Warto być świętym.
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Nabożeństwo różańcowe
u Sióstr Służebniczek
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Wolność – to najważniejsza wartość w życiu człowieka. Wolność kojarzy
mi się z wolnością sumienia. Jeśli jestem człowiekiem sumienia, to jestem
wolny we wszystkich
dziedzinach.
Małgorzata Tudaj
– Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko
–Kozielskiego

Wolność dla mnie to stan ducha,
gdzie żadne problemy nie są w stanie
zaburzyć mojej równowagi, czyli poczucie bezpieczeństwa mojej rodziny, pewność co do postawy na boisku
i ogólny wewnętrzny spokój.
Paweł Zatorski – polski siatkarz,
reprezentant Polski. Zawodnik klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wraz
z reprezentacją Polski dwukrotnie
wywalczył złoty medal Mistrzostw
Świata w 2014 i 2018 r.
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Wolność - odwaga do bycia tym,
kim jesteśmy. To możliwość dokonywania wyboru bez zewnętrznego
przymusu. Niestety jest w pewien
sposób ograniczana np. sami nie
ustalamy obowiązującego prawa,
czy innych reguł.
Sabina Nowosielska
– Prezydent Kędzierzyna–Koźla
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Czym jest wolność?
Wolność – jest to możliwość swobodnego wyrażania poglądów, myśli
i przekonań oraz nieskrępowane wyznawanie
swojej wiary.
Grzegorz Peczkis
– Senator RP

SŁOWO PROBOSZCZA
Życie parafii

Po słonecznym i gorącym tegorocznym
lecie zostały już tylko wspomnienia. Przed
nami długie jesienne, potem zimowe wieczory.
Ale jesień i zima też potrafią być piękne…
Październik, który już zbliża się ku końcowi, to
dla nas wierzących czas codziennych nabożeństw
różańcowych, na których tak bardzo licznie
gromadziliśmy się w naszej parafii. Bierzmy
różaniec do ręki nie tylko w tym szczególnym
miesiącu październiku, ale w miarę możliwości
każdego dnia.
P r z e d n a m i w s p a n i a ł a U r o c z y s to ś ć
Wszystkich Świętych. Czy Ty i ja chcemy być świętymi? Czy pragniemy świętości? Wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych, które odchodzimy 2 listopada uświadamia nam prawdę o naszej
kruchości i przemijaniu. Warto, a nawet trzeba stając w tym wyjątkowym czasie przy grobach
naszych bliskich, którzy już od nas odeszli, zadać sobie pytanie: Boże, jak ja żyję? Warto i trzeba
uczynić wtedy osobisty rachunek sumienia ze swojego życia, postępowania.
Na czas codziennego stawania się lepszymi ludźmi i na pragnienie świętości w naszym życiu
niech nam wszystkim dobry Bóg błogosławi !
o. Proboszcz
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!
Bardzo kochani parafianie, mili goście i sympatycy naszej parafii!
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W dniach 28 i 29 września 2018
r. biskup Paweł Stobrawa przeprowadzał wizytację kanoniczną w naszej parafii. Wizytacja ropoczęła się
w piątek 28 września Mszą świętą
wieczorną, na której przedstawiciele
Parafialnej Rady Duszpasterskiej
przywitali księdza biskupa. Przedstawiono również wszystkie inwestycje,
które zrealizowano od poprzedniej
takiej wizytacji.
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Wizytacja kanoniczna - bp Paweł Stobrawa
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Następie ojciec proboszcz Krzysztof Jurewicz OMI przywitał księdza
biskupa oraz stwierdził, że wizytacja
kanoniczna ma swój rytm i schemat.
W związku z tym przedstawiciele Rady
Parafialnej mówili o sprawach gospodarczych, natomiast on jako proboszcz
będzie mówił o sprawach religijności
w parafii. Parafia Świętego Eugeniusza de Mazenoda została erygowana
w 1982 roku i jest prowadzona przez
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Parafia liczy 11 054 mieszkańców
zameldowanych (zameldowanie nie
oznacza zamieszkania - wiele osób
zamieszkuje poza parafią), z czego
praktykujących w każdą niedzielę
jest około 3 tysięcy katalików. Ojciec
Proboszcz mówił o nabożeństwach,
sprawowanych Mszach świętych,
udzielanych sakramentach oraz
o działających wspólnotach w parafii
– dziecięcych, młodzieżowych, dla
dorosłych i ich spotkaniach. Następnie ojciec proboszcz poprosił księdza
biskupa o przewodniczenie Eucharystii. Ksiądz biskup podziękował Ojcu
Proboszczowi i Radzie Parafialnej

