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25 czerwca 2016 roku odeszła do Pana Halina Ozga 
– nasza redakcyjna koleżanka. Od 18 lat pisała wiersze, 
które umieszczane były na łamach  gazetki ,,DOBRZE ŻE  
JESTEŚ” . 

Napisała ponad 150 wierszy. W swojej twórczości  
poruszała różne tematy i wydarzenia dotyczące życia 
parafii oraz związane z okresem świąt liturgicznych. Jej 
wiersze zawierały też bardzo osobiste przeżycia i prze-
myślenia – potrafiła pięknie o nich pisać.

Halina była bardzo miłą i ciepła osobą i chętnie  
innym pomagała. Z zawodu była pielęgniarką, wspierała  
i niosła ulgę osobom cierpiącym. Zawsze mogliśmy na 
nią liczyć.

Walczyła z chorobą w sposób, który naprawdę może 
każdemu zaimponować. Jednocześnie do końca była 
aktywna. Można powiedzieć, że odeszła od nas osoba 
zupełnie niezwykła. Będzie nam jej bardzo brakować!

Łączymy się z wielkim żalem z mężem Pani Haliny  
i jego rodziną, zapewniając o pamięci modlitewnej.

OO. Oblaci oraz redakcja gazetki  
,,DOBRZE ŻE JESTEŚ”

,,…Spieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą...”

„…Kiedy post zachowujemy
i jałmużny rozdajemy,
modlimy się w skupieniu,
podążamy ku zbawieniu…”

„…Krótkie, ziemskie Boga życie
przekonuje całkowicie,
że do Niego wciąż idziemy,
kiedy tu pielgrzymujemy…”

„…W czasie uroczystości
zaduma w sercach gości,
a modlitwą połączeni,
w naszej wierze utwierdzeni…”

„…Gdy paciorki przesuwamy, 
liczne łaski wypraszamy
dla zbawienia naszej duszy
jak sumienie da się skruszyć…”

 „…Teraz mamy trudne chwile
choć ulotne jak motyle,
wciąż za siebie się modlimy,
Was też o modlitwę prosimy…”

„..Katolik żyje w nadziei, 
że uczynki tu na ziemi
będą w niebie policzone
przez ich dusze zbawione...”
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Słowo Proboszcza
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Na wakacje
W biblijnym opisie stworzenia świata umotywowany jest 

wypoczynek człowieka. Wyraźnie widać, że taka jest wola Boża. Bez 
odpoczynku trudno w ogóle funkcjonować. Jest to naturalna potrzeba 
człowieka i wola Boża. Ten odpoczynek potrzebny jest na co dzień,  
w tygodniu i również w ciągu roku. Zatem wakacje, urlopy to chwile, 
na które się czeka, oszczędza i wreszcie pięknie przeżywa.

Musimy też pamiętać i o tych, którzy czekają na urlop, żeby coś 
zrobić dodatkowo w mieszkaniu, żeby zarobić na jakiś konieczny 
zakup, żeby wreszcie odwiedzić i pomóc rodzicom.

Życzę wszystkim, żeby ten czas był czasem błogosławionym. Zatem 
dobrych spotkań, miłego wypoczynku i w końcu chęci powrotu do swoich zajęć. 

Do wdzięczności wobec Boga za 40 lat kapłaństwa, dołączam podziękowania wszystkim za  
modlitwę i obecność na Mszy św. dziękczynnej.

O. Mieczysław Hałaszko OMI
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W sobotę 18 czerwca 2016 r. o go-
dzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta 
Eucharystia, na której trzej Ojcowie 
Oblaci dziękowali Bogu za 40–lecie ka-
płaństwa. 40 lat temu O. Norbert Sojka, 
O. Janusz Milanowski oraz O. Mieczy-
sław Hałaszko powiedzieli Bogu „tak” 
na Jego zaproszenie „Pójdź za Mną”. 
Wierni swemu powołaniu obchodzili 
piękny jubileusz i razem z parafianami 
dziękowali Bogu za lata radości, trudu, 
doświadczeń oraz zmagań.

Jak podkreślał Ojciec Proboszcz, 
spośród 10 wyświęconych przed 40 
laty neoprezbiterów, pozostało ich 
kapłanów tylko trzech, celebrujących 
Eucharystię w naszej świątyni na Po-
gorzelcu. To piękne, że mogliśmy się 
z Nimi modlić. Na Mszy świętej był 
obecny Ich wychowawca z Markowic 
o. Józef Kowalik OMI.

Właśnie O. Józef wygłosił kazanie, 
w którym opowiedział o historii życia 
naszych Jubilatów. To były piękne 
wspomnienia. Nazwał Jubilatów trze-
ma muszkieterami, rycerzami Jezusa 
Chrystusa. „Byli wierni, prawi i nie-
złomni, jak Rycerz Zawisza. Kapłan 
jest Wielki i tylko okiem wiary można 
ujrzeć nadprzyrodzoną moc kapłana. 
To również drugi Chrystus. Także 
cudotwórca, bo przemienia chleb 
w Ciało, a wino w Krew Jezusa.” 

Ojciec Józef tak mówił o swoich 
wychowankach:

Ojciec Janusz realizował swoje 
posłannictwo w Kamerunie. Promie-

4

40 lat temu powiedzieli  
Bogu TAK
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niował optymizmem i prostotą oraz 
oryginalnością. Mówiono o Nim „Ja-
nosik”.

Ojciec Norbert był twórczy, zaan-
gażowany i oryginalny.

Ojciec Mieczysław w duszpaster-
stwie krzewił takie wartości, jak: Bóg, 
honor, wiara i Matka Ojczyzna.

Ojciec Józef podkreślił, że każdy 
kapłan powinien bronić wartości 
i świętości człowieka. Na koniec 
kazania złożył Jubilatom życzenia: 
„Niech dobry Bóg obsypuje Was swymi 
darami”.

