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OFIAROWANIE PAŃSKIE
– Matki Boskiej Gromnicznej
Ofiarowanie Pańskie jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Jego treścią
jest scena opisana w Ewangelii Łukaszowej: przedstawienie Jezusa w świątyni,
spotkanie z Symeonem i prorokinią Anną.
Tu po raz pierwszy rozbrzmiewa dalekie
echo zbawczej misji Chrystusa, obleczonego w cierpienie krzyża. Padają też
słowa zapowiadające współudział Maryi
w cierpieniu Syna.
Mimo, że jest to święto Pańskie, odnajdujemy w nim wiele maryjnych akcentów,
bo przecież Maryja ma wielki wkład w dzieło odkupienia. Ona jest tutaj Tą, która działa, przynosi Dziecko, ofiarowuje Je Ojcu
Niebieskiemu, słucha słów proroczych.
Prawo Mojżeszowe nakazywało rodzicom ofiarować pierworodnego syna
Bogu i wykupić go w 40 dni po urodzeniu.
Czyniono to na pamiątkę wybawienia od
śmierci dzieci żydowskich w noc, kiedy
Bóg zniszczył w Egipcie wszystko, co
pierworodne, a więc i pierworodne dzieci
egipskie. Przez ten czas kobieta uważana
była za nieczystą, zaś po upływie 40 dni
powinna stawić się w świątyni i ofiarować
Bogu dary w intencji oczyszczenia. Bogatsze kobiety przynosiły rocznego baranka
na całopalenie i gołąbka albo synogarlicę
jako ofiarę za grzechy. Kobiety uboższe
przynosiły dwa gołąbki lub dwie synogarlice.
Maryja była bardzo uboga. Do świątyni przybyła ze swą skromną ofiarą, by
uczynić zadość prawu. Starzec Symeon,
od lat wyczekujący Mesjasza i wyzwolenia Izraela, za sprawą Ducha Świętego
rozpoznaje w przyniesionym Maleństwie
Tego, na którego czekał on i jego naród.
I chociaż przy obrzędzie Ofiarowania
Jezusa Bóg nie uczynił żadnych nadprzyrodzonych znaków, to jednak Symeon
otrzymał wewnętrzna pewność, że świat
ma już swego Wybawiciela, a on sam
może spokojnie zamknąć oczy.
Dla Maryi był to dzień trudny.
Z ust Symeona usłyszała prorocze słowa

dotyczące Jej Syna i Jej samej, zapowiedź
mającej dokonać się ofiary i sprzeciwu
wielu, słowa o mieczu boleści... Opuszcza
Maryja świątynię, ale na Jej obliczu nie
ma trwogi, przerażenia, tak bardzo ludzkich odruchów na złe wieści. Wszystko
to zostało pokonane potęgą miłości ku
Synowi i bezwarunkową pokorą wobec
woli Bożej.(...)
Ja jestem światłością świata - mówił
Chrystus. Nikt inny nie może przebić
mroków ciemności grzechów, jedynie

światło jakim jest Jezus, Światłość prawdziwa i nigdy nie gasnąca. To światło
swoimi rękami podaje nam w lutowe
święto Maryja, która pierwsza je niosła,
chroniła je i w blasku tego światła żyła
w Nazarecie. Dlatego w dniu tego święta
przynosimy do kościoła świece - gromnice, by poświecone z zapalonym światłem
zanieść do swoich domów.
Rok polski z Maryją
– Jan Uryga