za rzetelne sprawozdania o parafii.
W czasie kazania, które wygłosił,
szczególną rolę pełniło pytanie Jezusa
do apostołów: „Za kogo mnie uważają
ludzie i za kogo wy mnie uważacie?“
Mieliśmy wszyscy świadomość tego,
że Jezus nigdy nas nie zostawi.
Po Mszy świętej odbyło się spotkanie księdza biskupa z całą Radą
Parafialną, które przebiegało w miłej
atmosferze.
Kolejny dzień wizytacji to nabożeństwo dla chorych z udzielaniem
sakramentu namaszczenia oraz spotkania ze wszystkimi wspólnotami
działającymi w parafii i z młodzieżą
przygotowującą się do sakramentu
bierzmowania. To był naprawdę „pracowity dzień”.
Spotkanie księdza biskupa z chorymi i dla chorych, to wspólne nabożeństwo z udzielaniem Komunii Świętej
oraz sakramentu namaszczenia chorych. Ojciec proboszcz podkreślił, że
chorzy i cierpiący to wielki skarb dla
parafii, bo parafia może liczyć na ich
modlitwę oraz na ofiarowanie cierpienia. Ksiądz biskup w wygłoszo-
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nym słowie przypomniał, że Pan Jezus przez cierpienie
na Krzyżu zbawił ludzkość. Tym samym chciał podkreślić
jak wielką rangę ma cierpienie ludzi chorych. Mogliśmy
również usłyszeć o ważnej posłudze Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Świętej, którzy noszą do chorych samego Jezusa w postaci Komunii Świętej. Każdy z obecnych
na nabożeństwie mógł pochylić się nad postacią naszego
papieża Jana Pawła II i Jego cierpieniem.
Spotkania ze wspólnotami były bardzo treściwe. Każdy
mógł z nich wiele wynieść dla siebie i to było bardzo ważne
dla wszystkich. Z błogosławieństwem biskupim mogliśmy
wrócić do naszych domów, do naszych bliskich.
Stanisława Ścigacz

człowieka. Próbuje się nieraz ośmieszać wierność małżeńską i trwałość
rodziny. Te zjawiska wydają mi się
najbardziej groźne, bo z innymi – zewnętrznymi – damy sobie radę, jeżeli
przede wszystkim obronimy fundamentalne, podstawowe wartości,
związane z życiem w rodzinie.
Jakich rad Ksiądz Biskup jako
pasterz diecezji opolskiej udzieliłby młodym ludziom, aby potrafili
uniknąć zagrożeń?
Można tylko apelować o życie według Ewangelii. Oczywiście nie można
tylko poprzestać na słowach. Tutaj
widzę przede wszystkim rolę duszpasterzy, którzy mają być nauczycielami,
głosić Ewangelię, ale – jak mówił święty Jan Paweł II – muszą być jednocześnie świadkami, bo dobry nauczyciel
jest jednocześnie świadkiem. Ważna
jest postawa nas, duszpasterzy – odpowiedzialna, jednoznaczna – która
stanie się tym światłem dla młodych
ludzi.
Proszę o życzenia dla naszych
czytelników.