Na końcu Eucharystii przedstawi-
ciele Rady Parafialnej złożyli Kocha-
nym Jubilatom, na dalsze lata, życze-
nia obfitości Łask i Błogosławieństwa 
Bożego oraz radości z pełnionej posłu-
gi kapłańskiej. „Pielęgnujcie w sobie 
dar kapłaństwa, a radość, uśmiech, 
poczucie humoru, optymizm i entu-
zjazm nigdy Was nie opuszczą. Niech 
zawsze otaczają Was życzliwi i szcze-
rzy ludzie. Kochani Ojcowie, dobrze, 
że Jesteście. Szczęść Boże”. Takim 
pięknym akcentem zakończyła się 
Eucharystia. To jednak nie koniec uro-
czystości. Teraz był czas na życzenia 
i rozmowę z Jubilatami i na posilenie 
ciała. Ważne, że przez cały czas od-
czuwało się bardzo ciepłą, serdeczną 
i pełną radości oraz wdzięczności 
atmosferę. Jesteśmy wdzięczni Bogu 
za to, że podarował nam ten piękny 
czas.

Stanisława Ścigacz

5
 5/2016
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W naszym parafialnym kościele na Pogo-
rzelcu rano o godz. 9.00 została odprawiona 
uroczysta Msza św., której przewodniczył 
ojciec Proboszcz M. Hałaszko OMI. Podczas 
Mszy homilię wygłosił o. Tomasz Woźny 
OMI. Kaznodzieja, przywołując słowa Chry-
stusa skierowane do apostołów „Wy dajcie 
im jeść ” (Łk 9,13), zwrócił naszą uwagę na 
ciągle aktualne zadanie uczniów – niesienie 
naszym potrzebującym braciom chleba co-
dziennego, a jeszcze bardziej Chleba dający 
życie wieczne, Chrystusa. 

Po Mszy św. wyruszyła procesja z Naj-
świętszym Sakramentem do czterech ołta-
rzy. Na początku procesji niesiono Krzyż, 
za krzyżem szli ministranci, niesiono 
sztandary, chorągwie, feretrony, figurki 
Matki Bożej. Potem szły dzieci pierwszoko-
munijne, nadzwyczajni szafarze, kapłani, 

W czwartek 26 maja 2016 r. wyszliśmy z naszego kościoła na ulice Kędzierzy-
na w procesji, z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, publicznie wyznając 
naszą wiarę, oddając cześć i chwałę Najświętszemu Ciału i Krwi Chrystusa.

dziewczynki sypiące kwiaty przed kapłanem 
niosącym w monstrancji Chrystusa, a za 
Jezusem cała rzesza wiernych. Nad oprawą 
muzyczną czuwał organista p. Adam wraz 
z Orkiestrą Dętą „Azoty Kędzierzyn–Koźle”. 
Całe to bogactwo procesji, forma jak i treść 
oraz serca pełne dziękczynienia, wyrażają 
nasza wdzięczność Chrystusowi, obecnemu 
pośród nas w Eucharystii.

W tym roku procesja przeszła ulicami: 
Ligonia, Sobieskiego, Kozielską i Koszykową, 
docierając do pierwszego ołtarza. Przygotowa-
ła go Służba Liturgiczna oraz nadzwyczajni 
szafarze pod opieką o.Tomasza. Drugi ołtarz 
na ulicy kozielskiej przygotowały wspólnoty 
neokatechumenalne. Dalej procesja poszła 
ulicą Moniuszki, Kościuszki i Chopina, gdzie 
był przygotowany trzeci ołtarz wykonany 
przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

Chwalmy niewysławiony Sakrament

66
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Ostatni etap procesji to powrót na plac 
kościelny ulicą Ligonia, do czwartego 
ołtarza. Ołtarz ten, już tradycyjnie bo-
gaty w symbole i kwiaty, przygotował 
p. Franciszek z grupą kolejarzy.

Po modlitwie przy czwartym oł-
tarzu Ojciec Proboszcz podziękował 
wszystkim wiernym, którzy przez 
pobożny udział w procesji dali świa-
dectwo swojej wiary, przyznając się 
do Chrystusa i Kościoła. Na koniec 
pobłogosławił Najświętszym Sakra-
mentem parafię i cały lud boży.

Marek Dziedzic

7
 5/2016
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Chwalmy niewysławiony Sakrament
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Elżbieta urodziła się w Saragossie 
w 1271 r. Była córką Piotra III, króla 
Aragonii i Konstancji, córki króla Sy-
cylii. Na chrzcie otrzymała imię swojej 
ciotki, Elżbiety Węgierskiej, którą ka-
nonizował papież Grzegorz IX w 1235 
roku. Kiedy miała 12 lat, wydano ją za 
Dionizego, króla Portugalii. Najpierw 
odbyły się uroczyste zaręczyny (1283); 
Elżbieta przeniosła się wtedy z Hisz-
panii do Portugalii, na dwór królewski 
do Bragi. W kilka lat potem odbył się 
jeszcze uroczyściej ślub. W 1290 roku 
dała Dionizemu córkę, a w rok potem 
syna, następcę tronu, Alfonsa.

Małżeństwo jednak nie było szczę-
śliwe. Dionizy był hulaką i typowym 
awanturnikiem. Elżbieta znosiła 
wybryki męża z heroiczną cierpliwo-
ścią. Korzystając z wolnego czasu, 
gdyż mąż – myślący tylko o polowa-
niach i zabawach wśród przyjaciół 
– najczęściej był w zamku nieobecny, 
oddawała się modlitwie i uczynkom 
miłosierdzia. Zajęła się także wycho-
waniem dzieci, które pochodziły od 
królewskich kochanek.

