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ROZWAŻANIE BENEDYKTA XVI NA ANIOŁ PAŃSKI 24 LUTEGO 2013
„Pan wzywa mnie, bym „wyszedł na górę”
Benedykt XVI po raz ostatni jako papież przewodniczył niedzielnej modlitwie południowej. „Pan wzywa mnie, bym „wyszedł na górę”, abym jeszcze bardziej poświęcił
się modlitwie i medytacji” – powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI podczas modlitwy
Anioł Pański w Watykanie.

Drodzy bracia i siostry!
W drugą niedzielę Wielkiego
Postu liturgia przedstawia nam Ewangelię
Przemienienia Pańskiego. Ewangelista
Łukasz szczególnie uwypukla fakt, że
Jezus przemienił się podczas modlitwy:
jest Jego głębokie doświadczenie relacji
z Ojcem, podczas swego rodzaju wycofania
duchowego, które Jezus przeżywa na wysokiej górze w towarzystwie Piotra, Jakuba
i Jana, trzech uczniów zawsze obecnych
w podczas objawiania boskości Mistrza
Pan, który chwilę wcześniej zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie
daje swoim uczniom zapowiedź swojej
chwały. Także w Przemienieniu Pańskim,
tak jak podczas chrztu, brzmi głos Ojca
niebieskiego: „To jest syn mój umiłowany,
Jego słuchajcie!”.
Obecność Mojżesza i Eliasza, którzy
uosabiających Prawo i Proroków Starego
Przymierza, jest jak najbardziej znacząca:
cała historia Przymierza jest skierowana
na Niego, Chrystusa, który dokonuje nowego „wyjścia”, nie do Ziemi Obiecanej,
jak za czasów Mojżesza, ale ku Niebu.
Interwencja Piotra: „Mistrzu, dobrze,
że tu jesteśmy” przedstawia niemożliwe
usiłowanie zatrzymania mistycznego
doświadczenia.

Komentuje święty Augustyn: „[Piotr]
na górze miał Chrystusa jako pokarm
duszy. Dlaczego miałby zejść z góry, aby
powrócić do trudów i cierpienia, podczas
gdy na górze był pełen uczuć świętej
miłości do Boga, które pobudzały go do
świętego życia?”.

Benedykt XVI (19.04.2005 - 28.02.2013)

Rozważając ten fragment Ewangelii,
możemy zaczerpnąć z niego ważną naukę.
Nade wszystko prymat modlitwy, bez
której całe zaangażowanie apostolstwa
i miłosierdzia sprowadza się do aktywizmu.
W Wielkim Poście uczymy się przeznaczać
odpowiedni czas na modlitwę, zarówno
osobistą, jak i wspólnotową, nadającą oddech naszemu życiu duchowemu.
Ponadto, modlitwa nie jest izolowaniem się od świata i jego sprzeczności, jak

Jan Twardowski

***
Dogmatycy hałasują po łacinie
moraliści brzęczą nad korytkiem ludzkiego sumienia
apologeci skrzypią – porozpinani na krzyżu wiary
kaznodzieje reperują głośnik, żeby ich było lepiej słychać
filozofowie mruczą na świętego Tomasza
ustawionego już
ze starymi rocznikami świętych – w archiwum raju

chciałby na górze Tabor uczynić to Piotr,
ale modlitwa prowadzi na nowo na drogę,
do działania.
W Orędziu na Wielki Post napisałem,
że „życie chrześcijańskie to nieustanne
wchodzenie na górę spotkania z Bogiem,
aby później zejść, niosąc miłość i siłę,
które z niego się rodzą, aby służyć naszym
braciom i siostrom z taką samą miłością
jak Bóg”.
Drodzy bracia i siostry, odczuwam, że
to Słowo Boże skierowane jest szczególnie
do mnie, w tym momencie mojego życia.
Pan wzywa mnie, bym „wyszedł na
górę”, abym jeszcze bardziej poświęcił
się modlitwie i medytacji. Nie oznacza to
jednak porzucenia Kościoła, wręcz przeciwnie, jeśli Bóg mnie do tego wzywa, to
właśnie po to, abym mógł nadal Jemu służyć z takim samym oddaniem i taką samą
miłością, z jaką czyniłem to dotychczas,
ale w sposób bardziej dostosowany do
mojego wieku i sił.
Prośmy o wstawiennictwo Maryi
Panny: niech Ona wszystkim nam pomoże,
abyśmy zawsze naśladowali Pana Jezusa
w modlitwie i czynnym miłosierdziu.
Módlmy się!
Dziękując Bogu za dar pontyfikatu
Ojca Świętego Benedykta XVI, prośmy
o światło Ducha Świętego dla kardynałów wybierających Jego następcę na
Stolicy Piotrowej.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

