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Spotkania Małżeńskie

Jakby to było fantastycznie, gdybyśmy,
pobierając się, otrzymywali w ślubnym
pakiecie szczepionkę
zabezpieczającą nas
przed wszystkimi trudnymi sytuacjami w małżeństwie. Nie byłoby
kłótni, cichych dni i ciągłego poczucia, że
on/ona mnie nie rozumie.
Rzecz w tym, że my naprawdę otrzymujemy tę szczepionkę – to łaska sakramentu małżeństwa, która daje nam siłę
do pracy nad relacjami i jakością naszego
związku. Być może ktoś teraz, z wielkim
rozczarowaniem pomyśli, no tak, oczywiście, ale nie ustrzegło mnie to przed
problemami, to nie działa.
Oczywiście, że nie działa, jeśli liczymy
na to, że sakrament małżeństwa to taka
magiczna formułka, która – sama z siebie
odmieni całe nasze małżeńskie życie.
Dla tych wszystkich rozczarowanych
i tych, którzy mają świadomość, że podstawą małżeńskiego szczęścia, budowanego na bazie sakramentu, jest wkład
własny – mamy propozycję drugiej tury
szczepienia.

Przeznaczone dla:
– wszystkich małżeństw
– sakramentalnych i tych w powtórnym
związku po rozwodzie (niesakramentalnych)
– tych najmłodszych i najstarszych
– kochających się i tych, którzy zgubili
miłość
– bez problemów i z problemami a nawet tych, które już podjęły decyzję
o rozstaniu
– rozmawiających ze sobą i mających
z tym trudności lub milczących, także
przeciwko sobie
– mających poczucie szczęścia i poczucie samotności albo bylejakości związku
– pragnących wzmocnienia dobrego
małżeństwa i rozwijania miłości
– i tych szukających lekarstwa na codzienne trudności, albo pomocy,
ratunku, przeżywających kryzys.

Uraduj się swoim małżeństwem
Spotkania Małżeńskie zapraszają na
wyjątkowe rekolekcje, w czasie których
można nauczyć się ze sobą rozmawiać
i pogłębić, odnowić albo nawet odbudować małżeńską więź i miłość.
Spotkania odbywają się we wszystkich
diecezjach na terenie całego kraju a nawet
zagranicą, wszędzie tam, gdzie są Polacy
i ci wszyscy, którym zależy na małżeństwie i rodzinie.
Nie ma małżeństwa, którego nie da się
uratować, jeśli tylko małżonkowie razem
tego chcą.
Terminy rekolekcji w naszej diecezji
w 2019 r.:
22–24.03. – Nysa
20–22.09. – Nysa
15–17.11. – Głębinów
Po więcej informacji zapraszamy na
strony: www.spotkaniamalzenskie.pl;
www.spotkaniamalzenskie.opole.pl

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
rozpoczną się w naszej parafii w sobotę 9 marca 2019 i będą trwały
do środy 13 marca. Będzie je prowadził Ojciec Polikarp, franciszkanin,
pracujący obecnie w Husiatynie koło Brzeżan na Ukrainie.

32 rok Wspólnoty, 25 rok Parafii
Po raz pierwszy „gazetkowo” spotykamy się w roku 2019, toteż warto popatrzeć
za siebie w miniony 2018 rok. Jaki on był?
Co było naszym wspólnym przeżyciem?
1. Starsi pamiętają początki Wspólnoty,
a miało to miejsce w 1986 roku. Później
przez kilka lat byliśmy „Duszpasterstwem
przy Osiedlu Piastów”. Znamiennym był
rok 1993, gdy bp Alfons Nossol wydał
dekret z datą 1.10.1993 erygujący Parafię
Ducha Świętego. Rok 2018 stał się okazją,
aby świętować 25 lecie erygowania naszej
parafii. Z faktem erygowania łączyło się
mianowanie pierwszych wikariuszy i ustanowienie proboszcza. Radość świętowa-

nia wypowiedzieliśmy 23.09.2018 w czasie
Festynu, który nazwaliśmy „Srebrnym
Weselem Rodziny Parafialnej”.
2. Raz na 5, 6 lat odbywają się wizytacje biskupie w dekanacie. Łączy się to
z wcześniejszą obecnością pracowników
Kurii Biskupiej w kancelarii, na plebanii
i w domu parafialnym. Wizytatorzy katechetyczni odwiedzają szkoły, w których
odbywa się katecheza prowadzona przez
naszą parafię. Zwieńczeniem wizytacji jest
zawsze obecność biskupa, który odprawia
mszę świętą, a proboszcz i Przewodniczący Rady Duszpasterskiej przedstawiają
w formie sprawozdania czas od ostatniej

wizytacji. Następnego dnia biskup od rana
spotykał się z przedstawicielami grup parafialnych, z dziećmi i młodzieżą, z Radą
dokończenie na str. 2
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32 rok Wspólnoty, 25 rok Parafii

