
W nocy z 9 na 10 lutego1940
r. miała miejsce pierwsza
z czterech wywózek obywateli polskich z terenów
Wschodnich w głąb ZSRR.
Objęła ona przede wszystkim rodziny polskich wojskowych, żołnierzy wojny
1920 roku, którym w II Rzeczypospolitej przyznawano
ziemię na Kresach, a także
przedstawicieli polskich
służb mundurowych, leśników i urzędników. W sumie
władze ZSRR okupującego
wówczas wschodnią część
Polski, w okresie od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941
r. zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli
polskich różnych narodowości.
tekst i zdjęcie:
Tadeusz Kucharski

„My, których ocaliłaś”
My, których ocaliłaś z łagrów i zesłania
Prosimy Cię o łaskę o dar pojednania...
Matko Boża i Polskiej Korony Królowo!
Pomóż nam! Tak, jak wtedy –
Gdy świata połową rządził z Kremla despota
Carów spadkobierca –
Jednoczyłaś w modlitwie wszystkie nasze serca!
I te dumne w Katyniu co do końca trwały
Wierne Tobie i Polsce zanim bić przestały
I te w łagrach, stygnące z głodu, wszy i mrozu...
I pękające w upał na polach kołchozów...
Serca matek i dzieci z pracy ponad siły...
Serca sierot z „diet domów” co po polsku biły
„Zdrowaś Mario” – nic więcej, bo tylko w tych słowach
Ich nietrwałej pamięci Bóg Polskę zachował...
Pomóż nam! Których – żywych wywiódłszy z niewoli,
Bóg – kolejnej rocznicy doczekać pozwolił
W Wolnej Polsce ...
Nam serca dziś pomóż oczyścić z „polskiego piekła”
Waśni, pychy i zawiści!
Wlej do serc naszych mądrość! Wlej opamiętanie!
Umarłym – wieczna pamięć, żywym – pojednanie!!!

25 – Boże Narodzenie.
Pasterce, poprzedzonej przedstawieniem
przygotowanym przez młodzież pod kierunkiem ks. Michała Pieńkowskiego, przewodniczył ks. Tomasz Fortalski, a koncelebrowali
ks. proboszcz, który wygłosił kazanie oraz
ks. Dariusz Piasecki i ks. Michał Pieńkowski,
który głosił kazania na pozostałych mszach
świętych.
26 – Niedziela Świętej Rodziny
Słowo Boże na wszystkich mszach św. głosił ks.
Dariusz Piasecki.
28 – Rozpoczęcie odwiedzin kolędowych od
osiedla Piastów.
31 – Mszy św. dziękczynnej na zakończenie 2010
roku, przewodniczył ks. Dariusz Piasecki, a
koncelebrowali wszyscy kapłani naszej parafii. Homilię wygłosił ks. proboszcz.

Profesja brata Wiktora
We Wrocławiu, w sobotę 12 II, profesję
uroczystą (wieczystą) złożyło sześciu braci
mniejszych Prowincji św. Jadwigi, w tym
nasz parafianin Wiktor Paweł Lata. Ślubowali oni Bogu na zawsze żyć w posłuszeństwie,
bez własności i w czystości. Jednocześnie
zobowiązali się wiernie zachowywać „życie
i Regułę Braci Mniejszych”.
W obecności licznych gości, świeckich
i duchownych, ceremonii przewodniczył i
profesję przyjął minister prowincjalny, o.
Wacław Stanisław Chomik OFM. Zwracając
się w homilii do składających śluby, powiedział on m.in.: „Po kilku latach pobytu w
szkole franciszkańskiej zdecydowaliście się
iść drogą Jezusa..., drogą przetartą przez
wielu świętych naszego zakonu, dzięki którym <<otrzymywały błogosławieństwo ludy
całej ziemi>> (por. Rdz 12, 3)... I przez was
drodzy bracia Bóg pragnie wszystkim błogosławić. Wytrwali w powołaniu, bądźcie więc
błogosławieństwem naszym!”
Brat Wiktor studiuje na piątym roku w
Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu; w maju otrzyma
święcenia diakonatu.
Na podstawie naszej strony internetowej
Redakcja
zdjęcie: D. Kubny

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12

Sesja formacyjna Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców
Po raz kolejny w naszej parafii
spotkali się nauczyciele i katecheci
z rejonu kędzierzyńskiego na sesji
formacyjnej, którą poprowadził brat
Tadeusz Ruciński FSC z Częstochowy. Zaproszony przez ks. proboszcza
Edwarda Bogaczewicza nie tylko
poprowadził spotkanie nauczycieli,
ale również głosił kazania w niedzielę
16. 01. 2011 r.
Uczestnicy przyjechali z Reńskiej
Wsi, Przewozu, Raciborza, Nowej Cerekwi, Głogówka, Racławic Śląskich,
Opola, Strzelec Opolskich, Piotrówki,
Pawkowa, Zdzieszowic, Jemielnicy i Kędzierzyna–Koźla. Razem
było ponad 30 osób. Mszę św. w intencji biorących udział w sesji,
jak i nauczycieli naszej parafii, odprawił ks. Michał Pieńkowski.
W dalszej części spotkania brat Tadeusz Ruciński wygłosił
wykład zatytułowany „Bajki dla i nie dla dzieci” i prowadził
zajęcia warsztatowe.
Na podstawie naszej strony internetowej
Redakcja
Zdjęcie: Anna Nycz

PRZEŻYJMY TO WSPÓLNIE
Marzec
19
8.00
29 11.30
21

18.00

–
27 – 30

Msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza Świętego.
Msza św. w różnych intencjach za żyjących
– III niedziela m–ca.
Msza św. w intencji Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich.
Msza św. za zmarłych – III poniedziałek m–ca.
Rekolekcje wielkopostne.

