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PRZEZ KRZYŻ DO ZBAWIENIA

Krzyż

Pokochać swój ból
Z pewnością słyszałeś już niejeden
raz, że każdy chrześcijanin musi nieść
swój krzyż. Teoretycznie jesteś skłonny
go zaakceptować, ale czy zauważyłeś, że
krzyż, jaki ci przypada nigdy nie jest tym
właściwym? Krzyż, jaki dźwigasz (twoje
zdrowie, wygląd, sposób bycia, żona,
mąż, matka, dzieci, sąsiedzi) zawsze wydaje ci się nie do zniesienia, upokarzający i krzywdzący. Natomiast wszystkie
inne krzyże zdają ci się bardziej odpowiednie, np.: krzyż kolegi, sąsiada, ten
poprzedni – ten, jaki sobie sam wymyśliłeś. Ten twój znienawidzony rozstraja cię
i zatruwa ci życie. Rozpaczliwie wołasz
o inny – taki, który jest znośny, wzniosły,
pożyteczny.
Trudno jest pogodzić się ze swoim
losem, z ciężarem, który dźwigasz na
swoich barkach. Masz dwa wyjścia:
przekląć Boga i wszystkich wokół, wpaść
w rozpacz i stać się krzyżem dla innych.
Tymczasem życie wciąż będzie wypełnione dolinami. Momenty zwątpienia są
nam potrzebne. Podobnie jak ruda jakiegoś metalu sama w sobie jest dla nas
bezużyteczna, dopóty nie podda jej się
procesowi hutniczemu. Krzyż jest takim
środkiem wydobywania z nas szlachetnego kruszcu. Oczyszcza z nas to, co jest
zbędne, a oczyszczanie boli. Dlatego istnieje druga możliwość: przyjąć swój ból.
Można powiedzieć, że spośród naszych
uczuć ból jest pewnego rodzaju banitą.
O ile to możliwe ignorujemy go – dlatego
jeszcze bardziej cierpimy. Ile potrzeba
walk, dyskusji, aby zaakceptować swój
ból!
Niech czas Wielkiego Postu stanie
się dla ciebie okazją do przyjrzenia się
swojemu bólowi. Czego masz już dość?
Czego chciałbyś się pozbyć? Co ci dokucza i doskwiera? Postaraj się choć raz
spojrzeć na twe cierpienia inaczej. Nie
myśl, że tak łatwo jest się z nimi „zaprzyjaźnić”. Szczęście ma w sobie coś dogłęb-
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nie bolesnego i ciężkiego. Zawiera się
w nim zgoda na sytuacje, od których
próbujesz uciec.
Spójrz na Jezusa kroczącego po
Drodze Krzyżowej – na Szymona,
który sądził, że już skończył pracę na
polu i idzie na zasłużony odpoczynek,
gdy nagle zostaje obarczony krzyżem
Skazańca (jakże musiał być wściekły!).
Cyrenejczyk miał tę niepowtarzalną
okazję pogodzenia się z bólem, gdyż patrzył na Jezusa i z Jego twarzy wyczytał
co to znaczy przyjąć swe cierpienie.
Ze strony: portal.tezeusz.pl
Dariusz Piórkowski SJ

A gdy mi każesz Panie mój
krzyż na swe barki włożyć
przyklęknę by się lepiej mógł
na barkach mych ułożyć
Bo święty jest, bo przecież sam
go niosłeś Wielki Boże
do końca ziemskiej drogi swej
poniosę go w pokorze
Lecz tylko z Twą pomocą, wiem
wykonam to zadanie
podasz mi dłoń, ja przylgnę doń
wzmocni się moje ramię.
........................................... ...........
A gdy mi wskażesz Boże mój
ostatnią drogę...w wieczność
w ramionach krzyż poniosę Twój
by Ci okazać wdzięczność.
Wiersz z antologii
"Krzyż- Drzewo Kwitnące"
autor Henryka-Zofia W.

Zbawienie przyszło przez krzyż
Zbawienie przyszło przez krzyż,
Ogromna to tajemnica
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.

Ref:
Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat
Kolejny już wiek.

Codzienność wiedzie przez Krzyż,
Większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.
Ref:
Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości.
Ref:
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Pasterka – Msza św.
o północy
W uroczystość Bożego Narodzenia –
o północy została odprawiona uroczysta
msza święta zwana również pasterką.
Przed jej rozpoczęciem ministranci odpalili świece ołtarzowe od „światła betlejemskiego”, które dotarło do nas z Betlejem
niesione przez skautów i dostarczone
również do naszej parafii. W uroczystej
procesji księża, wraz ze służbą liturgiczną,
udali się do kaplicy Miłosierdzia, gdzie

znajduje się szopka i tam zostało położone
w stajence „Dzieciątko”. Ksiądz Robert
w swoim kazaniu namawiał nas, byśmy
nie byli obojętni i abyśmy potrafili się
radować, że Jezus Chrystus się narodził.