Duszpasterską oraz odprawiał nabożeństwo z udziałem chorych, z udzielaniem
Sakramentu Namaszczenia i Błogosławieństwem Lourdzkim. Takie wydarzenia w naszej parafii miały miejsce 3 i 4 października
2018, a gościliśmy księdza biskupa Pawła
Stobrawę. We mszy świętej wzięli udział
wszyscy księża naszego dekanatu i wspólnie wyśpiewaliśmy TE DEUM, dziękując
Bogu za 25 lat naszej Parafii.
3. Każdy rok jest wysiłkiem parafialnym zmierzającym do upiększenia kościoła, placu kościelnego, do uporządkowana
różnych gospodarczych wysiłków. Tak też
było i w roku minionym. Wykonano część
balustrad na placu kościelnym, udało się
wybrukować parking przy CARITASIE
oraz wykonano część prac dekarskich na
dachu plebanii. Był to wydatek finansowy,
który musieliśmy spłacać jeszcze w styczniu 2019 roku. Podziękowania kierujemy
do wszystkich, którzy swoimi ofiarami
troszczą się o potrzeby Wspólnoty. Dziękujemy za ofiary składane w kościele,
w kancelarii, drogą bankową. Niektórzy
czynią to od początku, od 33 lat. Bóg zapłać wszystkim! Dziękujemy za wszelką
inną ofiarowaną pomoc, za modlitwę,
za ofiarowane cierpienie... Bóg zapłać
wszystkim!
4. Pamiątką roku 2018 pozostanie Ikona - Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,
który został poświęcony przez księdza
Marcina Pilcha w uroczystość odpustową. Obraz został wykonany przez artystę
jasnogórskiego Pawła Wasika. Pan Paweł
malował dla Papieża, dla hierarchów
kościelnych i polityków. Jego obrazy
znajdują się w zbiorach Jasnej Góry oraz
w sanktuariach, kościołach i wśród wiernych ponad 80 krajów świata. Postaramy

się w najbliższym czasie stworzyć wystrój
otoczenia obrazu.
5. Czas płynie. 8 grudnia 1990 roku
Biskup Opolski po raz pierwszy ustanowił
w naszej diecezji 280 nadzwyczajnych
Szafarzy komunii Świętej. Cieszyliśmy się
wtedy tym, że w tej grupie było siedmiu
naszych Panów. W minionym roku z tego
grona odeszło do Domu Ojca dwóch naszych Szafarzy. 19 kwietnia nagle zmarł
pan Hubert Szafarczyk, a 31 maja pan
Tadeusz Kucharski. Wpisali się złotymi
literami w dzieje naszej parafii. Pozostają
w naszych sercach i we wdzięcznej modlitewnej parafialnej pamięci. Niech Pan
będzie ich wieczną nagrodą.
6. Rok 2018 to również czas zmian
wśród kapłanów. Przeżywaliśmy ten rok
wspólnie z Ojcem Mirosławem Procherą,
franciszkaninem, któremu biskup zlecił
posługę w parafii Gierałtowice w czasie
ciężkiej choroby tamtejszego proboszcza.
Ojciec Mirosław pomagał u nas w duszpasterstwie, codziennie jeździł do Gierałtowic, a my w jakiś sposób żyliśmy tym, co
się w tej małej parafii działo. Proboszcz

Gierałtowic ks. Arkadiusz Nogielski zmarł
27.04.2018 r. w wieku 50 lat. Ojciec Mirosław pracował u nas do sierpnia. Biskup
skierował go do posługi w parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.
7. Sierpień był czasem zmiany również
dla księdza Marcina Pilcha, który po 5 latach pięknej pracy w naszej parafii otrzymał dekret ustanawiający go wikariuszem
Parafii świętego Wawrzyńca w Głuchołazach. Dziękujemy księże Marcinie i ciągle
życzymy siły ducha w dalszej pięknej
posłudze w Chrystusowym Kościele!
8. W tych samych sierpniowych
dniach rozpoczął posługę ksiądz Łukasz
Klęczar, neoprezbiter Diecezji Opolskiej.
Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 9,

przejął Grono LSO. Księdzu Łukaszowi
życzymy wytrwałości w kapłańskiej posłudze, cierpliwości w nauczaniu młodego
pokolenia i wdzięczności ludzkiej, która
zawsze pomaga.
Drodzy Parafialnie! Dziękujemy Bogu
za czas minionego roku 2018 i Jego
Opatrzności powierzamy wszystko to, co
będzie udziałem naszej Wspólnoty Parafialnej w roku 2019.
proboszcz, ksiądz Edward

Boże Narodzenie - Msza Święta o północy
Przez cztery Niedziele Adwentu przygotowaliśmy się do przeżycia pięknych
świąt Bożego Narodzenia. W nocy z 24
na 25 grudnia łączyliśmy się duchowo
z tym szczególnym momentem historii,
w której Bóg przyszedł na ziemię w po-

staci Dzieciątka. Pasterka – jako uroczysta msza święta – upamiętnia w swej
nazwie czuwających pasterzy, których
Anioł Pański powiadomił o przyjściu
na świat Zbawiciela. Po odśpiewaniu
kolędy „Cicha noc”, podczas aktu pokut-

nego zostały odpalone świece od światła
betlejemskiego i zapalone światełka na
choinkach. W uroczystej Mszy Świętej
brał udział również chór, który ubogacał
swoim śpiewem liturgię.
Tekst: Daniel
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Adwent – czas radości
Pamiętam jak będąc dzieckiem wyczekiwałam tego czasu, czekałam na grudzień,
na ten najwspanialszy miesiąc w roku,
w którym tyle się zawsze działo. Przed adwentem razem z tatą przygotowywaliśmy
lampion. Idąc z rana w ciemnościach na
msze roratnie, jeszcze wtedy do „baraku”, śnieg skrzypiał pod butami, a mróz
piekł w policzki. Jaka to była radość móc
wznosić swój lampion wysoko i odśpie-

