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25-LECIE PRACY DUSZPASTERSKIEJ
KS. EDWARDA BOGACZEWICZA W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Srebrny parafialny jubileusz
3 lipca 1986 roku wraz z 15 księżmi
wikariuszami, wyświęconymi przed 7 laty,
stawiliśmy się w Kurii Biskupiej na wezwanie biskupa ordynariusza Alfonsa Nossola.
Każdy z nas wchodził do kancelarii
biskupiej i po kilku minutach wychodził
z dekretem kierującym do określonych
parafii. Oczywiście były to dekrety proboszczowskie. Przed drzwiami było wiele
emocji. Wychodzący wypowiadał nazwę
miejscowości: Stare Budkowice, Nasiedle,
Pawłów, Tuły, Opawice, Strzelce Opolskie… Wyszedłem i ja od biskupa i mogłem
powiedzieć „Kędzierzyn-Piasty budowa
kościoła”. Przeczytałem dekret: „…zlecam
Księdzu troskę o budowę nowego kościoła
dla Osiedla Piastów. Z chwilą utworzenia
tam nowej parafii nastąpi normalizacja
statusu Księdza jako proboszcza nowej
parafii. Odwołuję Księdza ze stanowiska
wikariusza parafii Narodzenia NMP

w Głubczycach z dniem 27 sierpnia 1986.
Dzień ten też jest dniem objęcia nowego
stanowiska”.
Nie zdawałem sobie sprawy co się
z tym wiąże. Spotkałem się z ks. A.
Schubertem, który przedstawił to co się
działo w ostatnich miesiącach i od czego
zacząć. Spotkałem się z ks. M. Kokottem
proboszczem parafii św. Mikołaja, bo tam
miałem zamieszkać i oficjalnie byłem
wikariuszem tejże parafii. I pierwsze niezapomniane spotkanie na placu kościelnym,
gdzie cieśle składali stary barak na kaplicę.
Później narada z panami inżynierami na
placu budowy. Siedzieliśmy na brzozowych pieńkach przed polowym ołtarzem
i wsłuchiwałem się w bardzo mądre i obce
mi terminy budowlane. 27.08.1986 sprowadziłem się na plebanię św. Mikołaja.
W niedzielę 31.08.86 spotkaliśmy się na
trzech mszach świętych przy ołtarzu

polowym i rozpoczęło się „Duszpasterstwo
przy Osiedlu Piastów”.
Od tamtych chwil minęło 25 lat. Dzisiaj
wypowiadajmy za nie wszyscy wspólnie
„Bogu niech będą dzięki”: za powstałą
Wspólnotę parafialną, za ochrzczone dzieci, za Pierwsze Komunie, za Sakrament
bierzmowania młodzieży, za spowiedzi
i każdą Eucharystię, za zbudowany
kościół i wszystkich, którzy przez 25 lat
swoją modlitwą, ofiarą pieniężną, pracą,
ofiarowanym cierpieniem i solidaryzowaniem się z nami przyczyniali się do wzniesienia i upiększenia Domu Bożego.
„Bogu niech będą dzięki”.
Ksiądz Edward

Z Kroniki parafialnej

Ks. Edward Bogaczewicz nowym budowniczym kościoła
„Biskup Ordynariusz, wyrażając
podziękowanie ks. A. Schubertowi,
przydzielił do parafii św. Mikołaja ks.
Edwarda Bogaczewicza, przeznaczając
go do posługi i budowy kościoła przy
Osiedlu Piastów.
Dzień 26 sierpnia był dniem zatwierdzenia przez komisję diecezjalną,
pod przewodnictwem ks. biskupa Jana