Na koniec mszy świętej również ksiądz
proboszcz złożył wszystkim parafianom
i gościom życzenia.
tekst: Daniel Kubny
zdjęcia: D. Kubny i S. Kubny

Dzień Świętych Młodzianków
28 grudnia, w Dniu Świętych Młodzianków, dzieci naszej parafii wzięły udział
w szczególnym nabożeństwie kolędowym.
Ksiądz Robert przybliżył miejsce narodzin
Pana Jezusa. Ksiądz Dariusz opowiedział
o tym, jak Dobra Nowina była głoszona
przez świętego Pawła na terenie Grecji i w
Cesarstwie Rzymskim a potem odmówił
modlitwę w języku greckim i łacińskim.
Pani Marta Otrząsek, nasza organistka,
przygrywając na gitarze prowadziła śpiew
kolęd. Ksiądz Michał pomodlił się z dziećmi i udzielił błogosławieństwa sakramentalnego (lub Najświętszym Sakramentem).
Ksiądz Marcin przedstawił sprawy zwią-

zane ze zbliżającym się ORSZAKIEM Trzech Króli. Ksiądz Robert
wybierał dzieci, które w koronach
będą prezentowały naszą Parafię
6 stycznia. Wybór był niełatwy.
Ostatecznie nasi delegaci to: Adam
Dziędzioł (przedszkolaki), Amelia
Waśniowska (klasy1–3), Tomek
Król i Ania Kubny (klasy 4–6).
Zrobienie wspólnego zdjęcia przed
szopką było trudnym wyzwaniem dla
fotografów. Ostatecznie zrobiono wiele
ujęć i być może każdy chociaż na jednym
zdjęciu się znajdzie. Ostatnim akcentem
tego dziecięcego spotkania były cukierki

Msza św. na zakończenie 2016 roku
W wieczór 31 grudnia zawsze te słowa
wywołują refleksje nad minionym czasem,
skłaniają nas do prośby:
Boże bądź i w Roku Nowym,
nam na ratunek gotowym,
błogosław Boże łaskawy,
nasze prace i zabawy
I takim był wieczór 31.12.2016, gdy
dziękowaliśmy Bogu za miniony czas, za
Wspólnotę Parafialną, za dobrodziejów,
pamiętaliśmy o tych, którzy w minionym
roku narodzili się dla nieba. Modliliśmy się
również za ofiarodawców i obdarzonych
„Szlachetną Paczką” (była to intencja

Wspólnoty Rodzin NAZARET). Tradycyjnie ksiądz proboszcz przedstawił krótką
statystykę parafialną: ochrzczonych zostało 86 dzieci ( w 2007 roku 116), Sakrament
Małżeństwa przyjęło 27 par (w 2007 roku
54 par), Pierwszą Komunię Świętą przyjęło
123 dzieci, a sakrament bierzmowania 80,
odprowadziliśmy na miejsce wiecznego
spoczynku 136 osób (w roku 2007 – 95).
Rozdaliśmy około 150 tysięcy Komunii
świętych. Parafia nasza ciągle maleje, tzn.
jest coraz mniej osób zameldowanych.
W 1994 roku, gdy zaistnieliśmy jako PARAFIA, było zameldowanych 16.504 osób,
w roku 2016 już tylko 11.486 osób.
Najważniejszym wydarzeniem w polskim Kościele były Światowe Dni Młodzieży, a najważniejszym wydarzeniem
parafialnym były MISJE PARAFIALNE od
9 do16 października. Było wiele innych
przeżyć, ale nimi będziemy się dzielili
przy różnych okazjach.
Księża duszpasterze
zdjęcia: Daniel Kubny

„Michałki” na słodki powrót do domów.
Dziękujemy Rodzicom, dziękujemy Babciom i Dziadkom, dziękujemy Rodzinom
za udział w nabożeństwie i za trud przygotowania koron.
tekst: ks. Michał Kowalski
zdjęcia: Tadeusz Kucharski

Koncert Chóru
Parafialnego
29 stycznia w ramach nieszporów
odbył się koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu naszego parafialnego chóru.
Duchowa uczta przygotowana przez chór
to wiele chwil spędzonych podczas prób,
które nieraz wymagają od chórzystów
dużego poświęcenia. Ksiądz proboszcz po
koncercie podziękował wszystkim występującym a na koniec ks. Marcin pobłogosławił wszystkich wiernych Najświętszym
Sakramentem.
tekst i zdjęcia: Daniel Kubny
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II Orszak
Trzech Króli

My byliśmy tym Orszakiem: zieloni,
czerwoni, niebiescy. Niebiescy z Piastów
kroczyli z Królem Kacprem. Pomimo mrozu, dochodzącego do minus 11 stopni (a
odczuwalna temperatura wynosiła około
minus 15 stopni), było nas wielu – w chwili
spotkania ORSZAKÓW przy ulicy Judyma –
może około 1500 osób, może więcej... W kolorowych koronach i z charakterystycznymi winietami, z hasłem „Pokój i Dobro”,
z radosną kolędą wkroczyliśmy na Plac
Wolności, po drodze zatrzymując się przy
Dworze Heroda, który z balkonu pozdrowił, podjął dialog z Królami, wskazał drogę
do Betlejem i zaprosił do siebie w drodze
powrotnej. Świętej Rodzinie przed szopką
pokłonili się Królowie w imieniu narodów
Azji, Afryki i Europy.