wywać z liczebną gromadą dzieci głośne
„Marana Tha!”. Wszystko w tej mszy było
takie proste; prosty śpiew, mądre i proste
homilie. Niesamowite było tak zacząć
dzień od Eucharystii. Codziennie były losowania. Najważniejsza z „wygranych” to
figurka Matki Boskiej, którą zabierało się
do domu i następnego dnia zwracało. Jaka
to była duma, móc wracać z figurą Maryi
do domu, przy której po południu zbierała
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się rodzina, a czasem nawet sąsiedzi do
wspólnej modlitwy.
Tegoroczne Roraty przybliżały dzieciom dary Ducha Świętego. Ogrodnik
- Anioł Bazyli, pokazywał jakie owoce
Ducha Świętego można znaleźć w jego
ogrodzie. Celem nie tylko było ich poznanie i zrozumienie, ale także wprowadzenie
w życie. Dzieci otrzymywały po każdych
roratach trzy ogniwa, z których tworzyły jeden długi łańcuch. Każda z części
symbolizowała owoc lub dar Ducha
Świętego.
Tekst: Mirela

Jarmark w Wiedniu
15 grudnia w sobotę nad ranem,
wyruszyliśmy, grupą liczącą prawie 50
osób – na czele z księdzem Łukaszem,
do Wiednia. Celem naszej podróży był
jarmark bożonarodzeniowy. Naszym
pierwszym punktem było wzgórze Kahlenberg, na którym znajduje się polski kościół upamiętniający Odsiecz Wiedeńską.
W tym też kościele została odprawiona
msza święta. Po Eucharystii, a także
zwiedzeniu zakrystii Kościoła św. Józefa,

udaliśmy się do historyczno-zabytkowej części miasta. Mijaliśmy
liczne wiedeńskie zabytki oraz
miejsca, w których za czasów
monarchii austro-węgierskiej
zapadały najważniejsze decyzje
polityczne w Europie. Troszkę
wolnego czasu mieliśmy tuż przy
Katedrze św. Szczepana, która
jest samym centrum i sercem
Wiednia. Naszym ostatnim i „najważniejszym” punktem
wycieczki był coroczny
Wiedeński Jarmark Bożonarodzeniowy. Przed
każdym Bożym Narodzeniem Wiedeń zmienia
się w magiczną krainę
w świątecznym klimacie,
która wprowadza w niesamowity
nastrój: pięknie przystrojone uliczki, zapachy przypraw korzennych
oraz ponczu unoszące się w powietrzu. Na Placu Ratuszowym,
już na wejściu, przywitała nas
kilkumetrowa brama w kształcie
łuku ze świeczkami. Atrakcją dla
zakochanych było drzewo ozdobione świecącymi serduszkami.
Parkowe ścieżki zamieniły się na
szlaki dla łyżwiarzy. Na stoiskach
można było znaleźć wiele smakołyków - od świątecznych wypie-

ków, owoców w czekoladzie, szaszłyków,
po samą gorącą czekoladę oraz grzane
wino. Kilka ulic dalej, pomiędzy Muzeum
Historii Sztuki a Muzeum Historii Naturalnej, na placu Marii Teresy, leży mniejsza
„wioska świąteczna”, która, pomimo
mniejszej ilości stoisk, asortymentem nie
była gorsza od tej na Placu Ratuszowym.
Krótki, bo jednodniowy, wyjazd był
bardzo intensywnym dniem, pod koniec
którego mroźne austriackie powietrze
czasami dawało się we znaki, jednak był
to niezapomniany i radosny czas.
Tekst: Uczestnik
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Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli
Chór mieszany, czterogłosowy przy
parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła powstał w 2009 roku. Opiekunem
muzycznym i dyrygentem formacji jest
Marta Otrząsek, która grą na organach
i śpiewem ubogaca msze święte niedzielne i w dni powszednie. Członkowie chóru
reprezentują całą gamę zawodów. Łączy
ich pasja do muzyki.
W kwietniu 2018 roku wspólnie wybrali dla siebie nazwę „Sursum Corda”, co
znaczy: w górę serca. Grupa liczy około 22
osób. Swoim śpiewem nadaje uroczystej
oprawy liturgii niedzielnej, m.in. w adwencie i wielkim poście, świętom kościelnym
i państwowym, np. z okazji 11 Listopada
oraz ważnym wydarzeniom w życiu parafii, jak odpust, rocznice konsekracji kościoła czy bierzmowanie. Najważniejszym
wydarzeniem każdego roku jest Triduum
Paschalne, do którego chór pieczołowicie
się przygotowuje.
W swoim bogatym repertuarze ma
m.in. kolędy, pieśni wielkopostne, wielka-