Wieczorka, projektu kościoła i zakończenia
pracy przy budowie kościoła przy Osiedlu
Piastów przez ks. Alfonsa Schuberta
i przekazania obowiązków i odpowiedzialności ks. Edwardowi Bogaczewiczowi,
który przybył z Głubczyc, gdzie przez 5 lat
pełnił obowiązki wikarego.
Pierwsze spotkanie nowego duszpasterza z wiernymi Wspólnoty przy Osiedlu
Piastów odbyło się w niedzielę 31 sierpnia 1986 roku, w czasie Mszy świętych
o godz. 8.00, 11.00 i 17.00.”
Ten krótki zapis z Kroniki kieruje myśli do początków naszego budowania, do
pierwszych kontaktów z ks. Edwardem,
który jeszcze przed przyjęciem obowiązków przeprowadził wraz z ks. Schubertem
wizję lokalną placu budowy. Montowaliśmy wtedy naszą kaplicę z elementów
rozbieranego baraku na zapleczu budowy

rafinerii. Początki nie wyglądały zbyt imponująco, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. Edwarda i wielu parafian, dzisiaj
możemy z dumą patrzeć na nasze dzieło.
Od pierwszego spotkania z wiernymi
rodzącej się Wspólnoty, ks. Edward przywiązywał dużą uwagę do jej budowania
w wymiarze duchowym w czym wspierali
Go księża wikarzy kierowani do pracy
duszpasterskiej w naszej Wspólnocie.
W okresie 25 lat przeżyliśmy wspólnie
wiele wspaniałych chwil.
Drogi księże Proboszczu.
Nie sposób słowami wypowiedzieć
uczuć wdzięczności za wszelkie zaangażowanie, za ofiarne kształtowanie
naszych sumień i postaw, za zbliżanie
nas do Boga i pogłębianie naszej wiary,
dokończenie na str. 2
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ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – I dzień odpustu

Uroczystość
Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej
W dniu 23 czerwca po raz 25. uczestniczyliśmy w tej uroczystości w naszej
wspólnocie. Trasa procesji wiodła ulicami
Osiedla NDM.
Poszczególne ołtarze były ustawione:

Procesję odpustową z Najświętszym
Sakramentem wokół kościoła poprowadził
ks. Michał Pieńkowski.

Uroczystą sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Dariusz Piasecki.

ołtarz 1.
pomiędzy
blokami
Gagarina 8
i 10.

Uroczystość NMP Matki Kościoła – II dzień odpustu

ołtarz 2.
pomiędzy
blokami
Kosmonautów
5 i 9.
Tegoroczna uroczystość NMP Matki Kościoła zgromadziła wielu wiernych. W prezbiterium obecni byli przedstawiciele kilku
pokoleń księży, świadczących o ciągłości
przekazu wiary i posługi w Kościele.
Sumie odpustowej, odprawianej
w intencji parafian i gości, przewodniczył
ks. Jan Plichta - emerytowany proboszcz
z Racławic Śląskich, koncelebrował ks.
Dariusz Piasecki - wywodzący się z naszej
Wspólnoty, a asystował przy ołtarzu diakon Szymon Cała.
Homilię wygłosił goszczący po raz
czwarty w naszej parafii ks. bp Jan
Bagiński.

W homilii ks. biskup przybliżył istotę
macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny
jako Matki Chrystusa i Matki Kościoła.
Na zakończenie Eucharystii skierował
wiele ciepłych słów pod adresem ks.
proboszcza i naszej Wspólnoty, gratulując
osiągnięć w budowaniu pięknej świątyni
i jej otoczenia i zachęcał do podejmowania dalszych wysiłków.
Słowa podziękowania do czcigodnych
gości, w imieniu Rady Parafialnej i wiernych skierował pan Karol Barth.

dokończenie ze str. 1

i niestrudzone budowanie jedności. Dziękujemy za wielki wysiłek w budowaniu i funkcjonowaniu naszej świątyni i jej zaplecza.
Życzymy Ci, drogi księże Proboszczu,
w imieniu całej wspólnoty parafialnej,
aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem,
radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech
wraz z mocą przemiany chleba i wina,
daje Ci moc przemiany ludzkich serc.
Szczęść Ci Boże!
Przewodniczący Rady Parafialnej
Tadeusz Kucharski