męczennicy liczą na głos uderzenia w twarz
skrupulatom spadła nareszcie na głowę dynia grzechu
organiści oblizują dźwięki –
wierni podzielili się na wojenne obozy
i tylko w szczerym polu
w oddechu zioła –
na klęczkach podziwiając zaspy nieba
można jeszcze znaleźć Ciszę
«Posłaniec nadziei», Warszawa–Rzeszów 2005
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KALENDARIUM 2012 ROKU
Styczeń
6 – Jasełka w wykonaniu młodzieży przygotowanej przez ks. Roberta Sadlaka.
6–8 – Spotkania kolędowe Wspólnot
Parafialnych.
14 – Spotkanie formacyjne Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców prowadził
brat Tadeusz Ruciński.
22 – Kolędowanie z orkiestrą dętą z Racławic
Śląskich.

25 – Zwiastowanie – Dzień Świętości Życia.
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego
zadeklarowało 89 osób.
– Akatyst o Zwiastowaniu N.M.P. w wykonaniu Chóru Cerkwi Prawosławnej OKTOICH
z Wrocławia.

30 – Droga Krzyżowa ulicami miasta z kościoła
św. Mikołaja do naszej świątyni.

Kwiecień
Luty
12 – Akcja poboru krwi organizowana przez
Parafialny Klub HDK i Caritas Polska.
35 krwiodawców oddało 15,75 litra krwi.
13 – Wyjazd do Turzy na „dzień chorych”
zorganizował Apostolat „Margaretka”.
Udział wzięło 21 osób.
19 – Na praktykę duszpasterską w naszej
parafii został skierowany diakon Artur
Juzwa pochodzący z Korfantowa.
19–21 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
22 – Środa Popielcowa – początek Wielkiego
Postu. Kazania pasyjne w czasie Gorzkich
żalów głosił diakon Artur Juzwa.

24 – Wielkopostne Spotkanie Młodzieży
dekanatu kędzierzyńskiego.

Marzec
11 – W ramach niedzieli solidarności z Dziełem
Misji zebrano kwotę 1.550 zł.
18 – 21 – Rekolekcje parafialne, nauki głosił
ks. Mieczysław Augustynowicz pracujący
w Czechach, w Opawie.

1 – Niedziela Palmowa.
Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w
spotkaniu z ks.biskupem Pawłem Stobrawą
z okazji Światowego Dnia Młodzieży.
5 – 7 – Triduum Paschalne
Liturgii w dniach Triduum przewodniczyli:
Wielki Czwartek ks. Robert Sadlak
Wielki Piątek
ks. Edward Bogaczewicz
Wielka Sobota o. Lech Dorobczyński
W czasie Triduum 105 rodzin złożyło
w darze ofiarnym skarbonki wielkopostne.
Zebraną kwotę – 1.540,20 zł. przekazano Parafialnemu Zespołowi Caritas na
dożywianie dzieci i organizację ich letniego
wypoczynku.
W Wielką Sobotę 150 rodzin otrzymało pomoc z darów spożywczych przynoszonych
przez wiernych. Zebrano również 1.961 zł.

8 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Procesję rezurekcyjną poprowadził ks.
Robert Sadlak. Mszy św., odprawianej
przez wszystkich kapłanów, przewodniczył
i homilię na wszystkich mszach św. tego
dnia głosił ks. Dariusz Piasecki.
Homilie w drugi dzień świąt głosił ks.
diakon Artur Juzwa.