Benedykt XVI

ORĘDZIE
NA XXI ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO
O rozwój „diakonii miłości” i przyjęcie każdego ludzkiego życia zaapelował
Ojciec Święty w opublikowanym orędziu
na XXI Światowy Dzień Chorego. Jego
centralne obchody będą miały miejsce
11 lutego bieżącego roku w sanktuarium
maryjnym w Altˆtting w Bawarii.
Przewodniczył im będzie w imieniu
Benedykta XVI kierujący Papieską Radą
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia abp
Zygmunt Zimowski. Tytuł orędzia „Idź,
i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37) nawiązuje
do przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie.
Ojciec Święty podkreślił, że Światowy
Dzień Chorego stanowi okazję, aby rozpoznać w osobie cierpiącej „święte Oblicze
Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć
i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”. Papież zapewnił o swej
bliskości wobec każdego chorego i cierpiącego, zaznaczając, że są oni przejrzystym
obrazem Chrystusa. Nawiązując do postaci
Miłosiernego Samarytanina Benedykt XVI
wskazał, że jest ona wzorem, jak czerpać
z nieskończonej miłości Boga siłę, aby na
co dzień konkretnie troszczyć się o osoby
zranione na ciele i na duchu. Przypomniał,
że: „Nie unikanie cierpienia ani ucieczka
od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim
dokończenie na str. 2
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ORĘDZIE
NA XXI ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO
prowadzi do odnajdywania sensu przez
zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał
z nieskończoną miłością”. Dodał, że ojcowie Kościoła upatrywali w postaci Miłosiernego Samarytanina samego Jezusa,
a w człowieku, który wpadł w ręce złoczyńców, Adama, ludzkość zagubioną
i zranioną przez swój grzech.
W kontekście przeżywanego obecnie
Roku Wiary Ojciec Święty zachęcił do
umocnienia w Kościele diakonii miłości,
by każdy stał się miłosiernym samarytaninem dla drugiego, dla człowieka, który
jest obok nas. Wskazał przykłady świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus, sług Bożych
Luigiego Novarese i Raoula Follereau,
bł. Matki Teresy oraz św. Anny Sch‰ffer
z Mindelstetten. Przede wszystkim zaś
na postać Najświętszej Maryi Panny,
która poszła „za cierpiącym Synem aż po
najwyższą ofiarę na Golgocie. Nie traci
Ona nigdy nadziei na zwycięstwo Boga
nad złem, nad cierpieniem, nad śmiercią,
i potrafi przyjąć w tym samym uścisku
wiary i miłości Syna Bożego narodzonego
w betlejemskiej grocie i zmarłego na krzyżu. Jej niezachwiana ufność w Bożą moc
zostaje opromieniona przez zmartwychwstanie Chrystusa, które daje cierpiącym
nadzieję i nową pewność bliskości i pocieszenia Pana” – stwierdził papież.
Benedykt XVI zaapelował do katolickich placówek ochrony zdrowia, ogółu
wiernych, do diecezji, do wspólnot chrześcijańskich, do rodzin zakonnych zaangażowanych w duszpasterstwo służby zdrowia, do stowarzyszeń pracowników służby
zdrowia i wolontariatu: „Oby we wszystkich
wzrastała świadomość, że przyjmując z miłością i wielkodusznie każde ludzkie życie,
zwłaszcza wtedy, gdy jest ono wątłe lub
chore, Kościół realizuje zasadniczy wymiar
swego posłannictwa”.
Papież zawierzył XXI Światowy Dzień
Chorego wstawiennictwu Najświętszej
Maryi Panny Łaskawej, czczonej w Altˆtting, prosząc, „aby zawsze towarzyszyła
cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi
i niezłomnej nadziei, aby pomagała
wszystkim osobom angażującym się
w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi samarytanami dla swych braci
i sióstr doświadczonych przez chorobę
i cierpienie”.
Za: www. deon.pl

ODPUSTY NA ROK WIARY
1. Wskazania Penitencjarii Apostolskiej
z dnia 14 września
2012 r.
Na Rok Wiary, który rozpoczął się
11 października 2012 r. i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla
24 listopada 2013 r., papież udzielił odpustu
zupełnego. Wierni będą mogli go uzyskać,
także dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi
sakramentalnej, Komunii eucharystycznej
i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Informuje o tym odnośny dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 września.
W ciągu całego Roku Wiary wierni
będą mogli uzyskać odpust zupełny,
ilekroć wezmą udział w przynajmniej
trzech momentach misji świętych albo
w trzech wykładach o dokumentach
Soboru Watykańskiego II czy Katechizmie
Kościoła Katolickiego.
Inną okazją do otrzymania takiego
odpustu będzie udanie się w pielgrzymce
do którejś z bazylik papieskich, katakumb
chrześcijańskich albo do katedry czy miejsca sakralnego specjalnie wyznaczonego
przez tamtejszego biskupa na Rok Wiary.
Należy tam wziąć udział w nabożeństwie
czy przynajmniej zatrzymać się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną
Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą
do Maryi oraz do świętych apostołów czy
patronów danego miejsca.
Ponadto w dniach specjalnie wyznaczonych przez ordynariusza miejscowego
na Rok Wiary można otrzymać odpust
w jakimkolwiek miejscu sakralnym,
uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie
brewiarzowej, do czego należy dodać
wyznanie wiary.
Wreszcie okazją do uzyskania odpustu
zupełnego w Roku Wiary może też być
nawiedzenie miejsca własnego chrztu
i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
2. Wskazania Biskupa Opolskiego
z dnia 11 października 2012 r.
Odpust w Roku Wiary może uzyskać
wierny, który weźmie udział w pielgrzymce do wyznaczonych w diecezji kościołów
i nabożeństwie lub zatrzyma się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną
Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą
do Maryi oraz do świętych apostołów
i patronów tego kościoła.
Odpust w Roku Wiary w naszej diecezji
można uzyskać w kościele katedralnym
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz w następujących kościołach:

– kościół seminaryjno-akademicki
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu;
– bazylika pw. św. Jakuba Apostoła
i św. Agnieszki w Nysie;
– bazylika pw. św. Anny na Górze
Świętej Anny;
– kaplica w sanktuarium św. Jacka
w Kamieniu Śląskim;
– kościół pw. Matki Bożej w Raciborzu;
– kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie;
– kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Kluczborku;
– kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi
Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
– kościół pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Głubczycach;
– kościół pw. Bożego Ciała w Strzelcach
Opolskich;
– kościół pw. św. Franciszka w Głogówku;
– kościół pw. św. Józefa w Prudniku
-Lesie.

Ponadto odpust na Rok Wiary można
otrzymać w jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy
modlitwie brewiarzowej, do czego należy
dodać wyznanie wiary w następujących
dniach:
– 14 listopada (wspomnienie bł. Marii
Luizy Merkert);
– 16 listopada (rocznica poświęcenia
katedry opolskiej);
– 11 lutego (światowy Dzień Chorego);
– 1 maja (wspomnienie św. Józefa,
rzemieślnika);
– 21 czerwca (święto NMP Opolskiej);
– 28 czerwca (rocznica ustanowienia
diecezji opolskiej);
– 20 lipca (wspomnienie bł. Czesława);
– 26 lipca (uroczystość św. Anny);
– 17 sierpnia (uroczystość św. Jacka);
– 26 sierpnia (uroczystość NMP
Częstochowskiej);
– 1 września (wspomnienie bł.
Bronisławy);
– 16 października (uroczystość św.
Jadwigi Śląskiej).
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Nowy krzyż przy Lidlu
Mało kto zwracał uwagę na stojący
przy granicy marketu i pasa drogowego,
drogi krajowej nr 40, niewielkich rozmiarów krzyż. Dziś jest już on znacznie większy i bardziej wymowny. A stało się to za
sprawą naszego proboszcza, ks. prałata
Edwarda Bogaczewicza, który uznał, że
trzeba tam postawić nowy krzyż, symbol
naszej wiary.
W niedzielę 9 grudnia, podczas mszy
św. o godz. 10.00, nastąpiło uroczyste poświęcenie krzyża, a rankiem następnego
dnia ustawiono nowy krzyż w nieco innej,
poza pasem drogowym, lokalizacji.
Ponieważ krzyż stoi na terenie naszej
parafii należałoby się tym krzyżem opiekować i dbać na co dzień o jego wygląd.
Ksiądz prałat zaproponował opiekę nad
tym krzyżem Katolickiemu Stowarzysze-

niu Kolejarzy Polskich, jako grupie parafialnej, na co wyraziliśmy zgodę.
Na początek postawiliśmy sobie za
zadanie poznać jego historię. Dotychczas
udało się ustalić, że krzyż ten był już
na mapach topograficznych przed 1939
rokiem i że może to być pamiątka po
ofiarach walk III Powstania Śląskiego lub

RORATY 2012
Hasło rorat w Roku Wiary 2012 brzmiało: „Poszli w ciemno za Światłem”. Każdego dnia uczestnicy poznawali kogoś,
kto uwierzył Chrystusowi i nie zważając
na jakiekolwiek przeciwieństwa, bezgranicznie Mu ufając, szedł za Jego Światłem.
Święci i błogosławieni, których uczestnicy
poznali, to:
– Służebnica Boża Antonietta Meo
– zakochana w Jezusie
– św. Filip Neri – radosny i dobry
– św. Jan Bosko – wzorowy wychowawca
– św. Dominik Savio – mały gigant
– św. Franciszek Ksawery – zawsze
w drodze
– św. Paweł Miki i Towarzysze – podobni do Chrystusa
– święte Perpetua i Felicyta – z więzienia
do Nieba.
– św. Augustyn – szukał długo i znalazł
– św. Matka Teresa z Kalkuty – nie ma
słowa „niemożliwe”
– bł. Miguel Pro – nieustraszony
– św. Katarzyna ze Sieny – odważna
i mądra
– św. Ignacy Loyola – święty trener