Ks. Edward Bogaczewicz...
za optymizm i radosne kapłaństwo, za
życie Chrystusowym przykazaniem miłości, za braterską pomoc i życzliwość
okazywaną nie tylko Współbraciom w kapłaństwie, ale także młodzieży, rodzinom,
stowarzyszeniom i grupom parafialnym,
każdemu z nas!
Dziękujemy za trud odkrywania przed
nami daru Eucharystii jako źródła siły,
mocy i światła w naszym codziennym
życiu. Dziękujemy za wszelkie dobro

ołtarz 3.
przy bloku
Jana Pawła
II 38.

tekst: Wanda Kucharska
zdjęcia: D. Kubny, T. Kucharski

ołtarz 4.
na placu
kościelnym.

Serdeczne dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania ołtarzy
i bezpiecznego przejścia procesji oraz
wszystkim, którzy w niej uczestniczyli.
ks. proboszcz
zdjęcia: Wł. Lichorobiec
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Prymicyjne błogosławieństwo ks. Stanisława
W niedzielę 3 lipca gościliśmy neoprezbitera ks. Stanisława Ziołę, który wiosną
tego roku odbywał praktykę w naszej
parafii.
Ks. Stanisław odprawił mszę św.
o godz. 11.30, głosił Słowo Boże na wszyst-

kich mszach św. i udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
Obejmijmy ks. Stanisława nasza modlitwą, by Jego kapłańskie powołanie było
drogą ciągłego wzrastania ku świętości.
Redakcja

zdjęcia: Dominik Otoliński

Msza św. na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego

Podziękowanie
ks. Michałowi

Msza św. na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego, ze względu na malowanie
kościoła, została odprawiona w sobotę
3 września. Mszy św. przewodniczył
ks. Tomasz Fortalski, a koncelebrował
ks. Rafał Sadlak. Kazanie, na temat dokonywania dobrych wyborów w życiu,
wygłosił ks. proboszcz.
Szkoda tylko, że większość dzieci naszych szkół podstawowych wybrała inny
sposób na rozpoczęcie roku szkolnego niż
udział w Eucharystii.
Po mszy św. wykonano wspólne
zdjęcie.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