Ponieważ Dionizy miał kilku nie-
ślubnych synów, syn pierworodny 
Elżbiety, Alfons, poczuł się zagrożony. 
W obawie, by któregoś syna z niepra-
wego łoża król nie mianował swoim 
następcą, Alfons wypowiedział ojcu 
wojnę. Elżbieta rzuciła wtedy na szalę 
cały swój autorytet, by nie dopuścić do 
rozlewu krwi. Rozgniewany król kazał 
uwięzić swoją żonę w podejrzeniu, 
że ta jest przeciwko niemu. Zreflek-
tował się jednak, kiedy spostrzegł, 
ile wysiłków włożyła Elżbieta, by syn 

zrezygnował z wojny domowej. 
Kiedy Alfons znowu się zbuntował 
i ruszył z wojskiem na Coimbrę, 
Elżbieta ponownie ubłagała syna, 
i doszło do zgody między synem 
a ojcem. Po krótkim zawieszeniu 
broni Alfons ponownie ruszył 
na Lizbonę. I tym jednak razem 
Elżbieta swoją interwencją stała 
się aniołem pokoju. W dalszych 
latach musiała jeszcze dwa razy 
interweniować, kiedy jej zadzior-
ny małżonek wszedł w zatarg ze 
swoim zięciem, Ferdynandem IV, 
królem Kastylii, za którego została 
wydana córka Elżbiety. Kiedy zaś 
Alfons wpadł w podobny zatarg 
z tym samym królem, raz jeszcze 
interwencja matki zapobiegła woj-
nie. Dlatego Kościół w modlitwie 
liturgicznej sławi Elżbietę jako 
anioła pokoju.

Legenda głosi, że pewien prze-
wrotny paź oskarżył Elżbietę, że ta 
ma grzeszne kontakty z innym paziem. 
Król, który sam postępował wiarołom-
nie, uwierzył słowom oskarżyciela 
i nakazał żywcem spalić podejrzanego 
pazia. Przez pomyłkę wszakże do dołu 
z niegaszonym wapnem został wrzu-
cony sam oszczerca. Po dokładnym 
zbadaniu sprawy, niewinność Elżbiety 
okazała się nie do podważenia. Król 
w śmierci oskarżyciela widział palec 
Boży.

Dionizy zmarł na rękach Elżbiety 
w 1325 r., zaopatrzony sakramentami 
i skruszony w sercu za lata niewier-
ności. Elżbieta, wolna już od trosk ro-

dzinnych i obowiązków dwor-
skich, oddała się tylko sprawie 
własnej duszy. Poświęciła się 
opiece nad chorymi, starcami 
i opuszczonymi. Wstąpiła do 
III Zakonu św. Franciszka, 
podobnie jak to uczyniła św. 
Elżbieta z Turyngii. Wiele 
czasu poświęcała modlitwie 
i uczynkom pokutnym. Pieszo 
odbyła pielgrzymkę do Com-
postelli. Wystawiła szereg 
klasztorów. Wreszcie zgłosiła 
się do surowego klasztoru 
klarysek, który sama ufundo-
wała. W obawie jednak, aby 
jako zakonnica, związana 

ślubami, nie była ograniczona w sza-
fowaniu dobrami ziemskimi, ślubów 
nie składała. Złożyła je dopiero na łożu 
śmierci w Estremoz 4 lipca 1336 r.

Ciało Elżbiety przewieziono do Co-
imbry. Wierni otrzymywali tak liczne 
cuda i łaski przy jej grobie, że tłumy 
garnęły się do niego nieustannie. Grób 
Elżbiety stał się jednym z najliczniej 
odwiedzanym sanktuariów na Półwy-
spie Iberyjskim. Jednak proces kano-
niczny rozpoczął się dopiero w 1612 
roku. Otworzono wtedy jej grób dla 
zbadania tożsamości jej ciała. Znale-
ziono je w stanie nietkniętym. Na kult 
zezwolił już wcześniej papież Leon X 
(+ 1521), nadając jej tytuł błogosławio-
nej. Paweł IV (+ 1559) rozciągnął kult 
bł. Elżbiety na całą Portugalię. Urban 
VIII w 1625 roku dokonał jej uroczystej 
kanonizacji, wyznaczając na dzień jej 
święta 4 lipca.

Św. Elżbieta jest patronką Portu-
galii, Coimbry, Estremoz, Saragossy. 
Orędowniczka podczas udręk wojny.

W ikonografii Święta przedstawia-
na jest w stroju królewskim, czasami 
w habicie klaryski. Jej atrybutami są: 
dzban na wino, flakonik z wodą zamie-
nioną według legendy w wino, korona 
królewska w dłoniach, róża, księga.

Opracowała Dorota Grzesik

Święta Elżbieta Portugalska, królowa
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Ta ostatnia niedziela ...
W niedzielę 19 czerwca 2016 roku, 

na Mszy świętej o godzinie 11:30 dzię-
kowaliśmy Bogu za posługę o. Rafała 
Krystyanc OMI w naszej parafii.

Podczas Eucharystii wspólnie mo-
dliliśmy się, dziękując za wszelkie 
dobro, którego mogliśmy doświadczyć 
każdego dnia. Prosiliśmy również 
o Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha 
Świętego na dalszą posługę kapłańską 
dla Ojca Rafała. 

W naszej świątyni było wielu para-
fian. O. Rafał podczas tej „pożegnalnej” 
Mszy świętej wygłosił kazanie. Zaczął 
od podziękowań .

Na początku Panu Bogu za zapro-
szenie do kapłaństwa. Kolejno Ojcu 
Proboszczowi za wyrozumiałość, Ojcu 
Tomkowi za wszelkie pozytywy, Ojcu 
Mariuszowi za dyspozycyjność.

Ojciec Rafał dziękował Wszystkim 
wśród których posługiwał, a więc 
parafianom i wspólnotom, którymi 
się opiekował. Stwierdził, że bardzo 
dużo czerpał ze wszystkich kontak-
tów międzyludzkich. „Promyczek” 
to Ci, którzy Go Ewangelizowali. 
Dom Dziennego Pobytu to Ci, którzy 
zawsze byli życzliwi i szczerze się 
uśmiechali. Siostry zakonne, które 
wspierały swoją obecnością i modli-
twą. Ojciec Rafał, nie chcąc nikogo 
pominąć, po prostu wszystkim za 
wszystko dziękował.

Kędzierzyn i parafia Św. Euge-
niusza to Jego pierwsza placówka, 
o której zawsze się mówi, to pierwsza 
miłość i trudno o niej nie pamiętać . 
To miejsce, gdzie uczył się patrzeć na 
drugiego człowieka. Ojciec Rafał jest 
pewny, że jeszcze kiedyś nasze drogi 

się skrzyżują. Stwierdza, że zostawia 
nas w dobrych rękach Ojca Proboszcza 
i Duszpasterzy, ale przede wszystkim 
zostawia nas z Jezusem Chrystusem 
i to jest najważniejsze.