– św. Tomasz More – z czystym sumieniem
– św. Józefina Bakhita – „szczęściara”
– bł. Luigi i bł.Quattrocchi – święci małżonkowie.
Ostatnie roraty w sobotę 23 grudnia
były swoistą deklaracją wszystkich uczestników, wyrażaną słowami: „Kocham Cię
Jezu i chcę iść z Tobą przez całe moje
życie”. Dzieci wrzucać mogły do koszyka
kartki z nazwiskami, które przynoszone
do ołtarza stawały się darem ofiarnym.
Wszystkie nazwiska wpisane zostały do
„Księgi roratniej naszej parafii”. Wpisów
dokonywała uczestniczka rorat - Agnieszka, będąca w stanie błogosławionym
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po ofiarach przerwania wałów przybrzeżnych - podczas budowy Kanału Gliwickiego w latach 1936 - 1939.
Jeśli ktoś ma większą wiedzę o historii
tego krzyża, proszony jest o kontakt telefoniczny z prezesem koła KSKP pod numerem telefonu 77 4831280 lub 604083018.
tekst: Prezes Koła Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
Zbigniew Bar
zdjęcia: T. Kucharski

i czekająca, wraz z mężem i swoją rodziną,
(jeszcze w okresie Bożego Narodzenia) na
szczęśliwe rozwiązanie.
Młode pokolenie w niektóre dni otrzymywało pamiątki uczestnictwa: płyty
z piosenkami religijnymi, różańce, kalendarze Diecezji Opolskiej i inne drobne
upominki.
Rano we mszy św. uczestniczyło około
200 osób, w tym średnio 25 dzieci i młodzieży, zaś wieczorem bywało około 300
osób, w tym 100 osobowa grupa młodych.
6 grudnia na roraty przybył święty
Mikołaj.
Bogu niech będą dzięki za roraty, za
wspólnotową modlitwę i za „tych, którzy
poszli w ciemno za Światłem”.
ks. proboszcz
zdjęcia: Tadeusz Kucharski
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PASTERKA
27. Pasterka w naszej Wspólnocie
poprzedzona została Misterium Bożo
narodzeniowym przygotowanym przez
księdza Tadeusza i młodzież naszej
Wspólnoty. To była piękna próba przeniesienia wydarzeń Bożego Narodzenia
w nasze czasy i realia.
Parafialny Chór Kameralny, dyrygowany przez p. Martę, rozpoczął Pasterkę
modlitwą Anioł Pański. Ksiądz Tomasz
złożył Dzieciątko Jezus w szopce, którą
poświęcił. Na GLORIA, tak jak w dni
adwentowe, zapłonęły światła, a ministrant Kamil wniósł „światło betlejemskie”, od którego zostały zapalone świece
na ołtarzu. Ministranci używali do oka-

dzania kadzidła zakupionego (w czasie
parafialnej pielgrzymki) w Betlejem.
Ksiądz Tomasz wygłosił pierwsze „pasterkowe” kazanie i każdy z nas, w swojej
retrospekcji, mógł pomyśleć o rodzinie
i wierze wypowiadanej miłością rodzinną.
Pasterkę koncelebrowali także kapłani
wywodzący się z naszej parafii: ks. Dariusz
Piasecki, o. Lech Dorobczyński, tegoroczny nasz neoprezbiter ojciec Wiktor oraz
ksiądz Tadeusz Komorek, dla którego była
to również pierwsza kapłańska pasterka,
ksiądz Tomasz i ks. proboszcz.
Bogu niech będą dzięki za Jego Narodzenie i za to, że jest wśród nas, tutaj na
Piastach.

Szopka
Tegoroczna SZOPKA w pierwszej
części przedstawia historyczne realia,
pasterzy, widoki jerozolimskie i betlejemskie. Podstawowa część szopki osadzona
jest jednak w realiach naszego miasta.
Mamy ratusz, kościół św. Mikołaja i nasz,
dworzec kolejowy i pociąg, którym zdaje

się przyjechali Trzej Królowie. Mamy perspektywę ulic, ale widzianą z wysokości
dziecka, dlatego trzeba nam usiąść pod
latarnią na ławeczce, aby tę perspektywę
zobaczyć. Chrystus rodzi się w naszym
bloku, mieszkaniu i jest złożony w zwykłej
kołysce... Jest blisko nas, ale trzeba Go
przyjąć do swego serca, mieszkania, do
rodziny, w realia naszego narodu.
Ksiądz Tomasz - pomysłodawca, pan
Leszek i pan Piotr - twórcy szopki - chcą
nam zwrócić uwagę na fakt, że Boże Narodzenie dokonuje się nieustannie. Ta prawda jest wciąż aktualna, Chrystus się rodzi
obok nas, w każdym sercu, domu, bloku.
Trzeba się cieszyć każdym zwycięstwem,
które jest Bożym Narodzeniem w nas:

Dziękujemy ks. Tadeuszowi i młodzieży za piękne misterium, Chórowi Kameralnemu i pani Marcie za śpiew i za to, że są,
księdzu Tomaszowi i służbie liturgicznej
w całym wymiarze.
Cieszmy i umacniajmy się radością
Bożego Narodzenia.
ks. Proboszcz
zdjęcia: D. Kubny

– kiedy klękamy do kratek konfesjonału
- Bóg się rodzi,
– kiedy z serca przebaczamy - Bóg się
rodzi,
– kiedy godzą się małżonkowie - Bóg się
rodzi,
– kiedy sąsiedzi zwyciężają swoje złości
- Bóg się rodzi,
– kiedy zasypujemy rowy nienawiści
w naszym narodzie - Bóg się rodzi.
W tym roku trzeba koniecznie znaleźć
czas, aby usiąść przed naszą szopką i oddać się refleksji, medytacji.
Dziękujemy twórcom - panu Leszkowi
i Piotrowi. Dziękujemy młodzieży za pomoc - Ani, Marcie, Adamowi, Szymonowi,
Danielowi.
ks. Proboszcz
zdjęcia: T. Kucharski
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Nieszpory kolędowe
z grupą wokalną
„The Nine”
30 grudnia w naszym kościele o godz.
16.00 odbył się koncert kolęd w wykonaniu grupy wokalnej „The Nine”. Zespół
również śpiewał podczas mszy św. o godz.
15.00. Zespół tworzą studenci i absolwenci

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE 2012 ROKU
Na przełomie czasu

kierunków muzycznych uczelni w Polsce
wraz z małą, utalentowaną dziewczynką
- Jadzią.
Grupa wokalna „The Nine” rozpoczęła swoją działalność jesienią 2011
roku. Zespół wykonuje utwory chóralne
na skład mieszany, głównie a cappella.
Szczególnym upodobaniem darzy muzykę

religijną. Tego rodzaju utwory znajdują się
w przeważającej części jego repertuaru.
W zeszłym roku w okresie Bożego
Narodzenia muzycy występowali dla
Śląskich Teksańczyków w USA na zaproszenie ks. Franciszka Kurzaja.
Aspiracją zespołu jest rozwój - poprzez
sięganie do repertuaru różnych epok,

w tym po muzykę współczesną, często
stawiającą wykonawcom szczególne
wymagania techniczne.
tekst z naszej strony internetowej
zdjęcia: T. Kucharski

„Być solą ziemi” z tym hasłem duszpasterskim przeżywaliśmy adwent, Boże
Narodzenie i ono będzie nam inspiracją
duszpasterską przez kolejne 11 miesięcy.
Aby to hasło przybliżyć potrzeba nam
przenieść się w czasy Jezusowe i odkryć
ogromną wartość soli, która zawsze chroni od zepsucia, dodaje smaku, leczy.
W czasach Jezusowych noworodka
nacierano solą, a 8 lub 9 dnia dawano
dziecku ziarno grubo mielonej soli. Gdy
zawierano małżeństwo, a nawet umowy
społeczne, spożywano sól, która miała
symbolizować trwałość małżeństwa,
związku czy umowy. Także dary składane
Bogu były solone i był to symbol wierności przymierza z Bogiem.
Sól była symbolem mądrości. Sól to
było „białe złoto”, tak była cenna. Do
dzisiaj mówimy, że „coś nas słono kosztowało”.
Pliniusz Starszy (lata 23-79), pisarz
rzymski i wyższy urzędnik administracji
państwowej, napisał: „życie ludzi zależy
od soli, która jest niebiańskim elementem
podarowanym żyjącym na ziemi”. Sól
była niezbędna – „można się było obyć
bez złota, ale nie bez soli”.
Soli nie trzeba wiele, a wiele zdziała.
Można przytaczać jeszcze wiele podpowiedzi do hasła „być solą ziemi”.
Chrześcijanie są solą ziemi, wnoszą
ogromnie wiele w świat i chronią ten
świat swoją modlitwą i wiarą. Mądrość
i świętość wielu chrześcijan zbliżała