nocne, adwentowe, eucharystyczne,
maryjne, do Ducha Świętego. Sięga
również po trudniejsze i ambitniejsze
utwory, jak np. „Gloria” Antoniego
Vivaldiego. W repertuarze ma także
hymn sławiący i wielbiący Najświętszą Maryję Pannę i pieśń pochwalną
ku czci św. Józefa, czyli Akatyst ku
czci Bogurodzicy i Akatyst ku czci św.
Józefa Oblubieńca Bogarodzicy. Z tym
pierwszym chór wyszedł poza mury
swojego kościoła – w 2015 roku gościł
w kędzierzyńskiej parafii św. Mikołaja,
uczestnicząc w nabożeństwach chrześcijan dwóch wyznań, dwóch tradycji: katolickiej i prawosławnej.
Tradycją w naszym kościele stały się
coroczne koncerty kolęd. Na wspólne
kolędowanie w minionych latach Sursum
Corda zapraszał dyrektora Państwowej
Szkoły Muzycznej nr 1 w KędzierzynieKoźlu Gotfryda Włodarza z uczniami, czyli
chórem i orkiestrą, a także chór powiatowy Kandersino, którym dyryguje dyrektor
kędzierzyńskiej szkoły muzycznej.
Chórzyści skupieni wokół Marty
Otrząsek w maju 2018 roku uczestniczyli w I Festiwalu Pieśni Maryjnej,
którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Cantabile” przy
współudziale samorządu miejskiego.
Natomiast w grudniu zostali zaproszeniu do udziału w Sławięcickim Festiwa-

lu Kolęd 2018, który zorganizowała parafia
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach z okazji 150-lecia konsekracji
kościoła.
Sursum Corda jest otwarty na nowych
członków. W swoje szeregi zaprasza
ludzi młodych (grupa docelowa to 20-,
30-, 40-latkowie), którzy śpiewają czysto.
Znajomość nut nie jest obowiązkowa. Jeśli
zatem lubisz śpiewać, posiadasz umiejętność śpiewania wraz z innymi głosami,
bo większość utworów jest czterogłosowa
(sopran, alt, tenor i bas), a poprzez systematyczny wysiłek chcesz doskonalić swój
wokal – nie wahaj się i przyjdź. Próby odbywają się raz w tygodniu, we wtorki. Są
czasem rzetelnej, żmudnej pracy nad pieśniami, ale także wytchnienia i spędzania
dobrych, często wypełnionych śmiechem
chwil, w towarzystwie wspaniałych ludzi,
którym cały czas w duszy gra.
Tekst: Alt

Oto ja, służebnica Pańska
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do grona
Dzieci Maryi dołączyło 6 dziewcząt.
W uroczystościach wzięło udział całe
Grono Dzieci Maryi. Dziewczęta, które
chcą naśladować Maryję i Jej ciche,
pokorne życie. Marianki przygotowały
liturgię słowa oraz niosły dary ofiarne.
Po kazaniu i wyznaniu wiary kandydatki
składały pierwszy raz przyrzeczenia –
wyraziły chęć naśladowania Matki Bożej
w Jej cnotach. Następnie cała Wspólnota

Dzieci Maryi odnowiła swoje przyrzeczenia.
Kiedy dziewczęta otrzymały medaliki, wybrzmiał Akt ofiarowania się
Matce Bożej – modlitwę poprowadziła
najstarsza z Marianek, Martyna. Po
Eucharystii nastąpiła druga część
radosnego świętowania – spotkanie wraz
z rodzinami w salce. Oczywiście jak co
roku do salki przybył gość specjalny – św.
Mikołaj, który rozdał słodkie podarunki.
Dziękuję rodzicom, którzy angażują się

w życie tej wspaniałej wspólnoty, za
Waszą pomoc, dobre słowo i motywację
dziewcząt. Przede wszystkim dziękuję
Wam drogie Marianki za Waszą obecność
i poświęcenie. Życzę z całego serca, abyście nieustannie starały się naśladować
Matkę Bożą – swoją patronkę. Niech Wasze ręce, nogi, usta i serca będą wypełnione miłością dla bliźnich, na wzór Maryi,
a słowa tak pięknie i głośno przez Was
wyśpiewane „Oto ja, służebnica Pańska”
niech Wam zawsze towarzyszą. Każda
z Was wnosi sobą niesamowitą energię
i radość. Dobrze, że jesteście!
Tekst: Mirela
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Uroczystość Objawienia Pańskiego oraz
Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2019 roku ulicami 752
miejscowości w Polsce, w tym w Kędzierzynie-Koźlu, przeszedł jedenasty (u nas
czwarty) Orszak Trzech Króli. Pod hasłem
„Odnowi oblicze ziemi”. Orszaki przeszły
tradycyjnymi trasami - z Osiedla Pogorzelec, z Osiedla Piastów i z kościoła świętego
Mikołaja na Plac Wolności, gdzie spotkała
się rzesza, tak jak w ubiegłych latach, około 1500 osób. Na Placu Wolności wspólne
kolędowanie, z udziałem Orkiestry związanej z Zakładami Azotowymi oraz Orkiestry
z Cisowej trwało ponad godzinę. Po raz
pierwszy w Orszaku wziął udział Biskup
Rudolf Pierskała, który przekazał pozdrowienia od Biskupa Ordynariusza oraz
udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Czwarty Kędzierzyńsko-Kozielski Orszak
Trzech Króli był radosnym czasem łączą-

