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KS. PRAŁAT EDWARD BOGACZEWICZ
Na wniosek biskupa naszej diecezji Stolica
Apostolska nadała tytuł prałata naszemu ks.
proboszczowi Edwardowi Bogaczewiczowi.
Z tej okazji, podczas mszy św. w dniu
30 października, przedstawiciele Rady Parafialnej, w imieniu naszej Wspólnoty, złożyli

ks. prałatowi serdeczne gratulacje i życzenia
oraz ofiarowali swoją pomoc i modlitwę.
Szczęść Ci Boże księże prałacie!
Do życzeń dołącza się redakcja gazetki.
zdjęcia: D. Kubny

Hymn ku czci
Chrystusa
Króla
Na Twojej Chryste świętej skroni,
Korona Bóstwa sieje blask;
Berło Królewskie trzymasz w dłoni,
A w sercu niesiesz skarby łask.
O, króluj, Chryste, króluj nam,
Z nami po wszystkie zostań dni,
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.
Ty jeden jesteś nam światłością,
Nadzieją pośród życia burz,
Ty jeden jesteś serc miłością,
Pokojem Bożym wszystkich dusz.
Tyś zawarł z nami Krwią przymierze,
I lud wybrany stworzył z nas,
Tyś wszystkich złączył w jednej wierze
I poddał z sobą Ojcu wraz.
O Chryste Jezu, Co w jedności
Z Ojcem i Duchem chwałę masz,
Niech ziemia z niebem w społeczności
Tobie się kłania, Królu nasz.

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 udziałem księży i wiernych z kędzierzyńskich parafii, przewodniczył proboszcz
parafii św. Eugeniusza de Mazenode
- o. Mieczysław Hałaszko.
Procesję różańcową w Dniu
Zadusznym na cmentarzu wojennym,
w której uczestniczyło wielu wiernych
nie tylko z naszej parafii, poprowadził
ks. Tomasz Fortalski – wikariusz 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!
Redakcja
zdjęcia: z archiwum parafii
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72. ROCZNICA NAPAŚCI SOWIECKIEJ
NA POLSKĘ
W sobotę, 17 września, w 72. rocznicę
agresji sowieckiej na Polskę modliliśmy
się w intencji Ojczyzny. Na patenie ofiarnej składaliśmy cierpienia całego narodu,
a zwłaszcza wywiezionych na Syberię, Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego,
Żołnierzy Armii Krajowej.

Modliliśmy się o zdrowie, siłę ducha dla
żyjących i pamiętających tamte czasy oraz
o Chwałę Nieba dla tych, którzy swoje życie
oddali za wolność Ojczyzny. Niech trwa
pamięć o ich walce i cierpieniu. Modliliśmy
się też za młode pokolenie, aby pamiętając
o bohaterstwie przodków, nigdy takich kart
historii nie musiało pisać.
Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczył
ks. Jarosław Król, a koncelebrował i homilię wygłosił ks. proboszcz Edward Bogaczewicz, asystował diakon Szymon Cała.
W homilii ks. proboszcz mówił
o obowiązku zasiewania dobra i prawdy,
abyśmy w naszym codziennym zabieganiu
nie zapominali o tym, że zasiane przez nas
ziarno słów i czynów wyda kiedyś owoc,
którego jakość zależy od naszej postawy
dzisiaj. Musimy siać dobre ziarno, aby
następne pokolenia miały z czego czerpać
prawdziwą wiedzę o naszej historii.
Dalszą część uroczystości przy kamieniach pamięci, po krótkiej modlitwie

za zamordowanych i poległych w walce
o wolność Ojczyzny, rozpoczęło odśpiewanie hymnów państwowego i Sybiraków.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele władz powiatowych
i miejskich, parlamentu, Światowego
Związku Żołnierzy AK, Rodzin Katyńskich
i Związku Sybiraków. Po przemówieniach
odbył się apel poległych.

Wieńce i kwiaty przy kamieniach pamięci złożyli przedstawiciele władz, instytucji,
szkół i innych organizacji społecznych.
We mszy św. i uroczystości w miejscu
pamięci uczestniczyły delegacje i poczty
sztandarowe organizacji i instytucji z terenu naszego miasta oraz wierni nie tylko
z naszej parafii. Uroczystość uświetniła
orkiestra dęta.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

Dwudniowe „święto młodych”
W dniach 16 i 17 września młodzież
naszego dekanatu obchodziła dwudniowe
„święto młodych” związane ze wspo-

mnieniem św. Stanisława Kostki, który
jest patronem młodzieży. W pierwszy
dzień „święta młodych” spotkaliśmy się