Cieszę się, że w tej wspólnocie
parafialnej jest Boży duch w życiu
sakramentalnym i posłudze ojców
duszpasterzy. To również zasługa
grup modlitewnych, z którymi się
spotkałem. Chciałoby się wołać: Nie
ustawajcie w dobrym. Każdy, kto sięga
do waszych czasopism, niech znajduje
w nich bezpieczne, dodatkowe światło
na drodze swojego życia.
Księdza Biskupa Pawła Stobrawę
wysłuchał Andrzej
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Księże Biskupie, co jest dzisiaj
zagrożeniem dla naszej wiary? Dlaczego nasza wiara dzisiaj słabnie?
Myślę, że musielibyśmy chyba
najpierw mówić pozytywnie o pięknie
wiary, życia według Ewangelii i Bożych przykazań. Jest to bardzo bezpieczna droga. Mamy wiele dowodów
na to, że tam, gdzie próbowano usunąć znaki, które Pan Bóg daje w przykazaniach i Ewangelii, zaczynała się
ludzka tragedia. Zabrakło światła,
które płynie z Ewangelii. Bez niego
człowiek zaczyna chodzić w ciemnościach, zaczyna błądzić. Dlatego
dzisiaj musimy zwrócić szczególną
uwagę na to, co niekorzystnie wpływa
na życie według wiary i Bożych przykazań. Tych zagrożeń jest bardzo wiele. Począwszy od tego, że w środkach
masowego przekazu młodzi ludzie
dzisiaj niewiele słyszą o wartościach,
według których warto żyć. Dosyć często te wartości są ośmieszane, próbuje
się zburzyć autorytety, na przykład
rodziny, która zawsze była silnym
fundamentem i oparciem dla młodego
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Nie ustawajcie w dobrym!

WYCHOWANIE DO WIARY
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CIERPIENIE W ŻYCIU ŚWIĘTYCH (część 6)
Wstęp
W poprzednich częściach zasygnalizowano czym jest cierpienie z medycznego i psychologicznego punktu
widzenia oraz czym jest cierpienie
w życiu katolika. Opisano te sytuacje
w życiu Jezusa i Jego Matki, które
były powodem Ich cierpień jeszcze
przed ukrzyżowaniem Zbawiciela,
wspomniano Świętych Młodzianków
zamordowanych przez Heroda z powodu Jezusa i następnie opisano życie
i śmierć pierwszych męczenników
świadomie umierających za wiarę
w Jezusa, poczynając od św. Szczepana i kończąc na św. Pawle. Obecnie
przedstawimy życie i śmierć kolejnych
apostołów.
Święty Bartłomiej (Natanael)
Ewangeliści podają dwa imiona
tego samego apostoła: Bartłomiej
i Natanael. Słowo Bartolmaj pochodzi
z języka aramejskiego i znaczy „syn
Tolmaja”, natomiast Natanael
jest imieniem hebrajskim i znaczy
„Bóg dał”, co jest
odpowiednikiem
greckiego Teodorosa, łacińskiego
Deusdedita i polskiego Bogdana.
Najwięcej informacji o apostole
Bartłomieju znajdujemy w Ewangelii św. Jana, pozostali ewangeliści tylko sygnalizują
jego obecność przy Jezusie. Święty
Jan szczegółowo opisuje jego pierwsze spotkanie z Jezusem (J.1.45-51).
Początkowo widzimy jego dystans,
a może nawet uprzedzenie do mieszkańców Nazaretu. Jednak gdy zorientował się, że Jezus poznał jego myśli
spod drzewa figowego, uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i na zawsze przy
Nim pozostał. Po raz drugi wspomina
św. Jan Ewangelista o Natanaelu przy
cudownym połowie ryb na jeziorze
Genezaret po Zmartwychwstaniu
Jezusa, informując jednocześnie,
że pochodził on z Kany Galilejskiej
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(J.21.2-6). Wielu biblistów sądzi, że
Jezus pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej dokonał właśnie na weselu
Natanaela. W tradycji chrześcijańskiej
jest niewiele informacji o działalności
i śmierci św. Bartłomieja. W apokryfie
„Męka Bartłomieja Apostoła” opisana
jest działalność misyjna apostoła w Armenii, gdzie nawrócił Polimniusza,
brata króla tego kraju Astiagesa. Na
rozkaz króla, apostoł został pojmany
w mieście Albanopolis, ukrzyżowany
i w końcu ścięty. Św. Izydor, biskup
Sewilli (+636), głosił, że św. Bartłomiej
przed śmiercią został odarty ze skóry,
dlatego jest patronem rzeźników, garbarzy i introligatorów. Św. Euzebiusz
wyraził przekonanie, że znalezioną
w Indiach przez Pantenusa Ewangelię
św. Mateusza, zaniósł do tego kraju
św. Bartłomiej. Św. Rufin i Mojżesz
z Horezmu utrzymywali, że apostoł
ten prowadził działalność misyjną
w Etiopii, ale byli także uważający, że
działał również na terenach dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, Mezopotamii
i w kraju Partów. Męczennikiem za wiarę w Jezusa został uznany zaraz po swojej
śmierci. W 410 roku jego
relikwie z Albanopolis do Majafaraquini przewiózł biskup
Maruta. Niepokoje militarne
na tych terenach spowodowały kolejne wędrówki relikwii
najpierw do Dare w Mezopotamii a następnie w 507 roku
do Anastazjopolis we Frygii
w Azji Mniejszej. Około 580
roku przewieziono je na
Wyspy Liparyjskie, a w 838 r.
zakończyły swoją wędrówkę w Benewencie, umieszczone pod
mensą głównego ołtarza
tamtejszej katedry. Cesarz
Otton III przeniósł część
relikwii św. Bartłomieja
na Wspę Tyberyjską do
wystawionej tam przez
siebie katedry, w której
umieścił także relikwie
św. Wojciecha. Znaczący
kult świętego Bartłomieja
rozpoczyna się w V wieku,
a pierwszy kościół ku jego
czci wzniesiono w następnym wieku na wyspie