cym ludzi w różnych wieku, wędrowały
przecież całe rodziny. Można powiedzieć:
był udaną uroczystością religijno-społeczną. W tym też dniu nasza szopka wzbogaciła się o nowe figury nawiązujące do oddania przez trzech mędrców ze wschodu
pokłonu małemu Jezusowi, a po każdej
mszy świętej kapłan święcił mirrę oraz
kredę, którą są znaczone drzwi podczas
odwiedzin kolędowych.
Tekst: ksiądz Proboszcz
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Karnawał Dzieci
Maryi i Ministrantów
W sobotę 12 stycznia odbył się bal
karnawałowy Dzieci Maryi, na który zostali zaproszeni także ministranci. Zabawę
rozpoczęliśmy o 16:30. „Wejściówką”
na karnawał było przebranie, dlatego
wszyscy uczestnicy przybyli w pięknych
kolorowych strojach. Nie zabrakło wśród
nich Gandalfa, stewardessy czy pirata.
Prócz pląsów i tańców znalazł się także
czas na różne zabawy takie jak krzesełka
czy talarek. Jak co roku odtańczyliśmy
również „belgijkę”. Zmęczeni tańcem mogliśmy nabrać sił przy wspólnym posiłku,
którym była tradycyjnie pizza. Wszyscy
bawiliśmy się wyśmienicie i czekamy
z niecierpliwością na kolejny bal w przyszłym roku.
Tekst: Martyna

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Wspólnoty Krwi Chrystusa
Jak co roku Wspólnota Krwi Chrystusa z diecezji opolskiej spotkała się 12
stycznia na wspólnym kolędowaniu – tym
razem w naszej parafii. Kolędowanie
poprzedzone było uroczystą mszą świętą
koncelebrowaną przez czterech księży:
ks. Henryka Wyciska z WKC Bolesławia,
jednego z najstarszych czcicieli Krwi
Chrystusa w diecezji opolskiej, który
przewodniczył mszy świętej, moderatora
podregionu częstochowskiego – ks. Daniela Mokwa CPPS, naszego proboszcza
ks. Prałata Edwarda Bogaczewicza, ks.
Jakuba Furca – opiekuna WKC Opole. We
mszy świętej uczestniczyli członkowie
Wspólnot: z Opola z animatorką diecezjalną Genowefą Wojnar; z Kluczborka wraz
z animatorem parafialnym Arkadiuszem
Sabadaszem, który służył do mszy świętej; z Bolesławia z animatorką Małgorzatą
Grzesiczek oraz członkowie naszej parafialnej Wspólnoty z wszystkimi sympatykami i czcicielami Krwi Chrystusa.
Homilię wygłosił moderator podregionu częstochowskiego ks. Daniel Mokwa
CPPS, który nawiązał szczególnie do tego,
jak wielką rolę w życiu każdego z nas ma

kierowanie się słowem Bożym w życiu
codziennym. Świadczą o tym świadectwa,
jakie składają członkowie Krwi Chrystusa. Eucharystię uświetniła przyjmowana
Komunia Św. pod dwiema postaciami, co
dla wszystkich jest zawsze wielkim przeżyciem. Na koniec każdy mógł podejść
do indywidualnego błogosławieństwa
relikwiami św. Kaspra del Bufalo, założyciela Misjonarzy Krwi Chrystusa i patrona,
którego 6 stycznia obchodzimy urodziny.
Jakże aktualne są do dziś wypowiedziane
słowa w czasach, kiedy żył: „W przeszłości Kościół był atakowany przez fałszywe
dogmaty, albo przez co innego, ale w naszych czasach walczy się z religią w całości, z Ukrzyżowanym Panem. Teraz ludzie

muszą wiedzieć, jaka była cena zbawienia
ich dusz! Krew Chrystusa jest bronią
czasu!” (Cytat pochodzi z książki „Kwiatki Świętego Kaspra” wydanego przez
„Wydawnictwo Pomoc”). Po przeżyciach
duchowych odbyło się miłe spotkanie
w salkach parafialnych. Po podzieleniu
się opłatkiem, złożeniu życzeń, wszyscy
„jednym chórem” kolędowali. Nie brakowało też przygotowanych wspólnie przez
wszystkie grupy Wspólnoty smakołyków.
Długo oczekiwany dzień zakończył się
w świadomości, że do gorącego i otwartego serca każdego z nas przyjdzie Pan
i umocni nas swoim pokojem.
Błogosławiona Krew Jezusowa!
Tekst: Katarzyna Zaluza
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Ustanowienie nowych lektorów

Diakon Piotr

– w tym 9 z naszej parafii
9 lutego, w kościele p.w. Matki Bożej
Bolesnej w Nysie, 94 ministrantów z całej
diecezji opolskiej przyjęło z rąk biskupa
Rudolfa Pierskały posługę lektoratu,
w tym 9 z naszej parafii. Brali oni udział
w tygodniowym kursie lektorskim, który
zakończył się uroczystą Eucharystią. Każ-

dy nowy lektor otrzymał z rąk biskupa
Pismo Święte oraz dyplom ukończenia
kursu prowadzonego przez ks. Zygfryda
Waskina i ks. Tomasza Fortalskiego. Naszym nowym lektorom życzymy wiele sił
i zaangażowania w przekazywaniu Słowa
Bożego.

Nazywam się Piotr Kłonowski. Od 5
maja jestem diakonem. Pochodzę z parafii Trójcy Świętej w Korfantowie. Czy
od dziecka chciałem zostać księdzem?
Hmmm, nie wiem, owszem bawiłem się
w księdza, „odprawiałem” msze święte,
byłem ministrantem. Jednak wydaje mi się,
że największy wpływ na moją decyzję miał
kontakt z Ruchem Światło-Życie. Wyjazdy
na letnie rekolekcje i wiele rozmów z księżmi z ruchu oazowego pomogły mi w rozeznaniu mojego powołania. Interesuję się
piłką nożną, w którą również bardzo lubię
pograć, gdyby ktoś też kibicował Liverpoolowi, to proszę dać mi znać.