Z udziałem Parafialnej Orkiestry z Cisowej kolędowaliśmy, przedstawiciele
poszczególnych parafii złożyli dary (cukierki), które następnie były rozdzielane
dzieciom. Przy zagrodzie z pięknymi osiołkami (które przyjechały do nas z Dziergowic) ciągle było wielu chętnych do
pogłaskania, do podania siana i zrobienia
sobie zdjęcia. Z drugiej strony szopki szef
Karczmy „U Freda” ratował nas ciepłą
herbatą. Dzieci i młodzież – przygotowani przez Studio Piosenki z Kozielskiego
Domu Kultury – na korytarzu Starostwa

Piastowskie Kolędowanie 2017
To już druga edycja konkursu kolęd
i pastorałek w naszym mieście. Organizatorami są Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
i parafia p.w. Ducha Świętego i Najświętszej
Marii Panny Matki Kościoła. Do współpracy przyłączył się Miejski Ośrodek Kultury

w Kędzierzynie–Koźlu, który zapewnił
profesjonalne nagłośnienie występującym
i Wydział Oświaty i Wychowania przy
Urzędzie Miasta w Kędz.–Koźlu. Statuetki
dla laureatów przygotował pan Paweł Wójtowicz, wszystkim serdecznie dziękujemy.

Powiatowego czekali na swoją kolejkę....
pięknie śpiewali, wielka szkoda, że solidny mróz w tym bardzo przeszkadzał
i zmniejszał liczbę słuchaczy.
Co zapamiętamy oprócz mrozu?
– radosną kolorową rzeszę ludzi w koronach,
– piękne i pomysłowe dziecięce korony,
– przebrania za Matkę Boską z Dzieciątkiem, za aniołów i archaniołów, pasterzy, diabełków, gwiazdorów...
– Dzieciątko w szopce, które było wpatrzone bardzo ciekawie w tłum, a w
końcu usnęło na rękach swoich kochanych rodziców....
tekst: ks. proboszcz
zdjęcia: Kazimiera i Zygmunt Stelmach
Z planowanych 110 osób, ze względów
zdrowotnych, do konkursu przystąpiło 70
wykonawców w trzech kategoriach: klasy
1–3, klasy 4–6 i młodzież gimnazjalna. Profesjonalne jury w składzie: panie Halina
Taranowska, Alicja Nowak i pan Łukasz
Pietrzyk przyznało nagrody.
tekst: Anna Zamora
zdjęcia: Sebastian Kubny

Zabawa karnawałowa Dzieci Maryi
W sobotę 28 stycznia miała miejsce zabawa karnawałowa zorganizowana przez
grono Dzieci Maryi. Prócz marianek brali
w niej udział również ministranci i ich
rodzeństwo. Wszyscy świetnie się bawili
przy muzyce, ale i także podczas różnych
zabaw, które angażowały ich fizycznie
i intelektualnie.
tekst: Mirela Kubny
zdjęcia: Daniel Kubny
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KALENDARIUM 2016 ROKU
Styczeń
2 – 26 – Spotkania kolędowe wspólnot parafialnych.
5 – Rozpoczęcie odwiedzin kolędowych na
Osiedlu NDM.
6 – Pierwszy kędzierzyńsko–kozielski
„Orszak Trzech Króli” przeszedł na Plac
Wolności, gdzie złożono hołd Dzieciątku.
9 – Kazania podczas niedzielnych mszy św.
głosił o. Włodzimierz Tochmański z Czernej.
15 – Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola
nr 22.

16 – I Miejski Przegląd Pastorałek i Kolęd –
„Piastowskie kolędowanie 2016”.
23 – Spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców prowadził brat
Tadeusz Ruciński.
24 – Koncert kolęd w wykonaniu Szkoły Muzycznej w Kędzierzynie i naszego Chóru
Parafialnego.

21 – Droga krzyżowa ulicami miasta z kościoła
św. Mikołaja do jubileuszowego kościoła
św. Eugeniusza.