Eolia. Bardziej okazałe, poświęcone
mu świątynie wzniesiono w Pizie, Wenecji, Pistoi i w Foligno. W Królestwie
Polskim kult św. Bartłomieja był także
znaczący, miał bowiem około 150
poświęconych mu kościołów i nawet
jedno sanktuarium w Polskich Łąkach
koło Świecia.
W ikonografii ukazywany jest
jako muskularny mężczyzna w długiej tunice przepasanej paskiem
a także często ze ściągniętą z siebie
skórą. Jego atrybutami są księga, nóż
i zwój. Wspomnienie liturgiczne św.
Bartłomieja w Kościele katolickim
obchodzone jest 24 sierpnia, w Grecji
11 czerwca, u Ormian 8 grudnia, a w
Etiopii 18 lipca i 20 listopada.
Święty Juda Tadeusz
Apostoł powszechnie obwołany
w Kościele patronem znajdujących się
w sytuacji bez wyjścia, w modlitwach
wychwalany jako ten, który przywraca
nadzieję, oddala trwogę, w serce wlewa otuchę, pogodę ducha, chroni od
rozpaczy i często wyjednuje u Boga dokładnie tę łaskę, o którą prosimy. Jest
w Ewangeliach wymieniany na końcu
listy apostołów i zaledwie raz św. Jan
przytacza jego pytanie skierowane
do Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy: -”Panie, cóż się stało, że nam się
masz objawić, a nie światu”(J.14.22).
Do dyspozycji mamy zaledwie kilka
mniej lub bardziej wiarygodnych
przypuszczeń na temat ewentualnego pokrewieństwa apostoła z Jezusem, kilka apokryfów zawierających
bardziej legendarne niż historyczne
informacje i lakoniczną wzmiankę
w starożytnej kronice. Mamy także
krótką, przedostatnią Księgę Nowego
Testamentu – List
Świętego Judy, co
do autorstwa tego
Listu dzisiejsi bibliści mają także
podzielone zdania.
I to wszystko.
Pierwszy człon
jego imienia pochodzi od hebrajskiego słowa jehudah
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we przeciąganie liny oraz sztafeta
5x80m. Najlepszych nagradzano
zarówno w każdej konkurencji indywidualnie, jak i w klasyfikacji zespołowej. Najwięcej, bo aż 5 medali
zdobył dla naszego zespołu Tomasz
Kościukiewicz (m.in. złote w biegu
na 400 metrów oraz w sztafecie 5x80
m.) Trenerami zespołu byli: Janusz
Blachucik, Paweł Serafinowicz oraz
„dobra dusza” ekipy Stanisława Zasowska - Ścigacz.
Udział w Międzynarodowej Olimpiadzie jest dla jej uczestników wielkim przeżyciem i ogromną radością.
To nie tylko rywalizacja sportowa,
to również wspólnie spędzony czas,
nawiązywanie nowych znajomości,
wspólne rozmowy i dyskoteka. Nasi
uczniowie chętnie biorą udział w takich spotkaniach. Za rok znowu spotkamy się we Frydku- Mistku.
Stanisława Ścigacz
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Kolejny, wielki sukces odnieśli
młodzi sportowcy sekcji Olimpiad
Specjalnych „KOZIOŁKI” działającej
przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas dwudniowych zmagań w „XII
Międzynarodowej Olimpiadzie Lekkoatletycznej dla Osób z Niepełnosprawnościami”, która odbyła się
w czeskiej miejscowości Frydek-Mistek kędzierzynianie zajęli I miejsce,
wyprzedzając 17 innych ekip z Polski,
Czech i Słowacji. Zespół Koziołków
wystąpił w składzie: Kamil Taranda,
Paweł Jahn, Dominik Michorczyk,
Dawid Kryś, Kamil Ludwiczak, Denis
Grzesiuk, Kamil Stanowski, Krzysztof
Kaflik, Kamil Hornicki oraz Tomasz
Kościukiewicz.
Program zawodów obejmował
następujące konkurencje: bieg na
50 m, rzut piłeczką palantową, skok
w dal, bieg na 400 metrów, drużyno-
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XII Międzynarodowa Olimpiada Lekkoatletyczna
w miejscowości Frydek-Mistek
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Koziołki zwyciężają
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- „chwała Jahwe”, zaś drugi człon Tadeusz, od aramejskiego tadda: - pierś,
godny czci, odważny. Powszechnie był
nazywany: brat Jakuba, Judą Jakubowym i bratem Pańskim. Juda Tadeusz
i Jakub Mniejszy są przedstawiani
jako synowie Alfeusza i Marii, byli
więc stryjecznymi lub ciotecznymi
braćmi Jezusa. List św. Judy, był napisany po śmieci św. Jakuba, a więc
po 62 roku i przed śmiercią św. Piotra,
a więc po 67 roku i był skierowany do
gmin judeo – chrześcijańskich. Okazją
do napisania Listu było pojawienie
się błędnych nauk, przed którymi
przestrzegał wiernych, utwierdzał
ich w prawdziwej wierze i zachęcał,
aby „wierni byli pełni wiary i miłości,
modlili się i oczekiwali miłosierdzia
Pana...”. Autorstwo Listu św. Judzie
Tadeuszowi przypisywali św. Atanazy i św. Augustyn, a do kanonu
ksiąg świętych Nowego Testamentu
włączył go Sobór Trydencki. Św.
Hieronim podawał, że Juda Tadeusz
głosił Ewangelię w okolicach Edessy,
św. Paulin z Noli wskazywał na tereny
Libii, zaś św. Wenancjusz Fortunata
utrzymywał, że odwiedził także tereny
Mezopotamii i Persji. W Persji w ok. 70
roku w mieście Suanir poniósł śmierć
męczeńską poprzez obicie kijami
i być może przebity także włócznią.
Relikwie świętego apostoła z Syrii
do Konstantynopola przeniósł cesarz
Konstantyn, a obecnie znajdują się
w bazylice Św. Piotra w Rzymie.
Wspomnienie liturgiczne św. Judy
Tadeusza w Kościele katolickim obchodzone jest 28 października. Święty jest
patronem Armenii i spraw trudnych
i beznadziejnych. Jego atrybutami są:
krzyż, kamienie, księga, laska, zwój,
pałki, miecz i topór, łódź rybacka,
maczuga.
W ikonografii zachodniej przedstawiany jest z pałką lub włócznią
w ręku, w czerwonej długiej szacie
lub w brązowo – czarnym płaszczu
z obrazem przedstawiającym Jezusa
(mandylionem), co związane jest legendą o współczesnym Jezusowi królu
Edessy, Abgarze V, którego uzdrowił
portret Jezusa.
Włodzimierz Podstawa
Literatura:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Pallotinum, Poznań – Warszawa 1980
O Hugo Hoever SOCist Żywoty Świętych Pańskich, WWD Olsztyn 1983
https://pl.wikipedia.org/wiki/
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DOTYK ŚWIĘTOŚCI