i zbliża ludzi, narody, wyznawców różnych religii do siebie. Światu potrzeba
chrześcijan, jak soli, a chrześcijanie winni
czynić wiele, sięgać po łaskę Bożą, aby
być „solą ziemi”.
Zebrani w wieczór „Starego Roku”
dziękowaliśmy Bogu za dar wiary, za przymierze chrztu świętego. Dziękowaliśmy,
że nam, kolejnemu pokoleniu chrześcijan
w XXI wieku dane jest budować Chrystusowy Kościół.
Jako proboszcz wyrażam radość
i wdzięczność Bogu za to, że wielu chrześcijan, którzy są prawdziwą „solą ziemi”
żyje i mieszka w naszej Wspólnocie Parafialnej. Wielu ubogaca świat swoją wiarą
i pełnym prostoty zawierzeniem Bogu.
Z ogromną radością i wdzięcznością
kieruję do wszystkich - na przełomie
czasu -słowa wdzięczności. Bóg Wam
zapłać! Od roku 1986 już po raz 27 mogę
to uczynić. Nikt z nas nie wie, ile razy
jeszcze będzie nam dane przeżywać stary
i nowy rok, dlatego jak ojciec Pio módlmy
się i mówmy:
Przeszłość moją, o Panie, polecam
Twemu miłosierdziu.
Teraźniejszość moją polecam Twojej
miłości,
a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej
Opatrzności.
ks. Proboszcz
31.12.2012 / 01.01.2013
zdjęcia: Tadeusz Kucharski
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„Tak; pomagam” – przedświąteczna zbiórka Caritas
„Tak, pomagam!” – pod takim hasłem
w dniach 14 – 15 grudnia 2012 roku odbyła
się III edycja ogólnopolskiej zbiórki żywności Caritas.

Na terenie diecezji opolskiej akcja
odbyła się w ponad 100 sklepach, a jej
organizacją zajęły się Parafialne Zespoły
Caritas.

Tradycyjnie zbierane były produkty spożywcze z długą datą ważności.
O zbiórce żywności klientów sklepu
„Biedronka” (na terenie os. Piastów)
informowali wolontariusze Szkolnego
Koła Caritas Publicznego Gimnazjum nr 5
w Kędzierzynie-Koźlu wraz z opiekunami:
p. Angeliką Adler-Palacz, p. Adrianem
Kłosem, p. Anetą Knapik-Król i p. Eweliną
Kruk. Wolontariusze, poza koszulkami
z logo akcji oraz identyfikatorami, rozdawali ulotki na temat przedsięwzięcia.
Zebrana żywność trafiła do najuboższych
rodzin z naszej diecezji.
Z naszej strony internetowej.

Komunikat Caritas Diecezji Opolskiej
w sprawie wyboru pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej
Szanowni Państwo,
powiększające się grono osób wymagających pielęgnacji, a także wzrost zachorowań
w okresie jesienno-zimowym sprawiają, że coraz więcej ludzi jest zainteresowanych usługami
pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, w tym
także pielęgniarek Stacji Opieki Caritas.
Uprzejmie przypominamy, że chcąc
korzystać z usług medycznych pielęgniarek
Caritas należy wypełnić deklarację wyboru pielęgniarki. Każdy pacjent ma prawo
wyboru własnej pielęgniarki. W imieniu
niepełnoletnich dzieci deklarację wypełniają
rodzice lub prawni opiekunowie. Deklarację

wyboru można pobrać w najbliższej Stacji
Opieki Caritas.
Informujemy, że pacjent nie musi wybrać
lekarza i pielęgniarki w tej samej placówce. Prawo wyboru oznacza, że może złożyć deklarację
wyboru lekarza w jednym ośrodku, a w innym
miejscu deklarację wyboru pielęgniarki.
Żaden podmiot leczniczy nie może bez
wiedzy i zgody pacjenta zmienić deklaracji
wyboru pielęgniarki. W ciągu roku kalendarzowego każdy ubezpieczony ma prawo dokonać
dwukrotnej, bezpłatnej zmiany pielęgniarki.
Przypominamy, że pielęgniarki Stacji Opieki
Caritas obejmują opieką pielęgniarską pacjen-