Słowo na dzisiejszą niedzielę 
mówiło nam o różnych wyborach. W 
życiu są łatwiejsze pytania (Jak się na-
zywasz?) i trudniejsze (Czy mnie ko-
chasz?). Odpowiedzi na te trudniejsze 
pytania wiążą się z odpowiedzialno-
ścią i podejmowaniem decyzji. Ojciec 
Rafał kontynuował myśl, że pójście 
za Jezusem, to nie jest łatwa i wygod-
na droga. To droga wąska i czasami 
wiąże się z odrzuceniem. Wymaga 
zrezygnowania z życia. Droga, którą 
wskazuje nam Chrystus, to Droga, 
Prawda i Życie. To On pokazuje nam 
wybory, a my powinniśmy Mu zaufać, 
aby nasze życie ocalić.

Po kazaniu kontynuowaliśmy 
wspólną modlitwę, polecając dobremu 
Bogu Ojca Rafała i Jego dalsze życie.

Na koniec Eucharystii Marianki 
w imieniu całej parafii podziękowały 
Ojcu za posługę kapłańską, uśmiech 
i życzliwość oraz życzyły Błogosła-
wieństwa Bożego na nowej placówce.

Po Mszy świętej był czas na indy-
widualne podziękowania, zrobienie 
wspólnych zdjęć i konsumpcję czegoś 
słodkiego. Ten wspólnie spędzony 
czas, to czas radości i bardzo miłej 
atmosfery.

Ojcze Rafale, dziękujemy Ci za 
wszelkie dobro, uśmiech, posługę 
kapłańską w naszej parafii i za to, że 
Jesteś. Dobrze, że Jesteś

Szczęść Boże !
Stanisława Ścigacz

1010
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We wtorek 24.05.2016 r. odbyła 
się peregrynacja Oblackiego Krzyża 
Światowych Dni Młodzieży w Publicz-
nym Gimnazjum nr 3 im Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzy-
nie–Koźlu.

Ojciec Mariusz Piasecki OMI razem 
z gimnazjalistami uroczyście przy-
nieśli Krzyż do szkoły i umieścili Go 
w sali gimnastycznej. Tam też odbył 
się uroczysty apel, w którym uczest-
niczyli nauczyciele i uczniowie PG3. 
Apel poprowadził o. Mariusz Piasecki 
OMI wraz z uczniami.

Na początku zaśpiewaliśmy Hymn 
ŚDM, a następnie oglądaliśmy filmik 
promujący to wydarzenie.

Po filmie Ojciec Mariusz przybli-
żył nam obchody zbliżających się 
w Krakowie ŚDM. Mogliśmy również 
wysłuchać poezji o Krzyżu w wykona-
niu naszych gimnazjalistów. Autorami 
wierszy byli: ksiądz Jan Twardowski, 
Cyprian Kamil Norwid i Czesław 
Miłosz. Usłyszeliśmy również słowa 
Jana Pawła II o krzyżu, które wygłosił 
w Zakopanem na Wielkiej Krokwi 
06.06.1997r. oraz na placu św. Jana 
na Lateranie, podczas spotkania z mło-
dzieżą 02.04.1998r.

Kolejnym punktem apelu było 
odczytanie Ewangelii o Krzyżu i ko-
mentarza do niej.

Zobaczyliśmy krótki filmik, który 
był świadectwem wiary. Takie osobiste 
świadectwo wiary powiedział nasz 
zaproszony na apel gość – Łukasz 
Pietrzyk. Jest to szczególnie ważne, 
bo Łukasz był kiedyś uczniem naszej 
szkoły.

Na zakończenie apelu można było 
ucałować Oblacki Krzyż Światowych 
Dni Młodzieży. Cieszę się , że zarówno 
gimnazjaliści, jak i nauczyciele pode-
szli do pocałowania Krzyża. To wła-
śnie jest publiczne wyznanie wiary.

Apel wpisał się jako ważny element 
duchowego przygotowania do święta 
młodych jakim są Światowe Dni Mło-
dzieży oraz do spotkania z papieżem 
Franciszkiem.

Stanisława Ścigacz

Peregrynacja Oblackiego Krzyża   Światowych Dni Młodzieży w PG3

1212



13
 5/2016

Peregrynacja Oblackiego Krzyża   Światowych Dni Młodzieży w PG3

13
 5/2016



14

Ży
c

ie
 p

a
r

a
fi

i
Ży

c
ie

 p
a

r
a

fi
i

Ży
c

ie
 p

a
r

a
fi

i
Ży

c
ie

 p
a

r
a

fi
i

Ży
c

ie
 p

a
r

a
fi

i
Ży

c
ie

 p
a

r
a

fi
i

W środę 25 maja 2016 roku schola 
Magnificat spotkała się w kościele, 
u stóp Oblackiego Krzyża ŚDM. To 
piękny dzień, bo wigilia Bożego Ciała 
i równocześnie Dnia Matki.

Właśnie w tym dniu scholanki 
oraz ich rodziny i znajomi przyszli na 
peregrynację Krzyża.

W naszej parafii już wiele grup od-
było takie spotkania. Razem ze scholą 
modlił się Ojciec Mariusz Piasecki 
OMI. To było Słowo Boże oraz różne 
rozważania modlitewne przeplatane 
śpiewem scholi. Spotkanie przebiegało 
w atmosferze skupienia, modlitwy, 
śpiewu i radości. Zupełnie nie czuło 
się upływającego czasu spotkania. 
Uczestnicząc w Peregrynacji Krzyża 
ŚDM przygotowaliśmy się duchowo 
na święto Bożego Ciała. Zarówno 
spotkanie przy Krzyżu, jak i udział 
w procesji Bożego Ciała to publiczne 

Peregrynacja Oblackiego Krzyża Światowych 
Dni Młodzieży przez scholę Magnificat

wyznanie naszej wiary. To naprawdę 
bardzo ważne, że potrafimy tę wiarę 
wyznawać i pokazywać, że Jezus 

Chrystus jest na pierwszym miejscu 
w naszym życiu.