Nasze spotkanie z Papieżem Franciszkiem
Wielu osobom pewnie kiedyś przeszło przez myśl, że wspaniałą sprawą
byłoby zobaczyć z bliska Ojca Świętego. To także było naszym pragnieniem,
które ziściło się miesiąc po naszym ślubie – dn. 19.09.2018r. Ale jak do tego
doszło? Zacznijmy od początku.
Niemalże w każdą środę przed audiencją generalną Papież Franciszek
przejeżdża swoim Papa Mobile wśród
tłumu wiernych z całego świata przez
Plac Świętego Piotra. Czasem przed,
a na pewno po audiencji, wychodzi
do zebranych, by udzielić im z bliska
swojego pasterskiego błogosławieństwa. Niektórzy mają to szczęście,
że Następca Piotrowy zatrzyma się
przy nich, uśmiechnie, porozmawia,
dotknie czy też ucałuje.
Tylko dwa miesiące!
Nie wszyscy wiedzą, że Papież
Franciszek daje niezwykłą okazję
młodym małżonkom do spotkania
z nim twarzą w twarz. Młodym - bo
na szansę spotkania Ojca Świętego
mogą liczyć pary, które zjawią się na
audiencji do dwóch miesięcy od zawarcia ślubu kościelnego - w swoich
strojach ślubnych.
Ślub kościelny, suknia i garnitur
nie są jednak przepustką do zajęcia
miejsca tuż przy papieskim ołtarzu
w dniu audiencji. Do tego spotkania na
Piotrowym Placu i wyjazdu do Watykanu trzeba się przygotować.
Krok po kroku do Ojca Świętego
Zanim bilety do Rzymu zostaną
kupione, należy zadbać
o kilka spraw.
Po pierwsze, należy
sprawdzić czy Następca Piotrowy jest w tym
terminie w Watykanie,
bo może się zdarzyć, że
z powodu innych obowiązków, audiencja nie
odbędzie się w „wybraną” środę. Na stronie
internetowej Profektury
Domu Papieskiego znajduje się rozpiska całego
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roku papieskiego. Pod hasłem Udienze
Generali - znajdują się daty, w których
zaplanowane są środowe spotkania
z Ojcem Świętym.
Po drugie, kiedy termin spotkania
zostanie wybrany - należy się zgłosić
do Duszpasterstwa Polaków w Rzymie. Najlepiej zrobić to drogą mailową, a w elektronicznej wiadomości
wyrazić chęć otrzymania papieskiego
błogosławieństwa proponując termin
audiencji, podać imiona i nazwiska
nowożeńców oraz termin ślubu.
W mailu zwrotnym zwykle otrzymuje
się potwierdzenie terminu oraz informację o zabraniu ze sobą ślubnych
strojów i kościelnego zaświadczenia
o zawartym ślubie.
Zaświadczenie to jest biletem wstępu na Plac Świętego Piotra do sektora
specjalnego. W dniu audiencji, które
na dzień przed spotkaniem z Ojcem
Świętym trzeba okazać w siedzibie
Duszpasterstwa Polaków w Rzymie.
Tam polski ksiądz, oprócz weryfikacji
dokumentu, podpowiada też jak najlepiej dotrzeć do Watykanu, udziela
odpowiedzi na wszystkie pytania
i obdarowuje pamiątkowym biletem
wstępu na Piotrowy Plac. My e-maila
z zapytaniem wysłaliśmy jeszcze
przed zawarciem ślubu. Lepiej zrobić
to wcześniej, żeby po potwierdzeniu
terminu przez Biuro Informacji dla
Pielgrzymów trafić na dobre ceny biletów lotniczych.
Po wtóre, na Placu Świętego Piotra
należy być na dwie godziny przed
rozpoczęciem audiencji, czyli o godz.