Od Adwentu do Bożego Narodzenia
Adwent to niezwykły czas radosnego
oczekiwania na przyjście Nowonarodzonego Syna Bożego. W Roku Wiary tym
bardziej wyjątkowy...
Pragniemy uczcić ten rok pielgrzymką do Wiecznego Miasta, spotkaniem

z Ojcem Świętym i modlitwą przy grobie
błogosławionego Jana Pawła II. Wszak
„wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.
Aby osiągnąć upragniony cel postanowiliśmy włączyć się w organizację
oprawy adwentowej i bożonarodzenio-

tów przebywających w domu. Aby wydłużyć
do maksimum pobyt pacjenta w jego miejscu
zamieszkania, pielęgniarki Caritas oprócz
świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych, wypożyczają do domu sprzęt pielęgnacyjny, m.in.
łóżka sterowane pilotem, materace przeciw
odleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki, krzesła
toaletowe, wózki inwalidzkie, balkoniki.
Caritas Diecezji Opolskiej prowadzi 54 stacje pielęgniarskiej opieki środowiskowo-rodzinnej, w których zatrudnia około 160 pielęgniarek
dyplomowanych.
Dyrektor Caritas
Diecezji Opolskiej

wej. Przygotowaliśmy gałązki jodłowe
i świerkowe oraz ozdoby, z których
panie z Parafialnego Zespołu Caritas we
współpracy z naszymi rodzicami wykonały przepiękne wieńce adwentowe, będące ozdobą niejednego stołu. Podobnie,
jak świąteczne stroiki.



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

Akcja poboru krwi
Z okazji XXI Światowego Dnia Chorego Parafialny Klub HDK,
w niedzielę 10 lutego organizuje akcję poboru krwi.

Krew można
będzie oddać
w domu
parafialnym
(na I piętrze)
w godz.
9.00 do 13.00.
Należy mieć ze sobą dowód osobisty.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne w dniach od
poprowadzi

23 do 27 lutego

ks. Janusz Czenczek z diecezji gliwickiej.

Opolska Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę
Na początku nowego roku kalendarzowego informujemy,
że uzgodniony został termin tegorocznej

Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Wyrusza ona z Opola w poniedziałek 19 sierpnia 2013 r.
Na Jasną Górę dotrze w sobotę 24 sierpnia 2013 r.
W ten sposób powracamy do tradycyjnego terminu
opolskiego pielgrzymowania.



Niektórzy z nas wcielili się w rolę
świętego Mikołaja i jego aniołów.
Odwiedzając najmłodszych i wręczając
prezenty mogliśmy sprawić im wiele
radości. Przygotowując się do Wigilii
i świąt Bożego Narodzenia wspólnie
z Mariankami rozprowadzaliśmy sianko.
Za wszelką pomoc pragniemy z całego
serca podziękować.
Ministranci i Marianki
Na podstawie naszej str. internetowej.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła,
ul. B. Krzywoustego 2; 47–232 Kędzierzyn–Koźle 12.
Kontakt telefoniczny z redakcją pod numerem 77–483–73–50 w godzinach
pracy kancelarii. E–mail parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
Strona internetowa: www.duchaswietego–kk.pl
Konto PKO SA 26 1240 1659 1111 0000 2594 9018
ISSN 1732–6885
Zapraszamy do współpracy
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XX-LECIE STACJI OPIEKI CARITAS W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Mija 20 lat od dnia, kiedy na terenie naszej Diecezji opolskiej powstały pierwsze
Stacje Opieki Caritas.
Bogu dziękuję za nie, za wszystkich, którzy przyczynili się do ich powstania.
Bogu zawierzam ich działalność i dalszy ich rozwój.
Wszystkim pielęgniarkom Stacji Opieki Caritas z całego serca błogosławię.
Szczególną pamięcią i modlitwą otaczam ludzi chorych i starszych
i życzę Im, aby działalność placówek Caritas pozwalała Im nadal z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Wasz biskup Andrzej Czaja
Opole, 10.10.2012 r.
Stacje Opieki Caritas powstały żeby służyć, służyć ludziom chorym, cierpiącym,
często samotnym i ubogim, służyć rodzinom chorych, które niejednokrotnie chętnie pielęgnowałyby swoich najbliższych,
ale bez fachowej wiedzy i specjalistycznych sprzętów byłoby to bardzo trudne.
Działalność Stacji dosłownie realizuje
życzenie bł. Jana Pawła II wyrażone w „Liście do moich Sióstr i Braci - ludzi w podeszłym wieku”. Papież przypomina tam, że
konieczne jest krzewienie kultury, która
akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej
na margines społeczeństwa, że rozwiązaniem idealnym pozostaje obecność czło-