Niedziela
ze św. Ojcem Pio
W niedzielę, 18 września gościliśmy
w naszym kościele o. Justyna Przybyłę
- franciszkanina z Prudnika Lasu. Ojciec
Justyn głosił homilie na niedzielnych mszach
św., udzielał błogosławieństwa i zachęcał do
modlitwy za wstawiennictwem o. Pio, którego relikwie przywiózł do naszej świątyni.
Za pośrednictwem redakcji o. Justyn
skierował do nas kilka słów:
„Dusza, która się modli, jest zatopiona
w Bogu i w takich chwilach odnosi ona
większe korzyści, niż w ciągu wielu lat
wytężonej pracy.” (św. o. Pio)
Z radością odpowiedziałem na zaproszenie ks. proboszcza Edwarda na
przeprowadzenie „Niedzieli ze św. o. Pio”
w waszej parafii. Na ołtarzu postawiłem
relikwiarz z relikwiami św. o. Pio i przez
całą niedzielę zachęcałem do ufnej modlitwy. Ufam w mocne owoce tej modlitwy.
Polecam Was wszystkich Bożej łaskawości i wstawiennictwu św. o. Pio.
Niech Pan Wam błogosławi!
o. Justyn Przybyła - OFM
zdjęcia: T. Kucharski

na czuwaniu modlitewnym w kościele na
Piastach. Na tym czuwaniu były obecne
Siostry Służebniczki z Leśnicy wraz z nowicjuszkami i kandydatkami. Siostry poprzez
sztukę i świadectwo przybliżyły młodzieży
wydarzenie powołania człowieka do życia,
chrześcijaństwa, małżeństwa i powołania
na służbę Bożą czy to w zakonie czy to
w kapłaństwie. Czuwanie zakończyła krótka adoracja Najświętszego Sakramentu
z modlitwą o powołania. (...).
Drugi dzień, to tradycyjna pielgrzymka
na Górę św. Anny.
Na podstawie:
dekanalnej strony internetowej.
zdjęcia T. Kucharski
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V ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA
W niedzielę, 23 października, w V
rocznicę poświęcenia naszego kościoła
przez abpa ks. Alfonsa Nossola, uroczystą
mszę św. odprawił ks. Tomasz Fortalski,
a homilię wygłosił ks. Edward Bogaczewicz.
W homilii ks. proboszcz nawiązał do historii i roli świątyni w Starym i Nowym
Testamencie, podkreślając, że jest to
miejsce święte poświęcone Bogu. To tutaj

Tydzień Miłosierdzia
i Dzieło Nowego
Tysiąclecia
W ramach Tygodnia Miłosierdzia
Parafialny zespół Caritas przeprowadził zbiórkę pieniędzy. Zebraną kwotę
w wysokości 3695 zł. przeznaczono
na dożywianie dzieci w naszych szkołach.
W ramach zbiórki na Dzieło Nowego Tysiąclecia zebrano 2795 zł. Kwota
ta przeznaczona jest na pomoc stypendialną dla młodzieży pochodzącej
z małych miejscowości.
Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać!
ks. proboszcz

w Najświętszym Sakramencie mieszka
sam Bóg. Uroczyste Te Deum po Komunii
św. było wyrazem wdzięczności Bogu za
błogosławieństwo i opiekę w budowaniu
naszej Wspólnoty i naszego kościoła.
Bogu niech będą dzięki!
Słowa podziękowania ks. proboszcz
skierował również do tych wszystkich,
którzy swoją pracą, modlitwą, cierpieniem

i ofiarą uczestniczyli w realizacji tego
wiekopomnego dzieła.
Oby w przyszłości nie zabrakło tych,
którzy pod parafialnym sztandarem,
będą gromadzili się w naszej świątyni,
wielbiąc Boga za wszelkie dobro, jakim
nas obdarza.
tekst: Tadeusz Kucharski
zdjęcia Urszula Bogaczek

Kolejarski hołd św. Katarzynie
11 października 2011, aura nie sprzyja
pieszym wędrówkom, ołowiane niebo,
co chwila krople deszczu. A jednak tradycyjnie, do figury Świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej na drugim peronie kędzierzyńskiego dworca, spieszą kolejarze. Idą
pomodlić się do swojej patronki. Przypomnijmy, kapliczka z inicjatywy i staraniem
koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy
Polskich przy Parafii Ducha Św. i NMP Matki
Kościoła, stanęła w tym miejscu 11 lat temu.
Przy kapliczce stają kolejarskie poczty
sztandarowe.
Modlitwie przewodniczy ks. Edward
Bogaczewicz, duszpasterz koła w asyście proboszcza parafii św. Eugeniusza,
o. Mieczysława Hałaszko. Odmawiamy różaniec, nie tylko w intencjach kolejarskich,

lecz również pasażerów i nowo wybranych
parlamentarzystów. Za Ojczyznę.
Jeszcze ktoś w roboczym ubraniu na
chwilę dołącza do modlących. Z niektórych przejeżdżających składów słychać
gwizd lokomotywy - kolejarskiego pozdrowienia.
tekst i zdjęcia: Andrzej Hynek

ZIEMIA ŚWIĘTA
- śladami Chrystusa
Ze względu na szczupłość tej gazetki
relację z pielgrzymki do Ziemi Świętej
zamieścimy w gazetce świątecznej.
Redakcja
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…Prosta będzie każda droga, gdy nie będę na niej sam…