8.00. Po odprawie przez bramki, kierować się trzeba w kierunku papieskiego
ołtarza, gdyż sektor specjalny - sektor
dla Młodych Par - znajduje się tuż
obok niego. W razie wątpliwości, którą drogą dotrzeć do sektora, papiescy
gwardziści służą pomocą. Po zajęciu
miejsca - fotografowie papiescy rozdają karty z informacją, gdzie można
kupić zdjęcia z Franciszkiem (siedziba
Serwisu Fotograficznego L’Osservatore Romano w Watykanie), ponieważ
wszystkie osoby, które zetkną się
z Ojcem Świętym lub znajdują się
w jego obecności zostają uwiecznione
w obiektywie aparatu. Zdjęcia można
także zobaczyć i nabyć przez stronę internetową: http://www.photovat.com/
już na kilka godzin po audiencji.
„Nasza” audiencja
W drodze na Watykański Plac Młode Pary uraczane są przez przechodniów słowami serdeczności w różnych
językach świata. Włosi najczęściej
krzyczą żywiołowo: „auguri” – tł.
najlepsze życzenia i „bella spoza”tł. piękna panna młoda, robią sobie
z młodymi zdjęcia lub fotografują ich
z ukrycia.
Papieska audiencja zaczyna się
o godz. 10.00 i trwa około godziny,
a jej treść tłumaczona jest na kilka języków. Po jej zakończeniu Młode Pary
kierowane są do barierek, przy których
stojąc blisko siebie,oczekują pojawie-