wieka starszego w rodzinie, rodzinie którą
należy wesprzeć. To model prorodzinny,
bardzo ludzki i ekonomiczny.
Dzięki wyposażeniu Stacji w sprzęt
pielęgnacyjno – rehabilitacyjny, taki jak:
łóżka, wózki, balkoniki, materace p. odleżynowe, koncentratory tlenu, podnośniki
i inne, jesteśmy w stanie zapewnić choremu komfortowe warunki w jego własnym
domu. Do dziś pamiętam obłożnie chorą
kobietę, która od ośmiu lat leżała w domu
na niziutkim tapczanie, a że nie potrafiła
samodzielnie ruszać nawet głową, całymi
dniami wpatrywała się w sufit i ściany.
Kiedy przenieśliśmy ją na łóżko rehabilitacyjne, które na kółkach można było
przysunąć do okna i kobieta zobaczyła
swój ogród, drogę, ludzi, słońce i niebo,
płakała z radości.
Inna sytuacja, dwoje ludzi w podeszłym wieku, mieszkają na wsi, dzieci

daleko stąd. Kobieta po amputacji obu
kończyn dolnych, kilka dni po zabiegu
wypisana do domu, mąż zakłopotany,
przerażony, jak sobie da radę? Zwraca się
o pomoc do naszej Stacji. Kobieta
do czasu operacji
sprawna, aktywna,
prowadząca gospodarstwo domowe,
teraz leży zdana na
opiekę innych, nie
chce żyć, płacze.
Wypożyczamy łóżko,
materac przeciwodleżynowy i specjalny podnośnik, który
umożliwia jednej
osobie przeniesienie
chorego z łóżka na wózek. Jeździmy na
opatrunki, rehabilitujemy, wspieramy.
Rany goją się, chora dzięki podnośnikowi
codziennie przesiada się na wózek, porusza się samodzielnie po domu, gotuje,
a nawet sprząta. Wróciła chęć do życia,
a jeszcze niedawno myślała, że jest skazana tylko na łóżko.
W przeciągu 20 lat istnienia Stacji takich
osób i sytuacji było bardzo wiele. Chorych,
którym czasami już nie przywróci się
zdrowia i sprawności, ale pomoże przystosować się do nowych warunków życia,
do zaakceptowania swojej niepełnosprawności, do sposobu radzenia sobie z nią.
Jak czasem trudno pogodzić się z chorobą
i nową sytuacją życiową wie każdy, kto
tego doświadczył. Zespół pielęgniarski
Stacji Opieki służy chorym, a pojawiając
się w ich domu najpierw wyręcza rodzinę
w opiece, a potem stopniowo włącza ją do
opieki nad pacjentem, nadal służąc pomocą i swoją fachową wiedzą.
Stacja Opieki Caritas w Kędzierzynie
powstała w listopadzie 1992 roku, oficjalne otwarcie odbyło się 2 grudnia 1992 r.
Siedzibą Stacji były pomieszczenia przy

parafii św. Piusa X na Osiedlu Blachownia. Po powodzi w 1997 roku, kiedy woda
uszkodziła budynki Stacji Caritas w Koźlu,
obie placówki połączyły się, a w 1998
roku, po zaadoptowaniu pomieszczeń
przy parafii Ducha Świętego na Osiedlu
Piastów, Stacja Opieki przeniosła się do
nowej siedziby. Wtedy także został otwarty Gabinet Rehabilitacyjny wyposażony
w nowoczesny sprzęt i urządzenia służące
przywracaniu zdrowia i sprawności.
W 2001 roku przy naszej Stacji powstała Poradnia Opieki Paliatywnej i Zespół
Domowej Opieki Hospicyjnej. Celem
placówek jest opieka nad osobami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające
się leczeniu przyczynowemu choroby.
W Poradni Opieki Paliatywnej pracują lekarze:
Maria Breś, Monika Buks
i Małgorzata Rutkowska.
Pielęgniarki, które pracowały i pracują
w Stacji Opieki - chronologicznie: Halina Hendzlik,
Halina Pietrzyńska, Grażyna Kopczyńska, Magdalena Cebula, Cecylia
Rendak, Kinga Grzywocz,
Beata Bywalec, Anna
Truchan, Elżbieta Osiecka,
Teresa Sierecka, Violetta
Bujak, Anna Wójcik, Marianna Weinert.
Oraz rehabilitanci: Danuta Bosiacka,
Katarzyna Werbowska, Ewa Siciak, Małgorzata Wojtczak, Ewa Pawelec, Piotr
Bielański, Piotr Szczerkowski.
Osoby zainteresowane szczegółowym
zakresem świadczeń Stacji Opieki
Caritas, Gabinetów Rehabilitacyjnych
i Poradni Opieki Paliatywnej prosimy
o kontakt telefoniczny na numer
77 483 86 78
lub osobisty pod adresem
Kędz.–Koźle, ul. B. Krzywoustego 2.
Halina Pietrzyńska
zdjęcia: z archiwum parafii