Marzec
2 – Msza św. z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
11 – Modlitewne czuwanie młodzieży prowadził
ks. Łukasz Knieć, odpowiedzialny w diecezji za przygotowania do ŚDM.
20 – Niedziela Palmowa.
24 – 26 – Triduum Paschalne
Liturgii w dniach Triduum przewodniczyli:
Wielki Czwartek ks. Edward Bogaczewicz
Wielki Piątek
ks. Robert Sadlak
Wielka Sobota ks. Marcin Pilch
W czasie Triduum 171 rodzin złożyło w darze ofiarnym skarbonki wielkopostne.
Zebraną kwotę 4659 zł. przekazano Parafialnemu Zespołowi Caritas na dożywianie
dzieci i organizację ich letniego wypoczynku.
W Wielką Sobotę 135 rodzin otrzymało pomoc z darów spożywczych przynoszonych
przez wiernych. Zebrano również 2035 zł.
27 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Luty
2 – W Dniu Życia Konsekrowanego złożono
ofiarę na zakony klauzurowe w wysokości
2840 zł.
– Ze sprzedaży świec gromnic caritas
uzyskał 832 zł.
14 – Z okazji Światowego Dnia Chorych
przeprowadzono akcję poboru krwi.
25 krwiodawców oddało 11,250 litra tego
cennego leku.
10 – Środa Popielcowa – początek Wielkiego
Postu. Kazania pasyjne w czasie gorzkich
żalów głosił ks. Tomasz Koterba – wikariusz z parafii św. Mikołaja.

Procesję z Najświętszym Sakramentem
w niedzielny poranek poprowadził ks.
Edward Bogaczewicz, głosił również kazania na wszystkich mszach świętych.

Kwiecień
2 – Na pielgrzymkę Caritas z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia do Branic, pojechało 95 osób z naszego rejonu.
3 – W pielgrzymce do Krakowa – Łagiewnik
zorganizowanej przez Apostolat Margaretka
uczestniczyło 35 osób z naszej parafii.
4 – Zwiastowanie – Dzień Świętości Życia
(przeniesiony z dnia 25 marca).
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego
zadeklarowało 66 osób.
10 – Druga akcja poboru krwi. 18 krwiodawców
oddało 8,100 litra tego cennego leku.
15 – Kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby misji.
– Uroczystość I Komunii Świętej.

123 dzieci z klas trzecich Szkół Podstawowych nr 9 i 19 przystąpiło do I Komunii
Świętej. Dzieci komunijne ofiarowały na
misje 1850 zł.
29 – Pierwszy w tym roku wyjazd na nocne
czuwanie do Turzy.
30 – W diecezjalnym spotkaniu młodzieży
w Jemielnicy uczestniczyła młodzież z naszej parafii.

Maj
3 – Matki Bożej Królowej Polski.
Uroczystą mszę św. w intencji 30-lecia
naszej Wspólnoty, z udziałem Scholi z Zabrza, celebrował i sztandar Liturgicznej
Służby Ołtarza poświęcił ks. Piotr Klemens
– proboszcz parafii św. Teresy w Zabrzu,
który był pierwszym wikariuszem w naszej
Wspólnocie.
6 – Dzień wieczystej adoracji Najświętszego
Sakramentu, a zarazem parafialny dzień
modlitw w intencji kapłanów.
36. rocznica święceń kapłańskich ks.
proboszcza.
7 – Pierwszy w tym roku parafialny apel
Maryjny.
11 – Sakramentu bierzmowania 151 osobom
(w tym 56 z naszej parafii) udzielił ks. bp
Andrzej Czaja.
12 – 8. rocznica święceń kapłańskich ks.
Roberta Sadlaka.
14 – Modlitewne czuwanie w wigilię Zesłania
Ducha Świętego prowadzili woluntariusze
ŚDM.
15 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –
pierwszy dzień odpustu parafialnego.

Procesję odpustową poprowadził, mszy
św. przewodniczył i homilię wygłosił ks.
prof. dr hab. Zygfryd Glaeser – dyrektor Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu
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16 –

19 –
22 –

26 –

28 –
–

Śląskim. Koncelebrowali księża Tadeusz
Komorek i Robert Sadlak.
Święto NMP Matki Kościoła – drugi dzień
odpustu parafialnego.
Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. dr
Albert Glaeser – dyrektor Wydziału Finansowo – Gospodarczego Kurii Diecezjalnej,
koncelebrowali księża Robert Sadlak
i Tadeusz Komorek.
3. rocznica święceń kapłańskich ks.
Marcina Pilcha.
Pielgrzymka Wspólnoty Krwi Chrystusa do
Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Uczestniczyło 30 wiernych z naszej
parafii.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej.
Trasa procesji w tym roku wiodła przez
Osiedle Powstańców Śląskich.
4. rocznica święceń ks. Tadeusza
Komorka.
W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę, uczestniczyło 35 osób.

26–29 Wycieczce ministrantów do Kotliny Kłodzkiej przewodniczył ks. Marcin Pilch.