Stanisława Ścigacz
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Pudzianowski popisuje się w 
barze swoją siłą. Bierze cytrynę i 
ściska ją.

– Kto wyciśnie z niej choćby jesz-
cze kropelkę, temu płacę 1000 zł.

Podchodzi niepozorny, starszy 
pan, bierze cytrynę do ręki i wyciska 
z niej jeszcze pół szklanki soku. Pu-
dzianowski płaci bez szemrania.

– Kim pan jest z zawodu? – pyta 
się z ciekawości.

– Komornikiem.

Pan Grzesio położył przez po-
myłkę na tacy w kościele banknot 
o nominale 200 zł. Następnie przez 
20 niedziel, gdy ksiądz przechodził 
z tacą, odpowiadał:

– Abonament.

Pewien znakomity lekarz brał za 
pierwszą wizytę 100 zł, a za następ-
ne tylko po 50 zł. Do gabinetu owego 
lekarza wchodzi pewien jegomość i 
chcąc zaoszczędzić sobie 50 zł zaraz 
na wstępie woła: 

– Znowu jestem, panie dokto-
rze!

– Bardzo się cieszę, niech się pan 
rozbiera.

Lekarz zbadał go bardzo dokład-
nie i rzekł:

– Niech pan w dalszym ciągu 
bierze to samo lekarstwo.

Dyrektor chwali się dyrektoro-
wi:

– Mam idealną sekretarkę. Na 
jej dyskrecji mogę polegać. Po 
pierwsze: nie rozumie tego co pisze, 
a po drugie, nie pamięta tego co 
napisała.

Góral przychodzi do spowiedzi i 
głośno wyznaje grzechy. Spowied-
nik go strofuje: „Ciszej, ciszej”. On 
odpowiada: „Jak grzeszyłem, to 
grzeszyłem. I nie będę się po cichu 
spowiadał”.

Wybrał Andrzej

Imię i nazwisko  ……………………………………..……….…  Szkoła, klasa.............................………………

………………………………………..……….…….......................................................................................…………………
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Wakacyjna wykreślanka z hasłem

Tę część należy wypełnić, odciąć i wrzucić do koszyka znajdującego się przed ołtarzem w niedzielę, 
10.07.2016 r., na Mszy św. o godz. 10:00. Wtedy też odbędzie się losowanie nagród.

Znajdź i wykreśl w diagramie ukryte słowa związane z wakacjami (po-
ziomo i pionowo). Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło.

HUMOR
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pieśń znana nam doskonale. Tekst 
napisał w połowie XVI wieku Jan 
Kochanowski, na początku XXI wieku 
zaaranżował ją na nowo Mate.O. 

Skoro jednak przed nami dwa 
miesiące wakacji, to zachęcam do 
zapoznania się z całą twórczością 
tego artysty. Jego debiutancka pły-
ta Totalne uwielbienie ukazała się 
w 1998 roku. Tytuł nawiązywał do 
funkcji, jaką ten wokalista pełnił  
w pierwszym zborze baptystycznym  
we Wrocławiu – lidera uwielbienia. 
Zresztą pieśni uwielbienia nadal są 
mu bliskie, gdyż w ostatnim czasie 
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i Dźwięki Bogu

KRONIKA PARAFIALNA: CZERWIEC 2016

Musisz

01.06.2016 – środa 18.00 – nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie 
po Mszy wieczornej

13.06.2016 – poniedziałek – 18.00 – Msza 
św., nabożeństwo fatimskie z procesją do-
okoła kościoła 

18.06.2016 – sobota – godz. 11.00 – uro-
czysta Msza św. koncelebrowana z okazji  
40. rocznicy święceń kapłańskich O. Nor-
berta Sojki byłego proboszcza ,O. Mieczy-
sława Hałaszki obecnego proboszcza oraz 
O. Janusza Milanowskiego, po Mszy odbył 
się piknik na placu kościelnym i w sali 
kominkowej – był bigos, ciasto, kawa her-
bata i lody – była to okazja do spotkania się  
z O. Norbertem

19.06.2016 – niedziela – kazania na 
wszystkich Mszach głosi O. Rafał – 11.30 – 
została odprawiona Msza św. na pożegnanie  
O. Rafała – potem było spotkanie w sali 
kominkowej przy kawie i ciastku, O. Rafał 
od 1 lipca będzie posługiwał w Gorzowie 
Wielkopolskim, głosił kazania na wszyst-
kich Mszach

20.06.2016 – poniedziałek – 19.00 – rozpo-
częły się nauki przedmałżeńskie

23.06.2016 – czwartek – 18.00 – odbyło się 
spotkanie Bractwa św. Józefa w Żerdzinach

24.06.2016 – piątek – 8.00 – odbyła się 
Msza św. na zakończenie roku szkolnego  
i katechetycznego

25.06.2016 – sobota 9.00 – odbyły się dusz-
pasterskie odwiedziny chorych z posługą sa-
kramentalną przed wakacjami, 16.00 – Msza 
św. w intencji osób niepełnosprawnych  
z terenu Kędz.–Koźla 

Danuta Wójcik

Ostatnio przeczytałam, że współ-
czesny świat nieustannie pokazuje 
człowiekowi, że do pełni szczęścia 
ciągle mu czegoś brakuje. Oczywi-
ście musisz to mieć, mu-
sisz to kupić – wołają za 
nami autorzy kampanii 
reklamowych. A przecież  
w życiu nie o to chodzi...

Mateusz Otremba to 
artysta w pełnym tego sło-
wa znaczeniu. Ktoś kiedyś 
powiedział o nim, że jest 
najlepszym fotografem 
wśród wokalistów i naj-
lepszym wokalistą wśród fotografów. 
Dzięki uzupełniającym się pasjom 
jego wielbiciele zawsze otrzymują 
płyty z artystycznymi zdjęciami. 
Podobnie jest w przypadku ostatniej 
płyty zatytułowanej Pieśni naszych 
ojców. Zawiera ona 14 utworów 
zaczerpniętych z różnych trady-
cji, a znalezionych przez Mate.O.  
w starych śpiewnikach. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje przepiękna 

nagrane zostały cztery takie 
utwory w ramach projektu 
TU/Mate.O. 