15 – Kolejna akcja poboru krwi po hasłem
„podaruj kroplę miłości” zorganizował
Parafialny Klub HDK. 23 krwiodawców
oddało 10,35 litra krwi.
– W pielgrzymce do Łagiewnik zorganizowanej przez Apostolat „Margaretka” uczestniczyło 41 osób.
21 – Spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców prowadził
brat Tadeusz Ruciński. Głosił również
homilie na niedzielnych mszach świętych.
22 – Inscenizacja wielkanocna w wykonaniu
młodzieży pod kierownictwem księdza
Roberta.
23 – Zmarł śp. Władysław Wilczyński –
żołnierz Armii Krajowej.
29 – Uroczystość I Komunii Świętej.
93 dzieci z klas trzecich Szkół Podstawowych nr 9 i 19 przystąpiło do I Komunii
Świętej.

Maj
3 – Matki Bożej Królowej Polski.
Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył i homilię wygłosił ks. Robert Sadlak,
modlitwę przy krzyżu misyjnym prowadził
ks. Edward Bogaczewicz.
5 – Msza św. dziękczynna za beatyfikację Jana
Pawła II.
6 – Dzień wieczystej adoracji Najświętszego
Sakramentu, a zarazem parafialny dzień
modlitw w intencji kapłanów.
32. rocznica święceń kapłańskich
ks. proboszcza.
Praktykę w naszej parafii kończy diakon
Artur Juzwa.
11 – 4. rocznica święceń kapłańskich
ks. Roberta Sadlaka.
18 – Modlitewne czuwanie młodzieży z rejonu
Kędzierzyna – Koźla.
19 – Święcenia kapłańskie o. Wiktora Laty we
Wrocławiu.
20 – Prymicje o. Wiktora Laty.
25 – Sakramentu bierzmowania 135 osobom (w tym 92 z naszej parafii) udzielił
ks. bp Paweł Stobrawa.
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26 – Święcenia kapłańskie ks. Szymona Cały
w Opolu.
– 5. rocznica święceń kapłańskich ks.
Tomasza Fortalskiego.
– W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę wzięli
udział przedstawiciele Parafialnego Klubu
HDK.
27 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
– pierwszy dzień odpustu parafialnego.
– Prymicje ks. Szymona Cały.
28 – Święto NMP Matki Kościoła – drugi
dzień odpustu parafialnego.
Głównym punktem uroczystości odpustowych były nieszpory, którym przewodniczył ks. proboszcz, asystowali księża
wikarzy, neoprezbiterzy o. Wiktor – Paweł
Lata i ks. Szymon Cała oraz ks. por.
Jarosław Król.
29 – 4 czerwca – Pielgrzymce do sanktuariów
alpejskich przewodniczył ks. Tomasz
Fortalski.

Czerwiec
2 – 3 – W spotkaniu młodych w Lednicy uczestniczyła grupa młodzieży z ks.
Robertem Sadlakiem.
7 – Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.
Trasa procesji w tym roku wiodła przez
osiedle Piastów.

9 – Pielgrzymka Dzieci Maryi do Łagiewnik.
10 – Z okazji Święta Dziękczynienia przeprowadzono zbiórkę na budowę Centrum
Opatrzności Bożej w Wilanowie. Zebrano
1.850 zł.
17 – Neoprezbiter Artur Juzwa głosił kazania
i udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
– Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
20 – Pielgrzymce Bractwa Szkaplerza
Świętego do Zlatych Hor przewodniczył
ks. Robert Sadlak.
29 – Msza św. dziękczynna na zakończenie
roku szkolnego.
– Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej
parafii zostało zarejestrowane w Centrum
Radia Maryja w Toruniu.
30 – Wyjazd ministrantów do Ziemi
Kłodzkiej.

