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przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie–KoŸlu
Luty 2012

PAPIESKIE ORĘDZIE
NA ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO 2012
Bogu zawsze chodzi o dobro
całego człowieka. Świadczyły o tym
uzdrowienia dokonywane przez
Chrystusa. Dziś przejawia się to
w sakramentach uzdrowienia:
czyli w spowiedzi, namaszczeniu chorych oraz w Komunii
Eucharystycznej – pisze Benedykt
XVI w Orędziu na Światowy
Dzień Chorego. Jak co roku,
będzie on obchodzony 11 lutego. W tegorocznym przesłaniu,
poświęconym wspomnianym
już sakramentom, nie brak też
odniesień do Roku Wiary, który
rozpocznie się w październiku.
Nawiązuje już do tego samo
hasło Dnia: „Wstań, idź, twoja
wiara cię uzdrowiła”.
Swoje słowo do chorych
Papież rozpoczyna od refleksji
nad spowiedzią. Zauważa, że
dzięki temu sakramentowi czas
cierpienia, któremu towarzyszy
pokusa zniechęcenia i rozpaczy,
może się przemienić w czas łaski,
kiedy wnikamy w siebie, aby
zastanowić się nad własnym życiem,
uznać błędy i poczuć tęsknotę za miłosiernym Ojcem, który nas oczekuje
i czuwa nad całym naszym życiem.
Mówiąc z kolei o namaszczeniu
chorych, Papież przestrzega, by
nie traktować go jako sakramentu
drugiej kategorii lub posługi przeznaczonej wyłącznie dla umierających.
Benedykt XVI przypomina, że praktyka ta ma długą tradycję, sięgającą

pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Namacalnie, w postaci świętych
olejów, można doświadczyć w tym
sakramencie czułości Boga oraz obecności wspólnoty Kościoła, która modli

ISSN 1732–6885
Kazimierz Wójtowicz

W Lourdes
Śliczna Pani
tak jak chciałaś
stoi tu kościół na skale
przy źródle
i Syn Twój
waży
ból człowieczy
zwożony co dzień wózkami.
Tak jak chciałaś
stoi tu kościół na skale
idą tłumy
witając Ciebie
w szepcie Zdrowaś Maryjo
- Ty tylko
zatrzymana w kamiennym odbiciu
nie uśmiechasz się już
jak wtedy
spytana o imię
A może jest inaczej?

się o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu
i zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem – pisze Ojciec Święty.
Zjednoczenie ze Zbawicielem
dokonuje się w sposób szczególny
dzięki Eucharystii. Dlatego Papież
apeluje do duszpasterzy, aby zapewnili chorym i starcom możliwość częstego przyjmowania Komunii. (...)
Żródło: OPOKA
- serwis informacyjny.

Tylko ja
- jednodniowy pielgrzym
z wiarą tak małą
że ostatni w kolejce po cud nie śmiem Cię nazwać
Twym imieniem zbyt własnym
i ziemi trzymam się kurczowo
jak dziecko spódnicy
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BOŻE
BOŻE NARODZENIE
NARODZENIE
Boże Narodzenie, to najradośniejsze,
najcieplejsze, najbardziej rodzinne święto
w liturgii Kościoła. Rozpoczyna je kolęda
„Wśród nocnej ciszy”, śpiewana na pasterce, złożenie figurki Jezusa do żłóbka

w szopce, a następnie radosna Liturgia
Słowa i przyjście Chrystusa w Liturgii
Eucharystycznej, Komunia św. i wspólne
śpiewanie kolęd.
Radość tego święta w kościele ma
też źródło w możliwości spotkania osób,
z którymi widujemy się okazjonalnie, bo
wyjechały w inne strony, jak ks. Dariusz

O święcie Świętych Młodzianków Męczenników
„28 grudnia, w czwarty dzień oktawy Bożego Narodzenia Kościół katolicki obchodzi
święto Młodzianków Męczenników, zwane także Dniem Niewinnych Dzieci Betlejemskim.
Obchodzone jest ono ku czci małych chłopców, którzy zostali wymordowani na rozkaz
Heroda Wielkiego, króla żydowskiego. Ten, dowiedziawszy się od Magów, że narodził się
w Betlejem wyczekiwany Mesjasz, kazał zabić w mieście wszystkich chłopców do drugiego
roku życia. Przekaz o tym wydarzeniu znaleźć można w Ewangelii wg św. Mateusza (2, 1-18).
Zamordowanym chłopcom już w II w. nadał Kościół tytuł męczenników.”
Anna Duszeńko/Liturgia.pl