Jest jeszcze jedna pio-
senka śpiewana przez Mate-
.O szczególnie mi bliska. To 
utwór Boba Dylana Gotta 
serve somebody w tłuma-
czeniu Jerzego Siemarza. 
Nagranie – wykonane w du-

ecie z Natalią Niemen, żoną artysty 
– można znaleźć na akustycznej 
płycie Usiądź przy mnie z 2012 roku. 
Ten blues zawsze mi uświadamia, że 
w dzisiejszym zwariowanym świecie, 
w którym konsumpcja wydaje się być 
najważniejsza, zapominamy, że na-
szym zadaniem jest wybór dobra.

I jedno tylko musimy  
– służyć Bogu. 

Możesz wielki program prowadzić w TV
Możesz być bogaty lub możesz biednym być
Zawsze jednak musisz komuś służyć
Czy tego chcesz czy nie chcesz
Może to być diabeł lub może być Bóg
Zawsze jednak musisz komuś służyć... 
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Szpinak rozmrażamy i mie-
szamy z przeciśniętym czosnkiem 
i żółtkami. Do białka dodajemy 
szczyptę soli i ubijamy na sztyw-
ną pianę. Dodajemy do szpinaku 
i przyprawiamy solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową. Piekarnik 
nagrzewamy do 180 C. Blaszkę do 
pieczenia wykładamy papierem 
i wylewamy na nią masę biszkop-
tową. Pieczemy 15–20 minut– do 
lekkiego zarumienienia. Studzimy, 
ściągamy z papieru i układamy na 

Rolada szpinakowa  
z łososiem i serem

jajka – 5 sztuk1. 
mąka – 1 łyżka2. 
szpinak rozdrobniony – 400g3. 
czosnek– 2 ząbki4. 
sól5. 
pieprz6. 
gałka muszkatołowa7. 

łosoś wędzony z plastrach– 200g1. 
serek śmietankowy (kremowy) – 300g2. 
chrzan tarty– 3 łyżki3. 
czosnek– 2 ząbki4. 
sól5. 
pieprz6. 

Pewne małżeństwo na emeryturze
Postanowiło życie urozmaicać przez podróże.
Po analizie szlaków wielu,
Wybrali Meksyk i lecą do celu.
Droga przez Ocean nudna, czas się dłuży,
Gdy wtem znaleźli się w środku burzy.
Nagle kurs samolot zmienia i zamiast do Meksyku,
Pikuje prosto na dno Atlantyku.

Wszyscy pasażerowie i ci co w kokpicie,
W jednej chwili tracą życie.
A w drugiej chwili są w dziwnej przestrzeni,
Gdzie wszystko się barwami mieni.
Za okazałą bramą Święty Piotr ich wita
I o wrażenia z podróży pyta.
Za suto zastawionym stołem przybyszy sadza,
Widać taka Jego władza.

A na stole same pyszności,
Tu nie żałują wydatków na gości.
Przy piętrowych tortach, oblanych czekoladą,
Jeszcze wielorakie, smaczne ciasta kładą.
Bliżej kufle piwa, perlą się i pienią,
Na półmiskach mięsa w gęstych sosach drzemią.
Mąż do kufli piwa wyciąga rączęta.
„Co to? Mąż już nie pamięta,

Że od piwa na ziemskim padole,
Miałeś posturę jak strach na trolle?
Teraz ciesz się, żeś ogromną brzucha banię,
Porzucił gdzieś w przepastnym oceanie”.
Zatem zmienił trasę, sięga do półmiska,
Ale żona za rękę go ściska,
I z troską w głosie upomina,
Jak szkodzi zdrowiu baranina.

Tort swą wyniosłością sąsiadom urąga,
Toteż biesiadników wzrok na siebie ściąga.
„Zapomnij o torcie” – ostrzega małżonka.
„Najgorsze składniki: jajka, cukier, mąka,
I masło, ten złośliwej sklerozy towarzysz...”
Wtedy święty Klucznik rzecze: „O czym tylko marzysz,
Bierz i jedz bez obaw. Tu jest wszystko zdrowe.
Nie szkodzi na serce, nie szkodzi na głowę.

A od niebiańskiego piwa,
Brzucha nikomu nigdy nie przybywa”.
Wtedy małżonek wzruszony,
Tak rzecze cicho do żony:

„Gdyby nie twoje wysiłki,
By co dzień jeść zdrowe posiłki,
To od dziesięciu już lat,
Mogliśmy pożegnać ziemski świat,
I bez obaw i bez kasy,
Pić i zajadać niebiańskie rarytasy”.

Włodzimierz Podstawa

WAKACYJNIE  
O ZDROWYM 
JEDZENIU

folii spożywczej. Serek mieszamy 
z przeciśniętym czosnkiem, solą 
i pieprzem. Biszkopt smarujemy 
serkiem. Górny i dolny brzeg rola-
dy smarujemy chrzanem. Układa-
my równomiernie plastry łososia. 
Zwijamy roladę od dołu do góry, 
dociskając ją lekko. Zawijamy 
w folię spożywczą i zakręcamy 
brzegi. Wstawiamy do lodówki 
na kilka godzin. Przed podaniem 
kroimy na plastry.

Smacznego  

Składniki na biszkopt:

Składniki na farsz:



18

Ży
c

ie
 p

a
r

a
fi

i
Ży

c
ie

 p
a

r
a

fi
i

Ży
c

ie
 p

a
r

a
fi

i
Ży

c
ie

 p
a

r
a

fi
i

Ży
c

ie
 p

a
r

a
fi

i
Ży

c
ie

 p
a

r
a

fi
i

W naszej parafii od 3 kwietnia 
do 15 maja 2016 r. przez siedem 
niedzielnych wieczorów, odbywały 
się rekolekcje odnowy wiary. Były 
to rekolekcje organizowane przez 
Odnowę w Duchu Świętym „Halell” 
wraz z jej opiekunem OMI Mariuszem 
Piaseckim.