Kwiecień
1
18.00

Msza św. za zmarłych, od uczestników pogrzebu
– I piątek m–ca.
3
11.30
Msza św. w różnych intencjach za żyjących
– I niedziela m–ca,
15.00
Msza św. w intencji Róż Różańcowych.
4
18.00
Msza św. za zmarłych – I poniedziałek m–ca.
7
18.00
Msza św. w intencji parafian – I czwartek m–ca.
17 Niedziela Palmowa
11.30
Msza św. w różnych intencjach za żyjących
– III niedziela m–ca.
18.30
Msza św. w intencji parafian.
18 18.00
Msza św. za zmarłych – III poniedziałek m–ca.
21 – 23
Triduum Paschalne
24 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
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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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: Olivia Margaret O’ Sulivan, Pola Małgorzata
Dulęba, Nina Korzeniak, Roksana Jolanta Wrona, Michał Dariusz
Piotrowski, Krzysztof Mikołaj Świerczek, Mateusz Krystian
Gawenda, Bartosz Piotr Czuryłowski, Paweł Mariusz Nowicz,
Jakub Maksymilian Długosz.

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:
Michał Kołakowski – Anna Rycharskia
Paweł Franciszkiewicz – Magdalena Kilian

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Andrzej Gladys l. 52
Anna Cichoń l. 85
Zbigniew Morawski l. 59
Rudolf Rutkowski l. 67
Marek Kolenda l. 40
Krzysztof Jona l. 50
Roman Bałwas l. 55
Mateusz Matuszek
Helena Dżugała l. 79
Jolanta Kowalska l. 50
Janina Makulik l. 63
Zygfryd Kocjan l. 78
Antoni Kozłowski l. 89
Antonina Kloczkowska l. 83
Stanisław Solarz l. 85
Zdzisław Lewacki l. 63
Sylwester Wojciechowski l. 58

Niech spoczywają w pokoju.

str. 6

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a

KONCERT CHÓRU WSD OPOLE
Chór męski Wyższego Seminarium
Duchownego w Opolu co roku w miesiącu
styczniu wyjeżdża na 3 koncerty kolędowe, do różnych parafii diecezji opolskiej
i gliwickiej. Jest to wielkie wydarzenie
dla wszystkich kleryków śpiewających w
chórze. Nasz dyrygent, ksiądz Grzegorz
Poźniak dokładnie przygotowuje nas,
abyśmy jak najlepiej mogli wyśpiewać
repertuar kolędowy. Możemy przez to
wyrazić ludziom naszą wdzięczność za
wszelką pomoc, wsparcie duchowe bądź
materialne. Ponadto jest to zawsze czas
spotkania z ludźmi, z którego czerpiemy
siły do dalszego formowania się ku kapłaństwu. Widok ludzi, którzy choć na
chwilę rozpromienią się podczas koncertu
kolędowego, rozmywa wszelkie zmęcze-

nie związane z przygotowaniem
do występu.
Moja radość, w tym roku, z
wyjazdów kolędowych była większa niż zazwyczaj. Wiązało się to z
tym, że właśnie w tym roku udało
się chórowi seminaryjnemu zaśpiewać w naszej parafii. Ten koncert
przeżywałem szczególnie. Śpiewanie dla swoich parafian jest bliższe
sercu. Cieszę się, że choć na chwilę
seminarium przybliżyło się do
Was. Jako kleryk naszej parafii,
chciałbym wyrazić swoją wdzięczność
księdzu proboszczowi, księżom wikarym,
tym, którzy zaangażowali się w sprawy
organizacyjne i Wam, drodzy parafianie.
Nie boję się powiedzieć, że jestem wręcz

KONCERT „SERCE ZA SERCE”

dumny z postawy naszej parafii. Wasza
serdeczność wlała wiele ciepła i miłości
w serca kleryków. My mamy nadzieję,
że poprzez nasz koncert znów mogliście
przeżywać Boże Narodzenie.
Kiedy po koncercie rozmawiałem z
księdzem proboszczem, powiedział on,
że teraz trzeba nam dziękować Panu
Bogu. Tym zakończę moje słowo do Was.
Dziękuję Panu Bogu za ten koncert, za
postawę parafian, za wspólną modlitwę
kończącą występ kolędowy. Wierzę, że
ten moment spotkania kleryków z naszą
parafią przyniesie błogosławione owoce
w naszym życiu.
Z pamięcią modlitewną,
Wasz kleryk Szymon Cała
zdjęcia: W. Lichorobiec
W ramach koncertu „Serce za serce”,
który odbył się w naszym kościele w dniu
28 stycznia, wystąpili:
– Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów – laureat konkursów krajowych
i zagranicznych. Założycielem i dyrygentem orkiestry jest pan Tadeusz
Grudziński.
– Zespół Tańca Żydowskiego „Klezmer
z Cieszyna – bardzo oryginalna grupa
taneczna prezentująca tańce izraelskie,
żydowskie i chasydzkie. Choreografem
zespołu jest pani Dorota Cherok.
– Zespół Pieśni i Tańca „Komes” –
grupa folklorystyczna działająca przy
Osiedlowym Domu Kultury „Komes”
RSM „Chemik”. W skład zespołu wchodzą grupy: dziecięca, młodzieżowa i
dorosła. Kierownikiem i choreografem
zespołu jest pani Danuta Staniś.
Dziękujemy organizatorom koncertu,
w którego bogatym i różnorodnym programie, każdy mógł znaleźć coś miłego dla
swojego ucha i oka.
tekst: Tadeusz Kucharski
zdjęcia: W. Lichorobiec