W tym dniu o godz. 10, ks. proboszcz
spotkał się w naszym kościele z dziećmi
na okolicznościowym nabożeństwie.
W pierwszej części spotkania ks. proboszcz nawiązał do istoty święta Świętych
Młodzianków, a następnie w formie pytań
podsumował tegoroczne roraty poświęcone życiu i dążeniu do świętości Jana
Pawła II. Chętnych do odpowiedzi było
dużo, jednak nie wszystkie odpowiedzi

były poprawne. Za prawidłowe dzieci były
nagradzane drobnymi upominkami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II.
Serie pytań przeplatane były kolędami, które proponowały do śpiewania dzieci.
W drugiej części, po krótkiej modlitwie
przed Najświętszym Sakramentem, księża
udzielali dzieciom indywidualnego błogosławieństwa.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

Msza św. na zakończenie 2011 roku
Piasecki, o. Lech Dorobczyński, czy inni
goście naszych rodzin.
W tym roku mieliśmy również okazję
zobaczyć naszego ks. Edwarda w szacie
przysługującej prałatowi. Całość tego
radosnego święta dopełnia piękny, świąteczny wystrój kościoła i coraz ciekawsza
i bogatsza w figury szopka.
Niech wspólnotowe i rodzinne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia jednoczy
nas coraz bardziej w miłości, radości
i pokoju.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski

„Stary rok się kończy, Nowy lepszy
będzie...”
Te słowa kolędy uświadamiają nam
nieuchronne przemijanie czasu, ale też
budzą w nas nadzieję na to, że Nowy rok
będzie lepszy. W tym duchu, w dniu 31
grudnia uczestniczyliśmy we mszy św. na
zakończenie 2011 roku.
Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz
Piasecki, a koncelebrowali: ks. proboszcz
Edward Bogaczewicz, ks. Tomasz Fortalski
oraz ks. Robert Sadlak, asystował diakon
Szymon Cała. Homilię podsumowującą
pracę duszpasterską, sprawy gospodarcze
i organizacyjne wygłosił ks. proboszcz, wyraził również podziękowanie tym wszyst-

kim, którzy swoją pracą, modlitwą i ofiarą
aktywnie uczestniczyli w życiu parafii.
Pod koniec mszy św., w krótkiej modlitwie prowadzonej przez ks. Roberta,
przepraszaliśmy Boga za wszelkie zło
i zaniedbania, które były naszym udziałem
w mijającym roku, a naszą przyszłość
powierzaliśmy Panu Bogu. Uroczyste „Te
Deum” było wyrazem dziękczynienia za
wszelkie dobro, którym nas Pan obdarzył.
Błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem było zwieńczeniem tej
pięknej dziękczynnej liturgii.
I jeszcze Noworoczne życzenia:
„Do siego Roku”
tekst i zdjecia: Tadeusz Kucharski
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Jasełka
W uroczystość Epifanii, potocznie zwanej świętem Trzech Króli w naszej parafii
odbyły się jasełka, dzięki którym można
było przedłużyć w naszych sercach
radość z narodzenia naszego Pana
Jezusa Chrystusa.
W przedstawieniu pierwszych chwil
życia Odkupiciela na naszym świecie,
wzięło udział kilkanaście młodych osób
z naszej parafii i nie tylko. Byli to w znacznej mierze uczniowie gimnazjum, ale też
nie zabrakło nieco starszych kolegów i koleżanek ze szkół średnich. Aktorzy bardzo
przejęli się swoimi rolami, co dało piękny
efekt końcowy i ci, którzy tego popołudnia
wybrali się do naszego kościoła z pewnością nie mogli tego żałować.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na
jasełka, naszej kochanej młodzieży za trud
przygotowania i poświęcenia swojego
wolnego czasu, bo próby do przedstawienia odbywały się dość często.
Cały czas zapraszamy chętnych młodych ludzi na spotkania w każdy piątek
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na 19.00 do naszej salki. Słowa uznania
kierujemy w stronę naszego parafialnego
zespołu śpiewaczego, który uświetnił
ten czas zadumy i zarazem modlitwy do
Nowonarodzonego Pana. Niech właśnie
On obdarzy cały świat swoim pokojem.
Tak, bo wielka jest Jego chwała.
ks. Robert
zdjęcia: Władysław Lichorobiec

Koncert kolędowy Racławickiej Orkiestry Dętej
22 stycznia 2012 w niedzielny wieczór
przyjechali do nas Racławiczanie, aby
wypowiedzieć kolędową radość. Na to
spotkanie przybyło do kościoła około 300
wiernych naszej Wspólnoty. Warto było.
Racławicka Orkiestra Dęta wykonała
wiele kolęd, a część z nich mogliśmy ubogacić naszym śpiewem.
Starałem się pomiędzy kolędami
trochę opowiedzieć o moich Racławicach,
o historii orkiestry, która została założona
już w 1945 roku przez rodzinę Romanowskich, przybyłą z kresów Wschodnich.
Orkiestra nieprzerwanie grała i gra na
ważnych wioskowych uroczystościach,
dożynkach, w czasie świąt kościelnych,
na prymicjach, w Dzień Kolejarza. Towarzyszy w chwilach pożegnania z najbliższymi osobami.