W wiosenne niedzielne wieczory 
wraz ze sporą grupą ludzi z naszej 
i okolicznych parafii odnawialiśmy 
wiarę przez słuchanie Słowa Bożego 
oraz wspólną modlitwę . Uczyliśmy 
się jak słuchać i spotykać z naszym 
Bogiem.

Podczas pierwszego spotkania 
ksiądz Mariusz Drygier, bardzo pięk-
nie opowiadał o Bożej Miłości. Bóg to 
Miłość,taka jest jego natura. Jesteśmy 
stworzeni z Miłości i do Miłości. Te-
matem spotkania była, jak nietrudno 
się domyśleć, „Boża Miłość”.

Na drugi dzień O. Mariusz Piasecki 
mówił o grzechu i jego następstwach 

Przez Marię do Jezusa
dla nas wszystkich. Bardzo utkwiło 
mi w pamięci, że przez grzech nie 
potrafimy często zbliżyć się do siebie, 
nie raniąc się nawzajem. To właśnie 
grzech oddziela nas od Bożej Miłości.

Gdzie jest dla nas ratunek? „Zba-
wienie czyli wolność w Chrystusie” to 
kolejny temat poruszony przez Annę 
Bartnik Struś naszą liderkę. Całe Pismo 
Święte, a szczególnie Nowy Testament 
mówi nam o tym, że nasze zbawienie 
to Jezus Chrystus. On jest mostem, 
który nas łączy z Bogiem Ojcem.

Stefan Mitas przybliżył nam kolej-
ny temat „Jezus jest moim Panem”. 
Na przykładzie własnego życia mówił 
o swojej drodze z Jezusem. Stefan 
swoje życie oddał Jezusowi 35 lat temu 
i od tego czasu jest jednym z animato-
rów i organizatorów między innymi 
rekolekcji odnowowych „Jezus żyje” 
na Górze św. Anny.

Beata Hryćko i wspólnota Odnowy 
w Duchu Świętym Magnificat z Raci-

borza omawiała temat „Sakramenty 
-  czyli Jezus uzdrawia”. Był to wieczór 
poświęcony bezmiarowi łask Bożych, 
jakie są w sakramentach świętych. 

Norbert Grundej i wspólnota Od-
nowy w Duchu Świętym „Oblubienica 
Pana” przyjechali z Pyskowic. Temat 
spotkania brzmiał: „Duch Święty  
i jego dary”.

Tematem ostatniego spotkania 
była  „Wspólnota – Kościół”. O. Marian 
Nowak OMI mówił o tym, jak ważna 
jest wspólnota w naszym życiu i czym 
dla nas ona powinna być oraz o tym, 
że jesteśmy stworzeni do życia we 
wspólnocie.

Celem naszych rekolekcji było 
spotkanie z Bogiem i doświadczenie 
Bożej Miłości oraz czas wspólnego 
poznawania Jezusa Chrystusa. Był 
to również czas nauki czytania, słu-
chania i rozważania Pisma Świętego. 
Bardzo ważnym doświadczeniem dla 
wielu z nas była również modlitwa 
uwielbienia Boga. Doznajemy wiele 
Bożej radości i miłości, gdy całym 
sercem chwalimy Boga. W grupkach 
dzielenia rozmawialiśmy o tym, co 
nas poruszyło i szczególnie utkwiło 
nam w pamięci. Był czas modlitwy 
wstawienniczej, gdzie wystawiennicy 
polecali na modlitwie Panu Bogu sio-
stry i braci, ich problemy i potrzeby. 

To był czas poświęcony Panu Bogu, 
a że nic nie dzieje się przypadkiem, to 
jestem pewna, że to Duch Święty wraz 
z Maryją zaprosił nas na Pogorzelec do 
Ojców Oblatów. Razem modliliśmy się 
i chwaliliśmy Pana Boga.

Bogumiła Lipińska
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Będziemy wdzięczni za wszelkie materiały od naszych Parafian.  
Redakcja jednak rezerwuje sobie prawo publikacji, redakcji i skrótów napływających tekstów.

W sprawie publikacji kontakt z opiekunem redakcji, tel. 77–472–55–30. 
Adres Redakcji: Rzymskokatolicka Parafia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej  

pw. św. Eugeniusza de Mazenoda, ul. Ligonia 22, 47–224 Kędzierzyn–Koźle;  
tel. parafialny: 77 483 58 06, e–mail: dobrzezejestesomi@interia.pl. 

Jesteśmy też na Facebooku: https://www.facebook.com/eugeniuszoblaci
Redaktor naczelny: O. Mieczysław Hałaszko OMI; Sekretarz Redakcji: Stanisława Ścigacz  

(tel. 77 483 51 89), Opiekun redakcji: O. Tomasz Woźny OMI. 
Redakcja: Marek Dziedzic, Dorota Grzesik, Włodzimierz Podstawa, Andrzej Prochera,  

Piotr Tesarowicz, Danuta Wójcik. Korekta: Dorota Grzesik. 

Mieczysław Hebda i Stanisława Walicka, Rafał Marcin Namyślak i Katarzyna Anna Krajewska, 
Roman Dariusz Barzyk i Violetta Maria Mikulska, Artur Żymełka i Olga Kazimiera Cinalska, Marek 
Mojzyk i Małgorzata Halina Poźniak, Tomasz Bolesław Jankowski i Agnieszka Katarzyna Gromotka, 
Piotr Matczak i Emilia Wilkoń, Andrzej Struś i Anna Teresa Nycz, Marek Rak i Magdalena Maria 
Górska, Piotr Jan Wurcel i Agnieszka Radzioch, Rafał Kuciapski i Aleksandra Stanisława Guzenda, 
Mirosław Jan Łuciów i Danuta Orszewska, Ernest Czogalla i Teresa Woźniak, Jarosław Bronisław 
Gizelak i Ewa Krystyna Gawlikowska, Sebastian Rabiej i Izabela Katarzyna Żuk, Mariusz Henryk 
Frąc i Katarzyna Anna Stępniowska, Mirosław Glania i Ewa Szymczyk