DO MATKI MIŁOSIERDZIA W OSTREJ BRAMIE
Ostatnie dni lata 2011, niedzielny świt
(18.09). Msza św. o piątej, po niej rozpoczynamy kolejną pielgrzymkę z naszej
parafii. Tym razem do Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Kawał drogi. Zaczynamy
od nawiedzenia grobu bł. Jerzego Popiełuszki
w warszawskiej parafii św. Stanisława
Kostki. Jedziemy do Augustowa. Nocleg.
19.09 - Studzieniczna - Sanktuarium
Maryjne w Puszczy Augustowskiej. Być

może pamiętamy, choćby z telewizyjnych
transmisji, kiedy schodząc na ląd Ojciec
Święty Jan Paweł II powiedział „Byłem tu
wiele razy, ale jako papież po raz pierwszy
i chyba ostatni”. Dzisiaj na tym miejscu stoi
pomnik upamiętniający to zdarzenie. Msza
św. odprawiona przez naszego proboszcza
w Kaplicy Najświętszej Marii Panny. Następnym etapem jest pokamedulski kościół
z XVIII w. i eremy zakonników w Wigrach.

Przechodzący obok, śpieszący do pracy
czy nauki, starzy i młodzi zatrzymują się,
spoglądają na Obraz i wykonują znak krzyża. Od prawej do lewej prawosławni, od
lewej do prawej katolicy. Miasto, w którym
zakochać się można od pierwszej chwili.
Dotknięcie historii. Niesamowite poczucie
polskości. A przecież … w czasie ostatnich
dwustu lat Wilno w granicach Rzeczpospolitej znajdowało się zaledwie przez 17 lat!
Ale to co było przedtem! I to co pozostało!
Prześlizgujemy się, brak czasu; po starym
mieście. Cmentarze na Rossie i na Antokolu. Jest w Wilnie 40 kościołów. Muzeum
Mickiewicza. Długo by wyliczać, trzeba tam
pojechać. Zobaczyć.
21.09 - Troki. Zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich nad Jeziorem

Galve. Zetknięcie z kulturą i… kuchnią
Karaimów. Powrót do Wilna. Cela w której,
modliła się św. Faustyna i gdzie powstał
pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, ściśle wg. Jej wskazówek . Dzisiaj obraz ten
znajduje się w wileńskim Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.
22.09 - Pażajlis (Pożajście). Największy na Litwie zespół klasztorny. Przepiękna

Tutaj odpoczywał Jan Paweł II podczas VII
pielgrzymki do Polski. I jedziemy do katedry w Sejnach. Stamtąd na Litwę.
20.09 - Wilno. Uczestniczymy w mszy
św. przed cudownym obrazem Matki

Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Trudno
wyrazić w słowach co człowiek czuje
w takiej chwili. Może tylko westchnienie, podziękowanie, że mogę tutaj być.

barokowa świątynia i klasztor. Tutaj także
polskie ślady; założony w 1662 r. przez
kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa
Zygmunta Paca dla zakonu Kamedułów
Pustelników. Różne były losy tego obiektu; wszystko wskazuje na to, że wróci do
dawnej świetności. Dbają o to siostry ze
Zgromadzenia św. Kazimierza (kazimierzanki). Kowno. Spacer po Starym Mieście i wracamy do Polski. Jedziemy do
Różanegostoku.

Historia wsi związana jest nierozerwalnie z historią sanktuarium maryjnego.
Obraz różanostocki zamówiony przez

Tyszkiewiczów w 1652 r. u malarza
w Grodnie szybko zaczął być traktowany przez wiernych jako cudowny. Po
utracie niepodległości car sprowadza do
Różanegostoku mniszki prawosławne.
W 1915 roku, w związku ze zbliżającym
się frontem, mniszki zabierają ze sobą
w głąb Rosji słynący łaskami obraz. W 1929
roku do kościoła zostaje wprowadzony
nowy, czczony do dzisiaj obraz Matki
Bożej. Świątynię różanostocką papież Jan
Paweł II, w 1987 r., podniósł do godności
bazyliki mniejszej. Przejazd do Białegostoku. Wieczór, ale jeszcze zdążyliśmy
do przepięknej Bazyliki Archikatedralnej
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Modlitwa, nocny ogląd pałacu Branickich
i ostatni nocleg.
23.09 - Grabarka. Święta Góra Grabarka. Serce prawosławia w Polsce. Święta
Góra Grabarka nazywana jest także Górą
Krzyży - nazwa ta wywodzi się od krzyży
ofiarnych z epitafiami pisanymi cyrylicą
otaczającymi cerkiew Przemienienia Pańskiego. Krzyże stojące wokół niewielkiej,
drewnianej cerkwi stały się symbolem
Świętej Góry. To prawdziwy las krzyży,
pośród których można jedynie przejść wą-

ziutkimi ścieżkami. Dziś na wzgórzu wznosi
się około 10 tysięcy krzyży — drewnianych,
metalowych, kamiennych, małych i wielkich. Wracamy. Jeszcze po drodze, krótka
wizyta w Kazimierzu Dolnym i powrót do
codzienności.
tekst i zdjęcia: Andrzej Hynek