Ostatnie lata to niewątpliwie nowy
okres w działalności orkiestry. Złożyło
się na to szczególnie zaangażowanie
pana Krzysztofa Fuksa i pana Norberta
Glombitzy, dzięki którym orkiestra z Racławic Śląskich połączyła się z orkiestrą
z Dzierżysławic. Z kolei pan Janusz Fuks
ma szczególne umiejętności w wyszukiwaniu nowych talentów. Ogromną rolę
w poszerzeniu składu osobowego orkie-

stry odegrał ojciec Józef, paulin z Mochowa (do parafii Mochów należą Dzierżysławice). On to znalazł przed sześcioma laty
znakomitego fachowca, mieszkającego
w Opolu, pana Mirosława Gutka, który dyryguje orkiestrą, co uczynił też w niedzielny wieczór. Warto zauważyć, że wśród
44 osób grających, większość stanowią
młodzi, a najmłodszy uczestnik niedziel
nego koncertu, Kamil grający na trąbce,
ma 9 lat! W orkiestrze grają młodzi z Olszynki, Głogówka. Ostatnio do orkiestry
dołączyli muzycy z pobliskich Czech,

z którymi Racławice Śląskie sąsiadują
„przez miedzę”. W niedzielę, spośród czeskich członków orkiestry, był obecny tylko
pan Ivan Pitera grający na tenorze.
W 2011 roku zostało założone Stowarzyszenie Racławicka Orkiestra Dęta.
Orkiestra chętnie bierze udział i koncertuje w kościołach, na festynach. Chce być
zauważona w „Euroregionie Pradziad”.
Trochę się rozpisałem nie o koncercie
lecz o orkiestrze.
Z koncertu można pooglądać zdjęcia,
a dla mnie ogromną radością jest fakt, że
w wiosce znajdują się ludzie, którzy potrafią ofiarować swój czas, swoje siły, aby

coś się dobrego działo. Niewątpliwie radością napawa fakt, że kolejne pokolenia
w niejednej rodzinie podejmują trud stworzenia czegoś, co jest coraz piękniejsze.
Wszystkim dziękuję, gratuluję i życzę
wiele cierpliwości i siły w dalszym tworzeniu pięknej muzyki.

* Dziękuję też przybyłej z orkiestrą
siostrze elżbietance Marcinie i moim
krajanom za kwiaty, życzenia i gratulacje prałackie. Była to zaskakująca
i miła niespodzianka.
* Dziękuję Parafialnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi za przygotowanie posiłku i po koncercie - w domu
parafialnym - ugoszczenie muzyków.
Na koniec wypowiem moją nadzieję.
Mamy dom parafialny, salki, 13 tysięcy
mieszkańców tworzy parafię. Nie mamy
chóru, scholi, zespołu muzycznego. Wierzę, że rok 2012 będzie nowym czasem.
Niemożliwe? Nadzieja umiera jednak jako
ostatnia.
urodzony w Racławicach Śląskich
ksiądz Edward Bogaczewicz
zdjęcia: T. Kucharski
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„Kościół naszym domem” - Pokłosie kolędowe 2012
W to hasło wprowadził nas Biskup
Ordynariusz swoim listem w pierwszą
niedzielę adwentu. Biskup napisał:
„nie wystarczy, że ksiądz zasiądzie do
konfesjonału czy dobrze przygotuje kazanie. Proszę bądźcie otwarci, gdy duszpasterze zaproszą Was do współpracy. Wasz
aktywny udział w grupach parafialnych,
ruchach religijnych i stowarzyszeniach
stanowi istotny wkład w rozwój i żywotność parafii.”
 Idąc po kolędzie staraliśmy się
przede wszystkim podziękować za dotychczasowy wkład tym, którzy się na
różny sposób zaangażowali w życie parafii, dla których „kościół jest domem”.
Dziękowaliśmy za różne prace przy
kościele (w czasie malowania, za pomoc
w odśnieżaniu placu, za przywóz choinek
itp…) oraz za składane ofiary na potrzeby
naszego kościoła.