Lipiec
10 – Poświęcenie pojazdów. Kierowcy złożyli
ofiarę 2720 zł. na zakup pojazdów dla
misjonarzy.
– Kolejna akcja poboru krwi zorganizowana
przez Parafialny Klub HDK.
20 krwiodawców oddało 9,000 litrów
krwi.
– Pielgrzymce Radia Maryja do Częstochowy
przewodniczył ks. Tadeusz Komorek.
20– W ramach rozpoczynających się Światowych Dni Młodzieży, powitaliśmy 48–osobową grupę chrześcijan z Libanu.
21 – Podczas uroczystej mszy św. z udziałem
gości z Libanu, Czech i Francji oraz licznie
przybyłych wiernych, w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, zostały poświęcone obrazy
– wotum Roku Jubileuszowego i pamiątka
Światowych Dni Młodzieży.

Czerwiec
4 – 4 Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego
Różańca na Jasnej Górze z udziałem wiernych z naszej i sąsiednich parafii.
– W spotkaniu młodzieży na Polach Lednickich uczestniczyły 22 osoby, którym
przewodniczył ks. Tadeusz Komorek.
5 – Podczas mszy św. wieczornej wystąpił
Zespół Ludowy Perła działający przy parafii
Narodzenia NMP w Dolinie w archidiecezji
lwowskiej. Mszę św. koncelebrowali ks.
proboszcz i ks. Krzysztof Panasowiec
opiekun zespołu.

7 – 11 – Pielgrzymce Parafialnego Koła Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Karkonosze
przewodniczył ks. Tadeusz Komorek.
12 – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Pilch,
koncelebrował ks. Tadeusz Komorek,
a homilię wygłosił ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz.
24 – Mszy św. na zakończenie roku szkolnego
przewodniczył ks. Marcin Pilch, a koncelebrował i homilię wygłosił ks. Tadeusz
Komorek.
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16 – Na trasę Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do
Częstochowy wyruszyła grupa kilkudziesięciu wiernych z naszej parafii, której przewodniczyli ks. Robert Sadlak i ks. Tadeusz
Komorek.
21 – We mszy św. dziękczynnej dziękowaliśmy
za 4 lata posługi ks. Tadeuszowi Komorkowi, który z dniem 24 sierpnia przeszedł do
pracy duszpasterskiej w 	Głogówku.

28 – Powitaliśmy w naszej Wspólnocie nowego
wikariusza ks. Michała Kowalskiego –
neoprezbitera pochodzącego z parafii św.
Michała Archanioła w Prudniku.

Wrzesień

22 – Przybyłe do naszego miasta grupy zagranicznych pielgrzymów i młodzież z naszych
parafii, uczestniczyli w radosnym spotkaniu w Hali Sportowej, a następnie przeszli
w procesji do jubileuszowego kościoła św.
Eugeniusza.
.... – Mszę św. w intencji pracowników policji
i ich rodzin odprawił i homilię wygłosił
ks. Jarosław Krężel.
23 – W corocznej pielgrzymce do Czernej, na
uroczystości odpustowe Matki Boskiej
Szkaplerznej, uczestniczyły 43 osoby.
24 – Podczas mszy św. o godz. 10.00, odprawianej w rycie maronickim, ks. arcybiskup Trypolisu Georges Bou–Jaoude, udzielił młodej
parze z Libanu sakramentu małżeństwa.
28 – W spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem w Częstochowie uczestniczyło 110
wiernych z naszej parafii, którym przewodniczył ks. proboszcz.

1 – Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego
przewodniczył ks. Marcin Pilch, koncelebrował ks. Michał Kowalski, homilię
wygłosił ks. Edward Bogaczewicz.
2 – Poświęcenia tornistrów i przyborów szkolnych dokonał o. Robert Skup – OMI.
10–17 – Parafialnej Pielgrzymce do Włoch przewodniczył ks. Marcin Pilch.
11 – Kolejną akcję poboru krwi zorganizował
Klub HDK przy naszej parafii. Od 14 krwiodawców pobrano 6,300 litra krwi.
17 – Mszę św. w intencji Ojczyzny w 77.
rocznicę sowieckiej agresji na Polskę,
odprawił i homilię wygłosił ks. dr Alfons
Schubert. Po mszy św., po okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli władz
miejskich i organizacji kombatanckich,
złożono kwiaty i zapalono znicze przy
„kamieniach pamięci”.

Sierpień
14 – Gościliśmy w naszej parafii ks. Tomasza
Skowrona – proboszcza parafii Pomorzowice, który głosił niedzielne homilie i kwestował na potrzeby tej niewielkiej, liczącej
650 mieszkańców parafii. Przeznaczono na
ten cel niedzielną tacę.