W niedzielę, 21 sierpnia, po sześciu
latach pracy w naszej parafii, ks. Michał
Pieńkowski odprawił ostatnią mszę świętą jako wikary naszej parafii. Mszę św.
koncelebrowali ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz i ks. Tomasz Fortalski.
Podziękowania za wieloletnią posługę i życzenia w imieniu duchowieństwa
i wiernych parafii złożył ks. proboszcz
oraz przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Wspólnoty Modlitewnej „Margaretka”, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,
młodzieży, Służby Liturgicznej i Marianek
oraz Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy przy naszej parafii.
Na dalszych etapach kapłańskiej drogi życzymy ks. Michałowi obfitości łask
Bożych, mocy i darów Ducha Świętego,
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Ks. Robert Sadlak
nowym wikarym
w naszej parafii
Z dniem 24
sierpnia 2011
roku, dekretem
ks. bpa Andrzeja
Czai, ks. Robert
Sadlak został skierowany do pracy
w naszej parafii.
Ks. Robert
urodził się 3
marca 1983 roku
w Głuchołazach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej
w Bodzanowie oraz do Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach.
W 2002 roku wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Opolu. Praktykę diakońską odbywał w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.
Święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa
Alfonsa Nossola przyjął 10 maja 2008 roku
w katedrze opolskiej. Po święceniach,
przez 3 lata, pracował w Raciborzu.
Interesuje się sportem, a szczególnie
piłką nożną, którą aktywnie uprawia.
Serdecznie witamy ks. Roberta
w naszej Wspólnocie i życzymy wielu
darów Ducha Świętego i opieki NMP Matki
Kościoła.
Redakcja
a Najświętsza Maria Panna Matka Kościoła
niech otacza Go swoją opieką, darzy zdrowiem i matczyną miłością.
Redakcja
zdjęcie: D. Kubny
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ BOŻY
Pod tym tytułem, przez wiele lat, informowaliśmy o postępach prac w budowaniu naszego kościoła i jego zaplecza. Temat
ten jest aktualny i dzisiaj, chociaż w innym
zakresie koniecznych do wykonania prac.
Roboty dekarskie: Pokrycie dachu
plebanii i budynku parafialnego rozpoczęto w 1989, a dachu kościoła w 1996 roku.
W tych latach bardzo trudno było o jakiekolwiek materiały. Udało się jakoś zorganizować blachę cynkową i trochę miedzi na
obróbki dachowe kościoła. Dzisiaj okazuje
się, że materiały użyte do tych robót były
bardzo słabej jakości, stąd po dwudziestu
latach zaszła potrzeba ich wymiany.
Prace na budynkach plebanii i parafialnym rozpoczęły się 1 czerwca
i objęły wymianę opierzenia i rynien od
strony południowej i zachodniej. Roboty
będą kontynuowane w przyszłym roku.
W połowie lipca rozpoczęto prace na
kościele. Coraz częściej zdarzające się
niesamowite opady deszczu, a w zimie obfite opady śniegu sprawiały, że w kościele
nieraz można było zauważyć poważne
zacieki, a nawet większe ilości wody dostawały się do wnętrza. Trzeba było wymienić pewne elementy, zabezpieczając
je bardzo dobrej jakości papą i częściowo
wymienić miedź w korytach zlewowych.
Prace trwają. Pomimo, że są kosztowne są
konieczne, aby zabezpieczyć malowane
wnętrze kościoła przed zaciekami.
Prace dekarskie prowadzi firma pana
Adama Heryka z Chorzowa.

Malowanie kościoła: W 1999 roku
w czasie montowania stropu gipsowego
nasz kościół został pomalowany wstępnie w jednym kolorze. Od tego czasu
w kościele wykonywano wiele prac,
w wyniku których ściany i inne elementy
konstrukcyjne uległy zabrudzeniu. Strop
kościoła przez pewien czas „pracował”,
co powodowało pęknięcia na łączeniu
jego elementów. Po 12 latach nastąpiła
potrzeba wymalowania kościoła.
Prace malarskie rozpoczęły się 22
lipca i są prowadzone od poniedziałku

do piątku w godz. 7.30 do 17.30. Roboty
zakończą się w połowie października.
Prace prowadzi firma pana Michała
Bolczyka z Rudy Śląskiej. Firma pana
Michała ma bogate doświadczenie w malowaniu kościołów, bo praktycznie nieustannie to czyni od kilkunastu lat. Przez ostatni
rok malowała kościół w Sławęcicach.
Wykonywany w tym roku zakres robót
remontowych to wielki wysiłek finansowy. Dlatego zwracamy się do wszystkich
parafian o wsparcie w miarę możliwości
tego dzieła. Planowane w tym i w przyszłym roku zbiórki oraz wpłaty przez bank
zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykonywanych prac.
Konto bankowe na które można przekazywać ofiary:
Parafia Ducha Świętego i NMP Matki
Kościoła,
ul. Bolesława Krzywoustego 2
47-232 Kędzierzyn-Koźle
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu
05 8882 1032 2001 0000 0909 0001
z dopiskiem: „na cele kultu religijnego”
lub
Bank PKO S.A. I O. w Kędzierzynie-Koźlu
26 1240 1659 1111 0000 2594 9018
z dopiskiem: „na cele kultu religijnego”
Bóg zapłać za wszelkie ofiary i wsparcie naszego wspólnego dzieła.
ks. proboszcz
zdjęcia: T. Kucharski