Kolejarze w służbie Bogu i Ojczyźnie
„W służbie Bogu i Ojczyźnie” – to hasło
35 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy
na Jasną Górę, która odbyła się w dniach
17-18 listopada. W sobotę wieczorem
pielgrzymów przywitał Krajowy Duszpasterz ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński.
W pielgrzymce uczestniczą przedstawiciele spółek PKP S.A., prezesi, dyrektorzy,
senatorowie, posłowie wywodzący się ze
środowiska kolejarskiego, pracownicy
kolei, emeryci, renciści, przedstawiciele
administracji, rodziny kolejarskie. W tegorocznej modlitwie uczestniczyli także
pielgrzymi z Białorusi, Słowacji i Węgier.
Przybyli przedstawiciele ministerstwa
infrastruktury z podsekretarzem stanu.
Nasza delegacja to 14 członków KSKP, ale
spotkaliśmy też sporo kolejarzy z naszego
kędzierzyńskiego węzła, uczestniczących
indywidualnie w pielgrzymce. Wieczorna
droga krzyżowa na jasnogórskich wałach
to modlitwa przeplatana 100 letnią historią
odzyskania niepodległości.
Centralnym punktem pielgrzymki
była niedzielna msza św. na jasnogórskim
szczycie, o godz. 11.00, przewodniczy jej
Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diec.

kaliskiej. W homilii mówił: „W tym roku
jesteśmy w czasie, kiedy dziękujemy
za niepodległość, za jej odzyskanie. To
już 100 lat – Myślimy też o powodach
jej utraty – o prywacie, o szukaniu tylko
własnego dobra, zagubieniu społecznej
miłości – to wszystko tak narosło, że już

ludzie końca XVIII wieku, ci, którzy byli
w pierwszym rzędzie odpowiedzialni
za losy Ojczyny, całkowicie się pogubili
w swoich zadaniach i odpowiedzialnościach. Trzeba było potem heroicznych
wysiłków, żeby ten brak miłości okupić
wielorakimi zrywami wolnościowymi. My
to wszystko wiemy i nosimy to w sobie.
Może szczególnie to w nas odżywa tutaj,

na Jasnej Górze, teraz już z perspektywy
czasu. I kardynał Wyszyński wskazywał
tutaj, na Jasnej Górze, że to właśnie ten
duchowy rozkład i wewnętrzne rozdwojenie powoduje, że wszystko staje się
w ludzkim życiu względne, wszystko można wtedy czynić, można myśleć, robić, co
się podoba. Natomiast wolność, tak jak
wszystko, co jest wartościowe w naszym
życiu, wyrasta z pracy nad sobą. I 100 lat
temu nasi ojcowie zdobyli się na odzyskanie niepodległości, odzyskali wolność.
I to jest też jakiś cud. Nie tylko chodzi tu
o ‘Cud nad Wisłą’, ale samo odzyskanie
niepodległości jest wielkim cudem i darem. Ludzki wysiłek, ale także działanie
Opatrzności Bożej. A z drugiej strony
to jest wielki cud Maryjny, i mamy tego
świadomość. Jeśli Jan Paweł II tutaj, na
Jasnej Górze powiedział, że tu zawsze byliśmy wolni, to znaczy, że nasza wolność
ma właśnie kształt maryjny i tym zasadniczym motywem jest troska Maryi o swoje
dzieci, o rodziny, o naród”.
Eucharystię koncelebrowali duszpasterze kolejarzy, na czele z ks. Eugeniuszem
Zarębińskim, który na zakończenie odczytał akt zawierzenia „Rodziny kolejarskiej”
Jasnogórskiej Pani Królowej Polski.
Tekst: Zbigniew Bar

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

Święto Krwiodawców
18 listopada, z okazji przypadających Dni Honorowego Krwiodawstwa,
odbyło się XIX Spotkanie krwiodawców
województwa opolskiego. Centralnym
punktem obchodów była uroczysta msza
św. koncelebrowana przez diecezjalnego
kapelana krwiodawców księdza Wojciecha Modelskiego, księdza proboszcza
i księdza Łukasza Klęczara. Eucharystia
sprawowana była w intencji krwiodawców
i ich rodzin, pracowników i wolontariuszy
krwiodawstwa i za krwiodawców, którzy
odeszli do Pana. W oprawę liturgiczną
Eucharystii, jak co roku, zaangażowali się
krwiodawcy z Parafialnego Klubu HDK.
We mszy świętej wzięły udział poczty
sztandarowe z Parafialnego Klubu HDK
PCK w Kędzierzynie-Koźlu, z Klubu HDK
PCK w Byczynie, z PCK w KędzierzynieKoźlu. Były obecne również delegacje Zarządu Okręgowego PCK w Opolu na czele
z panią Prezes Elwirą Bury, delegacje
z Klubu HDK PCK w Krapkowicach, z Klubu HDK PCK w Polskiej Cerekwi, z Klubu
HDK PCK w Strzelcach Opolskich, z Klubu
HDK PCK „Kofama” Kędzierzyn-Koźle,
z Klubu „Stoczniowiec” z Kędzierzyna–
Koźla, z Klubu HDK „Śródmieście” oraz