18 – Pielgrzymce na odpust Matki Boskiej
Bolesnej na górze Cvilin w Krnovie (Czechy) przewodniczył ks. Marcin Pilch.
dokończenie na str. 6
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KALENDARIUM 2016 ROKU
–

Pielgrzymce kolejarzy szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego naszej diecezji
przewodniczył ks. Michał Kowalski.
25 – Podczas niedzielnych mszy św. kazania głosił powieściopisarz pan Robert
Kościuszko.
– Stowarzyszenie „Patriotyczny Kędzierzyn–Koźle” zorganizowało „Charytatywny Festyn dla Miłosza”. Dochód z festynu przekazano na pomoc choremu
Miłoszowi.

Pilch i ks. Piotr Adamów – proboszcz parafii św. Mikołaja.
11 – 98. rocznica odzyskania niepodległości.
Uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny
przewodniczył ks. Marcin Pilch, a koncelebrował i homilię wygłosił ks. Michał
Kowalski. Po mszy św., modlitwę w intencji Ojczyzny, przy krzyżu misyjnym
i „kamieniach pamięci” poprowadził ks.
Marcin Pilch, następnie złożono kwiaty
i zapalono znicze.

8–

Msza św. w intencji Dzieci Maryi przewodniczył ich nowy opiekun ks. Michał
Kowalski. Koncelebrował ks. proboszcz
Edward Bogaczewicz. Do grona przyjęto 6
nowych dziewczynek.
12/13 – W nocnym czuwaniu Wspólnoty Krwi
Chrystusa na Jasnej Górze uczestniczyli
członkowie naszej Wspólnoty.
25 – Boże Narodzenie.
Pasterce przewodniczył ks. Marcin Pilch,
koncelebrowali księża: Edward Bogaczewicz, Dariusz Piasecki, Robert Sadlak
i Michał Kowalski. Słowo Boże głosił ks.
Marcin Pilch.

Październik
1 – W pielgrzymce Caritas do sanktuarium św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, uczestniczyło
80 osób z naszego rejonu.
8–16 – III Misje Parafialne. Nauki głosili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: ojcowie
Marcin Szafors z Gdańska i Robert Skup
z Kędzierzyna – Koźla.

18 – Modlitwie różańcowej na dworcu PKP
przewodniczyli: ks. Edward Bogaczewicz,
ks. Mieczysław Hałaszko proboszcz parafii
św. Eugeniusza de Mazenod, ks. Krzysztof
Dziubek z parafii św. Mikołaja.
23 – 10. rocznica poświęcenia naszej świątyni. Liturgii eucharystycznej przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Marcin Pilch,
a koncelebrowali ks. Michał Kowalski, ks.
Robert Sadlak oraz proboszcz Edward
Bogaczewicz, który na koniec mszy podzielił się wspomnieniami i refleksjami.
31 – II Kędzierzyński Orszak Świętych przeszedł
ulicami naszego miasta z kościoła św.
Eugeniusza de Mazenoda do kościoła św.
Mikołaja.

Listopad
1 – Wszystkich Świętych.
W nabożeństwie różańcowym i w wieczornym nabożeństwie na cmentarzu
Kuźniczka uczestniczyli księża i wierni
z kędzierzyńskich parafii.
2 – Dzień Zaduszny.
Tradycyjnej procesji różańcowej na cmentarzu wojennym przewodniczyli ks. Marcin

–

Po raz trzeci dzieci i młodzież uczestniczyli
w „Pochodzie ze św. Marcinem”.
12 i 13 – W XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Kolejarzy na Jasną Górę uczestniczyli
kolejarze z naszego Koła Katolickiego
Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
13 – Gościliśmy ks. diakona Jana Opiełkę, który
głosił niedzielne kazania i kwestował na
Opolskie Seminarium Duchowne.
19 – W uroczystościach ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Łagiewnikach
uczestniczyła 50-osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii.
– Mszy św. w intencji Służby Liturgicznej
Ołtarza przewodniczył i homilię wygłosił
ks. Marcin Pilch, a koncelebrowali ks.
Dariusz Piasecki i ks. Robert Sadlak. Do
grona ministrantów przyjęto 6 chłopców.
20 – XVII Spotkanie Krwiodawców Województwa Opolskiego – z udziałem władz wojewódzkich i miejskich, delegacji i pocztów
sztandarowych klubów HDK z terenu
województwa. Mszy św. przewodniczył
i homilię wygłosił ks. Edward Bogaczewicz,
opiekun Koła HDK, koncelebrowali księża:
Dariusz Piasecki, Robert Sadlak i Michał
Kowalski.
– Podczas akcji poboru krwi 25 krwiodawców oddało11,250 litra tego cennego
leku.
26 – Mszy św. w intencji kolejarzy i ich rodzin przewodniczył ks. Edward Bogaczewicz, a koncelebrowali ks. Marcin Pilch
i ks. Dariusz Piasecki, który wygłosił
homilę.

Grudzień
3–

Koncert adwentowy z udziałem orkiestry
i chóru Szkoły Muzycznej i naszego chóru
parafialnego.