Lipiec
1 – Poświęcenie pojazdów. Kierowcy złożyli
ofiarę 1.250 zł. na zakup pojazdów dla
misjonarzy.
8 – Kolejną akcję poboru krwi zorganizował
Klub HDK. 18 osób oddało 8,10 litra tego
bezcennego leku.
– Na pielgrzymkę Radia Maryja do Częstochowy pojechało 28 osób.
21 – W pielgrzymce Bractwa Szkaplerza Świętego do Czernej, na uroczystości odpustowe, uczestniczyło 50 osób.
24 – Mszę św. w intencji pracowników policji
i ich rodzin koncelebrowali ks. dr Alfons
Schubert – kapelan opolskich policjantów
i ks. Tomasz Fortalski.
29 – Niedziela misyjna z siostrą Joanną
Ćwikowską, pochodzącą z naszej parafii,
pracującą na misjach w Boliwii. Na misje
przekazano kwotę 4.000 zł.
31 – Na trasę Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do
Częstochowy wyruszyła grupa kilkudziesięciu wiernych z naszej parafii.

Sierpień
11 – Na obchody kalwaryjskie ku czci
Wniebowziętej Matki Bożej na Górze
św. Anny pojechało 15 osób.
22 – W pielgrzymce do Leśniowa i Częstochowy uczestniczyły 53 osoby.
26 – Msza św. z udziałem zespołów biorących
udział w kędzierzyńskim „Międzynarodowym Spotkaniu Folklorystycznym”.
Ks. Robert Sadlak zakończył posługę wikarego
w naszej parafii. Dziękujemy za wszelkie
dobro, jakim nas obdarzył. Ks. Robert
został skierowany na studia doktoranckie
na KUL.
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Od 24 krwiodawców pobrano 10,8 litra
krwi.
15 – Pierwsza Pielgrzymka rowerowa do Matki
Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich.
17 – Msza św. w intencji Ojczyzny w 73.
rocznicę sowieckiej agresji na Polskę.
Mszę św. celebrował, homilię wygłosił
i poświęcił kamień „Katyń 1940” ks. prałat
Edward Bogaczewicz

18 – 22 – Pielgrzymka w Bieszczady i na
Słowację. Przewodniczył ks. Tadeusz
Komorek.
29 – Spotkanie formacyjne Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców prowadził
brat Tadeusz Ruciński. Głosił również
Słowo Boże podczas niedzielnych mszy
świętych.

Październik
6–13 – Pielgrzymce do Ziemi Świętej – Śladami Chrystusa – przewodniczył ks. Tomasz
Fortalski.
10 – W XII rocznicę poświęcenia kapliczki
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, modlitwę różańcową, na terenie dworca PKP,
prowadzili ks. Edward Bogaczewicz,
o. Mieczysław Hałaszko – proboszcz parafii św. Eugeniusza i ks. Krzysztof Dziubek
z parafii św. Mikołaja.
13 – Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary
w naszej parafii przewodniczył i homilię
wygłosił o. Lech Dorobczyński. Całonocnej
adoracji Najświętszego Sakramentu towarzyszyły relikwie bł. Jana Pawła II.

26 – Pracę duszpasterską w naszej parafii
rozpoczął ks. Tadeusz Komorek z Gamowa
koło Raciborza.

Wrzesień
3 – Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego
odprawił i homilię wygłosił ks. Robert
Sadlak.
9 – Kolejną akcję poboru krwi zorganizował
Klub HDK przy naszej parafii.

dokończenie na str. 4
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14 – Dzień Papieski – Na Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” młodzież Szkolnego
Koła Caritas zebrała 2.850 zł.
21 – Obchodziliśmy 6. rocznicę poświęcenia
naszego kościoła. Uroczystą mszę św.
odprawił ks. Tadeusz Komorek, homilię
wygłosił ks. Edward Bogaczewicz.
22 – Poświęcenie obrazu bł. Jana Pawła II
i zawieszenie go w Kaplicy Bożego
Miłosierdzia.
28 – Koncert Góralskiej Orkiestry Dętej
z Łącka.

24 – Wizytację kanoniczną parafii przeprowadził ks. bp Andrzej Czaja.
Ks. biskup spotkał się ze wszystkimi
wspólnotami i grupami działającymi w naszej parafii i pozytywnie ocenił ich pracę.