Klubu HDK PCK w Byczynie. Swoją obecnością zaszczycili nas również członkowie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Opola i Raciborza
oraz inni, nie zrzeszeni Honorowi Dawcy
Krwi i wolontariusze.
Po mszy świętej, jak zawsze, do wiernych przemówiła pani Elwira i nastąpiła
bardzo miła chwila mianowicie - medalem
„60-lecia PCK” w dowód wdzięczności za
propagowanie od 20 lat idei krwiodawstwa została uhonorowana nasza Parafia.
W oprawę uroczystości włączyła się orkiestra, która przywitała wiernych przed
msza świętą na placu, ubogaciła liturgię
i radośnie zagrała w „domu parafialnym”
w czasie skromnego poczęstunku. Serdeczne podziękowania dla krwiodawców
przekazała pani Starosta Małgorzata Tudaj
oraz Przewodniczący Rady Miasta pan
Zbigniew Romanowicz, który przekazał
pozdrowienia i podziękowania od pani
Prezydent. Po mszach świętych przed
kościołem klubowi krwiodawcy prowadzili kwestę na działalność parafialnego
klubu, w którą włączyło się wielu parafian. W domu parafialnym dla wszystkich
krwiodawców i gości został przygotowany
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poczęstunek. Była to okazja do przyjacielskich rozmów i świętowania przy pieczonych kiełbaskach i wspaniałych ciastach,
upieczonych przez nasze niezastąpione
panie. W ambulansie miała miejsce również 5 niedzielna akcja poboru krwi. Krew
w tym dniu oddało 19 osób.
Parafialny Klub Honorowych Dawców
Krwi składa ogromne podziękowania
księżom, wszystkim przybyłym gościom,
pocztom sztandarowym i delegacjom, bez
których uboga byłaby oprawa uroczystości. Krwiodawcy serdecznie dziękują
wszystkim ludziom o wielkich sercach,
którzy wsparli kwestę na działalność klubu. Dzięki zgromadzonym środkom Klub
będzie mógł działać i dalej propagować,
tak wielce szlachetną ideę honorowego
krwiodawstwa. Słowa ogromnych podziękowań należą się wszystkim, którzy w tym
dniu honorowo oddali krew. Wreszcie
ogromne, z serca płynące podziękowania
kierowane są w stronę wszystkich, którzy
zorganizowali poczęstunek dla gości.
Panie, które upiekły ciasta i pomagały
przy całej obsłudze stołów - jak zawsze okazały się niezastąpione. Parafialny Klub
Honorowych Dawców Krwi serdecznie
dziękuje za całe dobro tego dnia!
W imieniu Parafialnego Klubu HDK
PCK – Prezes Mieczysław Ferdzyn

Przeżyjmy to wspólnie
Marzec
3
15.00
6		
		
8-13 		
19 18.00
25		
		
Kwiecień
7
15:00
18–21
21		
6.00
		
22		
		

Msza św. w intencji Róż Różańcowych
Środa Popielcowa
6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18,00 i 19.30
Rekolekcje parafialne
Msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza Świętego
Zwiastowanie Pańskie - Dzień Świętości Życia
6.30, 8.00, 10.00 i 18.00
Msza św. w intencji Róż Różańcowych
Triduum Paschalne
Niedziela Zmartwychwstania
Rezurekcja,
6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 14.00, 15.00 i 18.30
Poniedziałek Wielkanocny
7.00, 8.30, 10.00, 11,30, 14.00, 15,00 i 18.30

24
25

8.00
8.00

25
28
28

18.00
11.30
15.00

Msza św. w intencji Radia Maryja i TV TRWAM
Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich w 20 rocznicę erygowania III Zakonu;
Msza św. w intencji Apostolatu Margaretka
Pierwsza Komunia Święta
Pierwsza Rocznica Komunii Świętej

Maj
3
10.00
5
15.00
6		
6

18.00

8

11.00

Msza św. w intencji Ojczyzny
Msza w intencji Róż Różańcowych
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
z modlitwą w intencji Diecezji
Msza św. w intencji ks. proboszcza w 40. rocznicę święceń kapłańskich
Msza św. z udziałem księży święconych wraz
z księdzem proboszczem w roku 1979
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Pani od tortów

Dziękujemy Dominiku...

Wiele osób
z różnych miejscowości wspierało nasze parafialne troski przy
budowie kościoła i w tworzeniu
podwalin parafii.
Odwiedzaliśmy
parafie patronackie, przyjmując od nich ofiary, prosiliśmy
o różne wsparcie naszego wiekopomnego
trudu. Niewątpliwie do najbardziej ofiarnej
grupy należeli Głubczyczanie, którzy wraz
z księdzem proboszczem Michałem Ślęczkiem „żyli nasza Wspólnotą”, pomagali
wiele spraw załatwić, wielokrotnie składali
duże ofiary pieniężne. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Do tej grupy należała pani
Janina wraz z mężem. Symbolem jej troski
były torty ofiarowane na święta, a w większej ilości na odpusty parafialne. Zwykle
w czasie odpustu, gdy podejmowaliśmy
księży z dekanatu, padało pytanie: „a czy
jest tort z Głubczyc?” i zwykle wszyscy
bardzo chętnie się częstowali. Ksiądz Karol
Złoty, będąc wikariuszem, powiadał często:
„w Niebie muszą być... takie dobre torty”.
Kochana Pani Jasia nagle, po krótkiej chorobie, zaopatrzona świętym wiatykiem,
odeszła 14 stycznia 2019. Powiększyło się
Grono naszych Dobrodziejów, tam po drugie stronie życia, w Niebie. Niech „z Góry”
orędują za tymi, których kochali i za nami,
którzy ich pamiętają i wypowiadamy przed
Bogiem naszą wdzięczność za nich, za ich
świadectwo życia i zwyczajną, ludzką pomoc w codzienności.
ks. Edward