Nasze podpowiedzi
●

●

●

Z naszych obserwacji wynika, że
bilety najmniej kosztują na miesiąc
przed wylotem.
Jeśli Pannie Młodej nie uda się wymienić dowodu osobistego na nowy
- na biletach lotniczych trzeba napisać jej nazwisko panieńskie.
Linia autobusowa nr 64, linie metra
oraz zgromadzenia pod zabytkami
pełne są kieszonkowców. Uważajcie na swoje portfele i mienie.

A gdy Dzień Zadusznych mamy,
bliskich zmarłych wspominamy,
każdy ma kogoś bliskiego
do grobu już złożonego.
Mogiły się porządkuje
I odświętnie dekoruje,
mnogość przeróżnych złocieni
wygląd cmentarzy odmieni.
Liczne znicze i lampiony
na cześć zmarłych zapalone,
wątłym światełkiem migocą
zarówno w dzień jak i nocą.
By groby bliskich odwiedzić,
trwa wielka wędrówka ludzi
wznoszących modły gorące,
zwłaszcza za dusze cierpiące.
Jeśli pomóc komuś chcemy
odpusty zyskać możemy,
przez wspominki i różaniec,
Msze święte ofiarowane.
Jedenastego listopada
Święto Narodowe wypada,
bo to Dzień Niepodległości,
rocznica odzyskania wolności.
W dniu świętej Katarzyny,
kolejarze i ich rodziny,
swej patronce cześć oddają,
Jej swe losy powierzają.
Halina Ozga
6/2018
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W dniu 1 listopada
na mogiły pójść wypada,
pamiętać o Wszystkich Świętych,
zmarłych do nieba wziętych.
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Od Papieża bije radość i zapał
z jego posługi. Nietrudno też dostrzec,
że Ojciec Święty staje się coraz słabszy,
jednak patrzy On z tą samą wielką dobrocią i miłością, jak 13 marca 2013r.,
kiedy został ogłoszony Głową Kościoła
Rzymskiego.
Znane włoskie przysłowie mówi:
„Sposa bagnata, sposa fortunate” –
co oznacza, że panna młoda, która
zmoknie to szczęśliwa panna młoda.
Na chwilę przed naszym spotkaniem
z Ojcem Świętym zaczął padać deszcz.
Włoska mądrość ludowa doczekała
swojego spełnienia.
Jeśli jesteście młodymi małżonkami z maksymalnie dwumiesięcznym
stażem lub znacie kogoś, kto brał
niedawno ślub kościelny, chciałby skorzystać z przywileju spotkania z Ojcem
Świętym i przeżyć wspaniałą przygodę (być może połączoną z podróżą
poślubną do Wiecznego Miasta) - to
już dziś rezerwujcie termin audiencji,
a potem bilety do Rzymu. Niepowtarzalne wspomnienia gwarantowane!
Parafianie,
Joanna i Daniel

W
listopadzie

Życie parafii

Nasze refleksje

Życie parafii

Udało mi się dotknąć Świętości. Dla
takich chwil warto żyć.