Paulina Joanna Skorupa, Adam Sebastian Wróbel, Karolina Natalia Szulc, Grzegorz Edward 
Ustimowicz, Jakub Mariusz Jelito, Grzegorz Szafrański, Patrycja Barbara Blicharz, Wiktoria 
Elżbieta Schwierkott, Nikola Małgorzata Pośpiech, Dominika Agnieszka Zatorska, Daniel Mateusz 
Knap, Martyna Julia Burza, Małgorzata Joanna Maciołek, Magdalena Karolina Kasprzak, Patryk 
Paweł Fedyna

Sakrament
Chrztu św.
przyjęli

Zmarli 
parafianie:

Z ksiąg
parafialnych

15 lat temu  
– w czerwcu,
lipcu,
i sierpniu

CHRZTY

ZMARLI

ŚLUBY

Zofia Kruszyna, Natalia Dudek, Mirosław Radomski, Katarzyna Zawadzka, Mieczysław 
Ciąglewicz

Módlmy się za wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił 
im oglądać swoje oblicze.

Piotr Tadeusz Samborski, Jan Tadeusz Kosiński, Borys Mirosław Wiktor, Nikodem Ornatowski, 
Joanna Gołda, Tymoteusz Krzysztof Churas, Olaf Xavier Bajer, Adam Łukasz Cholewa

Roczki
Boże, ogarniamy modlitwą te dzieci, niech wzrastają w wierze otoczone miłością Boga 
i rodziców.

Michał Godulla

Panie, wspomóż swoją łaską te dzieci, które przez Chrzest zostały włączone do Kościoła 
Świętego, aby całym swoim życiem świadczyły o Tobie.

Michał Niedźwiecki, Franciszek Hampf, Zofia Woronis, Zofia Szymorek, Agnieszka Rozmarynowska, 
Jan Kiciński, Michał Ascheubrenner, Wiesław Michniewicz, Władysław Prochera, Wacław Fiediuk, 
Henryk Kuszman, Emilia Rosół, Jadwiga Bauer, Andrzej Oleksów, Celina Gaik, Rudolf Wiącek, 
Józef Jaskólski, Edward Hubryj, Irena Koneczna

Jubilaci

Miłość obojga chrześcijan, przeżywana w łączności z Chrystusem i z poddaniem Jego prawu, jest 
światłem dla domu rodzinnego i dla świata.

Parafia  
Misjonarzy  

Oblatów M.N. 
pw. św.  

Eugeniusza  
de Mazenoda

50 – Eugeniusz i Elżbieta Sługoccy
25 – Mariusz i Beata Witamborscy, Ryszard i Ewelina Kerner, Dariusz i Bożena Koziak, 
    Jarosław i Elżbieta Synyszyn
Życzenia urodzinowe 
100 – Maria Wodziak;  95 – Gertruda Glomb, Genowefa Wysocka
 80 – Łucja Kadłubowska, Edyta Niedźwiedź, Janina Kozłowska, Krystyna Chomentowska
 75 – Stefan Śmigielski, Irena Migdał;  50 – Adam Niesobski, Dariusz Koziak, Bożena Koziak, Ewa Stein

Śluby

Pan Jezus, który zaszczycił swoją obecnością wesele w Kanie Galilejskiej, niech Wam 
udzieli swego błogosławieństwa.

Rafał Kozak i Justyna Pawlas, Miłosz Gągalski i Magdalena Prokop, Mariusz Tomaszewski  
i Katarzyna Cwajda, Patryk Szczurek i Aleksandra Hudoba, Michał Imbiorski i Magda Sypko, 
Michał Helbin i Urszula Ziemska, Tomasz Browarski i Magdalena Merchut, Dawid Łaskarzewski 
i Patrycja Szejk, Łukasz Jońca i Joanna Cech, Przemysław Bania i Agnieszka Dambon, Michał 
Polański i Sonia Siudzińska, Tomasz Łasut i Daria Czarny, Damian Hampf i Dorota Kustra, 
Grzegorz Kapica i Daria Kapica



W czerwcowe popołudnie redakcja 
gazetki „Dobrze, że jesteś” wyjechała 
do miejscowości Karlova Studanka 
w Czechach. To znane uzdrowisko 
na Śląsku, w paśmie górskim (Hruby 
Jesenik). Miejscowość ta położona 
jest na wysokości ponad 800 m n.p.m. 
Granice miejscowości sięgają najwyż-
szego szczytu Sudetów Wschodnich, 
góry Pradziad. Jest to druga najmniej-
sza miejscowość Czech, w której 
mieszka niespełna 200 osób. Nazwę 
nadano jej na cześć Karola Ludwika 

Karlova Studánka

Wyjazd redakcji gazetki parafialnej
Habsburga. Miejscowość ta szczyci się 
najczystszym powietrzem w Europie 
Środkowej. Woda mineralna wypływa 
ze źródła o temperaturze 34 stopni 
Celsjusza i wykorzystywana jest w za-
biegach hydroterapeutycznych oraz 
kuracji pitnej. 

Następnie odwiedziliśmy kościół 
pielgrzymkowy Marii Panny Siedmiu 
Boleści na górze Cvilin w Krnovie. 
Tradycja pielgrzymkowa tego miejsca 
Cvilin sięga początków XVII wieku. 
Sezon pielgrzymkowy rozpoczyna 

się 30 kwietnia, a kończy na początku 
listopada pielgrzymką zaduszkową. 
Msza Święta sprawowana jest w każdą 
niedzielę o godzinie 10. W sąsiedztwie 
kościoła znajduje się 13 małych kaplic 
empirowych z początku XIX wieku, 
które tworzą drogę krzyżową oraz jed-
na duża kaplica barokowa, pochodząca 
z 1729 roku. Wierzący odnajdują tutaj 
spokój i pojednanie bijące z obrazu 
Matki Bożej Bolesnej, znajdującego się 
w ołtarzu głównym. 

W okresie wakacyjnym polecamy 
odwiedzenie tych miejsc, bo warto.

Andrzej