11 lutego zmarł nagle Dominik
Kaczmarczyk, nasz ministrant, miał 18 lat.
Jeszcze tego dnia był w szkole. Lekarze
pracujący w szpitalu, mający za sobą
długie lata praktyki lekarskiej, mówili najbliższym, że nie spotkali tak nagłego ataku
choroby... Do kościoła na Piastach, w poniedziałkowy poranek 18.02.2019 przybyło
wielu parafian, przybyli koledzy ze szkoły,
z Klubu MMKS ZAKSA, przybyło wielu
młodych, którzy z Dominikiem przyjaźnili
się, dzielili codzienność młodości, brali
udział we wspólnych zajęciach szkolnych,
w treningach i rozgrywkach sportowych,
przeżywali radość zwycięstw i młodzieńczych potknięć. Przybyli nauczyciele,
wychowawcy z SP nr 19, z Kozielskiego
LO nr 1 wraz z pocztem sztandarowym,
przybyli księża: ks. Daniel Litwin z Opola, ks. Jan Golba katecheta, ks. Bogdan
Węgrzyn z Blachowni, ks. Robert Sadlak,
ks. Marcin Pilch, ks. Tadeusz Komorek
i wspólnie z ks. Łukaszem, ks. Michałem
i ks. proboszczem sprawowali Najświętszą Ofiarę. Posługę pełnił ks. diakon Piotr
Kłonowski.
Intencja świętej Eucharystii była składana za Dominika, ale modliliśmy się za
jego kochanych Rodziców, braciszka, babcie, dziadków i całą rodzinę. Chcieliśmy
być przy nich w tych trudnych chwilach,
ale zarazem wspólnie powierzać Bogu
trud rozstania. Wokół ołtarza stanęli ministranci, ci młodsi i ci starsi, studenci. Stanęli ze swoim sztandarem. Przed ołtarzem
ustawili zdjęcie Dominika i wieniec, na
którego szarfie umieścili swoje podpisy...
Ksiądz Robert na początku Eucharystii
podpowiedział wszystkim nam, że „Pan

jest z nami” i w
tym duchu przeżywaliśmy Eucharystię. W kazaniu ksiądz
proboszcz przybliżając uczestnikom sylwetkę
Dominika ukazał jego odwagę bycia ministrantem, jego
dążenie do bliskości z Panem Jezusem:
„Pan Jezus do młodzieńca z Ewangelii
mówi: jeżeli chcesz! Jeżeli chcesz możesz iść przez swoje dni ze Mną, z moją
łaską, z modlitwą, ze świętym imieniem - chrześcijanin. Dominik potrafił
przyjmować Chrystusowe zaproszenie
i w tym może dzisiaj być nam wzorem do naśladowania... Często mówię
w zakrystii: chłopcy dziękuję za służbę,
dziękuję za to że jesteście... Dzisiaj Dominiku Tobie mówię: dziękuję, że byłeś
kochanym synem, bratem, wnukiem,
ministrantem, uczniem, kolegą, zawodnikiem na boisku - i wierzę, że jesteś tam
po drugiej, tej szczęśliwej stronie życia
i będziesz orędował za tymi, których
kochałeś i którzy Ciebie noszą i będą
w sercu nosili.”.
Na cmentarzu, wokół grobu, długo
po zakończeniu uroczystości w milczeniu, w zadumie, z nieukrywanymi łzami
w oczach, byli obecni młodzi przyjaciele...
„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli w pokoju z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Kwiek Jan l. 82
Krzemińska Halina l. 73
Szeruga Henryka l. 60
Kacprzak Grażyna l. 63
Winiarz Stanisława l. 91
Fojk Zofia l. 74
Drewniak Wiesław l. 63
Rogula Bronisław l. 66
Głodek Krystyna l. 65
Moroń Weronika l. 82
Niedźwiecki Mieczysław l. 73 Pawlaczek Małgorzata l. 51
Pilch Wanda l. 77
Paszko Mariola l. 61
Sitek Stanisław l. 69
Zasępa Adam l. 68
Tłuczykont Emil l. 80
Harendza Bernard l. 64
Pieczyk Krystyna l. 90
Misiewicz Czesław l. 71
Neidera Dorota l. 84
Baruk Ewa l. 72
Mróz Marian l.87
Walczak Antoni l.66
Witek Julian l. 90
Sidoruk Ryszard l.63
Maniecka Magdalena 43
Wachowiec Anna l. 62
Szewczuk Maria l. 74
Kiernik Franciszek l. 85
Skalski Bohdan l. 64
Haliniak Barbara l. 68

Strąk Jerzy l. 71
Matras Adam l. 75
Kowalcze Katarzyna l. 96
Golonka Tadeusz l. 69
Zyzik Marianna l. 69

Nowak Zygmunt l. 71
Wierna Krystyna l. 67
Korszałowska Aniela l. 77
Kuciapska Janina l. 88
Kaczmarczyk Dominik l. 18
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