Listopad
1 – Wszystkich Świętych.
W nabożeństwie różańcowym i w wieczornej Drodze krzyżowej na cmentarzu
Kuźniczka uczestniczyli księża i wierni
z naszej parafii.
2 – Dzień Zaduszny.
Tradycyjnej procesji różańcowej na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przewodniczył
ks. Tomasz Fortalski.
11 – Uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Tomasz Fortalski,
a koncelebrował i homilię wygłosił ks.
Tadeusz Komorek. Po mszy św. modlitwę
przy krzyżu misyjnym w intencji Ojczyzny
poprowadził ks. Edward Bogaczewicz,
następnie przed krzyżem i kamieniami pamięci złożono kwiaty i zapalono znicze.
17 – 25. rocznica powstania Wspólnoty Krwi
Chrystusa. Mszy św. przewodniczył ks.
Henryk Wycisk z Bolesławia, a koncelebrował ks. prałat Edward Bogaczewicz.
17–18 – W XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Kolejarzy na Jasną Górę uczestniczyli
kolejarze z naszego Koła Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
– Na pomoc Kościołowi w potrzebie zebrano
1150 zł.
18 – W ramach Tygodnia Miłosierdzia Parafialny Zespół Caritas kwestował na dożywianie
dzieci w szkołach. Zebrano 5.126,31 zł.

25 – Uroczystość Chrystusa Króla.
XIII Spotkanie Krwiodawców Województwa Opolskiego – z udziałem władz
wojewódzkich PCK, delegacji i pocztów
sztandarowych klubów HDK z terenu
województwa. Mszę św. celebrował
i homilię wygłosił ks. Wojciech Modelski
– diecezjalny duszpasterz HDK.
– Podczas akcji poboru krwi 43 krwiodawców oddało 19,35 litra tego cennego leku.
– Podczas nieszporów do grona ministrantów przyjęto pięciu chłopców, a do kandydatów na ministrantów dwóch.
30 – Adwentowe spotkanie młodzieży dekanatu kędzierzyńskiego.
– Mszę św. w intencji kolejarzy i ich
rodzin odprawił ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz.

Grudzień
2 – I niedziela adwentu. Tegoroczne roraty
były poświęcone świętym, „którzy poszli
w ciemno za światłem” .
8 – Msza św. w intencji Dzieci Maryi. Do grona
przyjęto nowe dziewczynki.
– Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do
Turzy.

Zachęcamy do wpłat na potrzeby naszej
Wspólnoty parafialnej drogą bankową.
Aktualne numery kont bankowych:
– Bank PKO SA I Oddz. Kędzierzyn–Koźle, pl. Wolności 6/7:
26 1240 1659 1111 0000 2594 9018
– PBS Oddz. Kędzierzyn–Koźle:
05 8882 1032 2001 0000 0909 0001
Na blankiecie wpłaty należy zamieścić zapis:
„Na cele kultu religijnego”.

9 – Podczas mszy św. w intencji kolejarzy
został poświęcony nowy krzyż, który
następnego dnia ustawiono przy alei Jana
Pawła II 51 - przy Lidlu.
15/16 – Nocne czuwanie Wspólnoty Krwi
Chrystusa na Jasnej Górze w Często
chowie.
25 – Boże Narodzenie.
Pasterce przewodniczył i wygłosił kazanie
ks. Tomasz Fortalski, a koncelebrowali
ks. proboszcz, ks. Tadeusz Komorek oraz
goście ks. Dariusz Piasecki, o. Wiktor Lata
i o. Lech Dorobczyński, który głosił kazania na pozostałych mszach świętych.
W drugi dzień świąt kazania głosił
ks. Robert Sadlak.
Pasterkę poprzedziło misterium
bożonarodzeniowe przygotowane przez
ks. Tadeusza i młodzież.

27 – Rozpoczęcie odwiedzin kolędowych od
osiedla NDM.
28 – Tradycyjne nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci w święto Świętych
Młodzianków.
30 – Niedziela Świętej Rodziny
– Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu „The
Nine”.
31 – Mszy św. dziękczynnej na zakończenie
2012 roku, przewodniczył ks. Robert
Sadlak a koncelebrowali wszyscy kapłani
naszej parafii oraz ks. Dariusz Piasecki.
Homilię wygłosił ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz.
Opracowanie i zdjęcia:
Tadeusz Kucharski
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