28 – Rozpoczęcie odwiedzin kolędowych od
osiedla NDM.
31 – Mszy św. dziękczynnej, na zakończenie
2015 roku, przewodniczył ks. Dariusz
Piasecki, a koncelebrowali kapłani naszej parafii oraz ksiądz Robert Sadlak.
Homilię wygłosił ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz.

Uzupełnienie informacji
–

–

–

–

–

–

–

W każdy czwartek, pomiędzy mszą św.
poranną a mszą świętą wieczorną,
miała miejsce adoracja Najświętszego
Sakramentu.
29 dnia każdego miesiąca (bez miesięcy
zimowych) Bractwo Szkaplerza Świętego
organizowało wyjazd autokarowy do Turzy
na Noc Modlitwy i Pokuty. W wyjazdach
uczestniczyło ok. 200 osób.
W okresie ferii zimowych od 1 do 14 lutego,
do Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arka”
uczęszczało 13 dzieci.
W miesiącach lipcu i sierpniu w Świetlicy
Socjoterapeutycznej „Arka” zorganizowane
były półkolonie, z których codziennie korzystało 15 – 19 dzieci.
W mszach św. roratnich, porannych i wieczornych, uczestniczyło codziennie150 – 200
dzieci.
W okresie adwentu Parafialny Zespół Caritas
rozprowadził 600 świec małych i 260 świec
dużych.
Na terenie parafii było zameldowanych
11.315 osób.

ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12
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The Wallness Sound – koncert
Tradycja kolędowania to jeden z najpiękniejszych zwyczajów Świąt Bożego
Narodzenia, a koncert kolęd w wykonaniu
The Wellness Sound został przygotowany
właśnie z myślą o podtrzymaniu tego
urokliwego obyczaju. Miał on miejsce
w naszej parafii w niedzielę 15.01.2017
w ramach nieszporów.
Soliści zespołu The Wellness Sound,
choć nie stronią od różnorodnych gatunków muzycznych, specjalizują się przede
wszystkim w śpiewaniu standardów jazzowych i rozrywkowych. A zasłynęli ze znakomitego wykonania koncertu kolęd. Założycielem The Wellness Sound jest Marek
Dygdała – solista wrocławskiego zespołu
Spirituals Singers Band. Zespół również

tworzą: Monika Wiśniowska–Basel – wokal, Kamila Tworek – wokal, Magdalena
Zacharzewska – wokal, Tomasz Basel –
fortepian, Piotr Sypień – kontrabas.
tekst: Daniel Kubn
zdjęcia: Sebastian Kubny

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
W rubryce tej pragniemy informować czytelników o radosnych i smutnych wydarzeniach z życia naszej wspólnoty parafialnej. Chrzty,
śluby i inne sakramenty, ważniejsze jubileusze i uroczystości oraz pogrzeby, to istotne momenty w życiu każdego z nas, to ich suma
stanowi o kondycji duchowej parafii.

Sakrament chrztu œwiêtego

Bóg mi³osierny daje odkupienie

„Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – tymi
słowami następujące dzieci zostały włączone we Wspólnotę
Kościoła Świętego: Alicja Suwalska, Sara Laura Jendrzejczyk,
Marcin Kamil Zieliński, Tymoteusz Mieczysław Kasprzak, Julia
Weronika Gwiazdowska, Filip Filandt, Daniela Emilia Krupa,
Nataniel Zborowski, Kacper Krzysztof Szostak, Maciej Traczyk,
Maksymilian Karol Sadyk, Marcel Mikołajek, Marta Laura
Wiszniewska, Iga Pola Wyrozumska, Michalina Sadowska.

Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:

PRZEŻYJMY TO WSPÓLNIE
Marzec
1
Środa Popielcowa
Msze św.: 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00 i 19.30.
3
18.00
Msza św. za zmarłych, od uczestników pogrzebu –
I piątek m–ca.
5
15.00
Msza św. w intencji Róż Różańcowych.
–
Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
19 15.00
Msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza Świętego.
Kwiecień
2
15.00
7
18.00

Msza św. w intencji Róż Różańcowych.
Msza św. za zmarłych, od uczestników pogrzebu –
I piątek m–ca.
9
Niedziela Palmowa.
13 – 15 Triduum Paschalne
16 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00
Procesja rezurekcyjna.
Msze św.: 6.30 – rezurekcyjna w intencji parafian, 8.30, 10.00,
11.30 – w intencji parafian i gości, 15.00 i 18.30.
17 Poniedziałek Wielkanocny
		
Msze św. w porządku niedzielnym.