 Kolęda była okazją do skierowania
zaproszenia do współpracy i do korzystania z tego, co we Wspólnocie parafialnej
się dzieje. Zapraszaliśmy do włączenia
się w liturgiczną Służbę Ołtarza, potrzeba
nam panów Szafarzy, potrzeba starszych
osób do funkcji lektora, potrzeba osób
do zbierania tacy, potrzebni są nowi
ministranci.
 Zapraszaliśmy młodzież i dzieci do
udziału w spotkaniach grup parafialnych.

W chwili obecnej młodzi mogą włączyć się w:
– czwartkowe spotkania Młodzieży Franciszkańskiej,
– w 1 i 3 czwartek miesiąca w spotkanie
młodzieży „Ruchu Czystych Serc”, to
spotkanie prowadzi siostra Damiana
z Pogorzelca;
– piątkowe spotkania młodzieży z księdzem Robertem, sobotnie spotkania
Dzieci Maryi i spotkania ministranckie,
na które zaprasza ksiądz Tomasz.
Zapraszamy młodych na parafialną
stronę internetową. Jest tam wiele propozycji udziału w różnych spotkaniach
i dniach skupienia.
 zapraszaliśmy w czasie kolędy
do włączenia się w grupy modlitewne,
zwłaszcza we wspólnotę różańcową.
Utwórzmy każdego roku jedną Różę.
 W czasie kolędy słyszeliśmy wiele propozycji. Pochodzimy z różnych
miejscowości, znamy różne zwyczaje ze
swoich rodzinnych parafii. Dziękujemy za
podpowiedzi. Będziemy je rozważali.
 Prośby pokolędowe kapłanów:
a) proszę przy zmianie mieszkań pójść
do kancelarii i ten fakt zgłosić.
b) umieśćmy choć jeden niewielki znak
religijny w głównym pokoju – niech to
będzie świadectwo, że tutaj mieszkają
katolicy. W wielu naszych mieszkaniach nie ma ani jednego symbolu
religijnego.
 Pewne zmiany, których inspiracją
były spotkania kolędowe minionego
i obecnego roku:
a) przez cały rok w dni powszednie
msze wieczorne będą odprawiane
o godz.1800.
b) w dni powszednie istnieje półgodzinna
okazja do spowiedzi, zawsze przed stałymi mszami świętymi, które są odprawiane w godz. 630, 800, 1800. Od lutego
w każdy czwartek okazja do spowiedzi

Franciszkańska niedziela
W niedzielę 8 stycznia gościliśmy w naszym kościele franciszkanów z Krakowa.
O. Lech Dorobczyński głosił
kazania na niedzielnych mszach
św., a brat Krzysztof prowadził
sprzedaż książek i kalendarzy wydawanych przez franciszkanów.
Dzielnie asystował im brat
Wiktor – Paweł Lata, diakon pochodzący z naszej parafii.

tekst i zdjęcie: Tadeusz Kucharski

przed wieczorną mszą świętą będzie
już od godziny 1700 .
c) były natarczywe pytania o spowiedź
w niedziele.
W niedzielę nie jesteśmy w stanie spowiadać przed wszystkimi mszami świętymi,
gdyż jest nas tylko trzech księży. Głosimy
kazania, odprawiamy msze, organizujemy

Służbę Liturgiczną w zakrystii, spotykamy
się z młodzieżą gimnazjalną, chrzcimy, odprawiamy nieszpory, czasami prowadzimy
śpiew z wiernymi, komunikujemy w czasie
wszystkich mszy świętych.
Pomimo powyższych argumentów
proponujemy osobom starszym, chorym,
nie mogącym przyjść w dni powszednie
okazję do spowiedzi w każdą niedzielę od
800 do 825 w pomieszczeniu za ołtarzem.
Podpowiedź związana ze spowiedzią:
idźmy już wyspowiadani na ślub, na
pogrzeb!
 Tak, jak ubiegłego roku, przyjęło
nas 3270 rodzin. Mamy 5200 mieszkań
czyli przyjęto nas w 63% mieszkań.
Byliśmy Waszymi gośćmi. Dziękujemy
za przyjęcie nas w progi swoich mieszkań,
za życzliwość, za zaufanie.
Dziękujemy w imieniu ministrantów
za podarunki i pomoc w kolędowaniu
ministranckim.
Bóg zapłać wszystkim za wszystko!
Na dokończenie rozpoczętych rozmów
zapraszamy do kancelarii parafialnej.
Niech czas kolędy wyda dobre,
błogosławione owoce.
Księża Duszpasterze
zdjęcia: U. Bogaczeki, T. Kkucharski
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