Herda Krystyna l. 74
Ochman Jan l 96
Polak Stanisław l. 77
Kordek Bronisław l. 78
Rogińska Maria l. 80
Marszycki Leszek l. 31
Cech Szczepan l. 65
Drobniak Jan l. 63
Jarocki Leon l. 92
Warunek Piotr l. 84
Wieczorek Bernard l. 85
Ćwikła Piotr l. 31
Gąsiorowski Zygmunt l. 86
Naus Krzysztof l. 54
Stępak Stefania l. 89
Mróz Adela l. 83
Sitarz Władysław
Stypułkowski Jerzy l. 78

Cyran – Fulara Maria l. 91
Wilczek Otto l. 84
Ditrich Jadwiga l. 75
Lewicki Piotr l. 50
Pietrzak Krzysztof l. 62
Herich Katarzyna l. 44
Parkoła Tadeusz l. 80
Mołdawa Janina l. 77
Szylingowska Barbara l. 60
Mączka Józef l. 91
Wójcik Halina l. 80
Kordek Helena l. 83
Talaga Zofia l. 68
Marek Andrzej l. 72
Kowalska Krystyna l. 81
Szafranek Alina l. 55
Wolny Stanisław l. 74

Niech spoczywają w pokoju.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego i NMP Matki
Kościoła, ul. B. Krzywoustego 2; 47–232 Kędzierzyn–Koźle 12.
Kontakt telefoniczny pod numerem 77–483–73–50 w godz.
pracy kancelarii. E–mail parafii: duchkk@opole.opoka.org.pl
ISDN 1732–6885 Strona parafialna: www.duchaswietego–kk.pl
Konto PKO SA 26 1240 1659 1111 0000 2594 9018
Zapraszamy do współpracy!
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Odwiedziny duszpasterskie 2017
Odwiedziny duszpasterskie to czas
szczególny dla księży i dla wielu wiernych. W naszej parafii mamy 5200 mieszkań. Każdego roku wchodzimy do ponad
3000 z nich. W czasie ostatniej kolędy
weszliśmy do 3050 mieszkań. Kolędy w latach następujących po sobie są podobne,
ale gdy sięgamy pamięcią wstecz, cofamy
się np. o 20 lat, to różnice są ogromne. Są
to te same mieszkania, tylko, że zamiast 4
osób mieszkają tam teraz dwie lub jedna

osoba. W dużej mierze młodzi, wchodząc
w czas samodzielności, starają się swoje
miejsce pobytu stałego czy czasowego

Akcja poboru krwi
Z okazji Światowego Dnia Chorych
w niedzielę 12 lutego odbyła się, pierwsza
w 2017 roku, akcja poboru krwi organi-

znaleźć poza Kędzierzynem. Liczby
osób zameldowanych również na to
wskazują – rok1996 zameldowanych
15437 osób, rok 2016 zameldowanych
11315 osób. Wśród zauważalnych różnic jest również czas pobytu młodych
poza domem – na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Rozpoczynając
czas kolędy o godz.15.30 spotykamy
„kogoś” z domowników. Dopiero po
godz.18.00 są pełniejsze rodziny i można
spotkać młodzież.
Wszyscy kapłani odwiedzający wiernych wracali wdzięczni za czas odwiedzin. Atmosfera spotkań była normalna,
taka jak w polskich domach, taka jaką
pamiętamy ze swego domu rodzinnego.
W wielu domach można było wyczuć
atmosferę święta i za to będąc wdzięczni
– dziękujemy. Dziękujemy za troskę o potrzeby parafii. Dziękujemy za serdeczność
przyjęcia ministrantów, za to, co do ich
plecaków trafiało. Modliliśmy się wspólnie
w każdym domu i błogosławiliśmy mieszkańców i mieszkania. Niech Pan przyjmie

to są i nasze życzenia – księży duszpasterzy.

zowana przez Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi. Wielkie Bóg zapłać
wszystkim, którzy złożyli ten cenny dar
dla ratowania życia innych ludzi. 14 krwiodawców oddało 6,300 litra krwi

W tym też dniu podczas sumy
Parafialny Klub HDK modlił się w intencji
wszystkich chorych i cierpiących oraz za
niosących im pomoc.
tekst i zdjęcia: Daniel Kubny

Sesja formacyjna KSW
W niedzielę 22 stycznia gościem naszej
parafii był br Tadeusz Ruciński, który

odwiedził nas w ramach sesji formacyjnej
nauczycieli i wychowawców. Tradycyjnie

wypowiadane w czasie modlitwy intencje,
niech darzy swym błogosławieństwem,
niech Duch Święty oświeca na drogach
wiary, niech, zwłaszcza młodzi, otwierają
się na Jego Światło i działanie.
Ministranci składając życzenia wypowiadali słowa:
„Chrystus niech nad Wami czuwa
i zawsze się opiekuje,
za otwarte wielkie serce,
niebem kiedyś obdaruje
W każdej chwili niech pomoże!
Do widzenia! Szczęść Wam Boże”

po sobotnich warsztatach z nauczycielami, br Tadeusz w niedzielę głosił kazanie
na mszach świętych niedzielnych.
Tekst: Daniel Kubny, zdj.: Anna Nycz