Życie parafii

nia się Ojca Świętego. Papież podchodzi do wszystkich osób w pierwszych
rzędach, chyba, że Nowożeńców jest
mało, wtedy szansa otrzymania osobistego błogosławieństwa zwiększa się.
Dlatego podczas audiencji warto usiąść
na krzesełkach z tyłu sektora, żeby być
pierwszymi przy barierkach.
We wrześniu Rzym przeżywa
oblężenie pielgrzymów. Dnia 19
września 2018r., podczas audiencji
w której braliśmy udział, sektor specjalny wypełniony było po brzegi
młodymi małżeństwami. Par z Polski
było trzydzieści, nie wspominając już
o nowożeńcach z innych stron świata.
W zimie młodych par jest dużo mniej
i wtedy wzrasta szansa na rozmowę
z papieżem, piękne zdjęcie zrobione
przez fotografów papieskich, a nawet
selfie z Franciszkiem!
Nam udało się stanąć w drugim
rzędzie w oczekiwaniu na spotkanie z Papieżem i to już było dla nas
spełnieniem naszych marzeń. Nie
mieliśmy możliwości, żeby choć na
pół kroku wychylić się przed pierwszy
rząd, tak ściśle ułożeni byli młodzi
małżonkowie oczekujący na Wyjątkowe Spotkanie. Z tego miejsca jednak
było możliwe zobaczyć Franciszka
z bliska, bo dzieliła nas odległość
ledwie kilkudziesięciu centymetrów.
Kiedy Papież zbliżał się do naszego
sektora, już z daleka uśmiechem i spokojnym spojrzeniem otulał wszystkich
młodych.
Czekaliśmy cierpliwie, aż Papież
podejdzie niedaleko nas. Kiedy był już
na naszej wysokości i witał się z parami stojącymi przed nami, podałam
mu rękę i wtedy stało się coś, czego się
nie spodziewałam, choć czego w głębi
serca bardzo chciałam - papież uścisnął moją dłoń i uśmiechnął się czule.
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W dniu 13 października 1917 r.,
w ostatnim dniu objawień fatimskich,
Maryja ukazała wizjonerom swoje odbicie w słońcu, a następnie trzy sceny,
które symbolizowały tajemnice różańca: radosne, bolesne i chwalebne.
W tym czasie ponad stutysięczny tłum,
dla potwierdzenia prawdziwości objawień, doświadczył „cudu słońca”.
Dokładnie 101 lat później, 13
października 2018 r., w naszej parafii
wspominamy tamte wydarzenia spotykamy się na Eucharystii, „która
sama w sobie jest cudem”, a następnie w procesji rozważamy tajemnice
różańcowe.
Wieczorna Msza św. koncelebrowana jest przez wszystkich naszych
duszpasterzy pod przewodnictwem

Życie parafii

Życie parafii

Życie parafii

Nie możemy dłużej zwlekać
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o. proboszcza. Kościół licznie wypełniony przez wiernych, którzy już
tradycyjnie corocznie i wytrwale,
trzynastego dnia każdego miesiąca
od maja do października, uczestniczą w nabożeństwach fatimskich.
W czasie Mszy św. podczas kazania
o. Wiesław mówił o wydarzeniach
związanych z objawieniami fatimskimi. Głosił kazanie płomiennie i gorąco tak, abyśmy zrozumieli, że nie
możemy dłużej zwlekać i lekceważyć
żądań Matki Bożej przekazanych nam
w Fatimie - nawróćcie się, pokutujcie,
odmawiajcie różaniec.
Po zakończeniu Mszy św. ruszyła
procesja fatimska po ulicach naszego
osiedla. Procesje otwierała figura Matki
Bożej Fatimskiej niesiona na ramionach

czterech mężczyzn i otoczona pochodniami trzymanymi przez ministrantów.
Za figurą szli duszpasterze i wierni,
a wszyscy z różańcem w ręku i wielu
szło z zapalonymi świecami. Rozważania tajemnic różańcowych prowadził
o. Marcin, a kolejne dziesiątki różańca
kolejno odmawiali wszyscy duszpasterze. Zakończenie procesji nastąpiło na
placu kościelnym. O. proboszcz podziękował wiernym za modlitwę i uczestnictwo w procesji, udzielił wszystkim
Bożego błogosławieństwa.
Wspólna pobożna modlitwa na
różańcu to pierwszy krok w kierunku
umocnienia wiary i odważnym jej
wyznawaniu. Pozostały nam następne
kroki - nawrócenie i pokuta.
Marek Dziedzic

„Będziesz miłował…” i tu rodzi się
problem. Dlaczego? Bo utożsamiamy
miłość z uczuciem. Ale miłość nie jest
uczuciem. Uczuciem jest co najwyżej
stan zakochania, który mija. Psychologia określa, że trwa maksymalnie dwa
lata – potem się musi skończyć, bo organizm ludzki nie wytrzymałby stresu
i napięcia. Miłość jest czymś więcej
niż uczuciem. To decyzja i wierność
decyzji. Dlatego nawet z hebrajskiego określenia serca (lev) pochodzi
termin myślenie, rozumienie (levav).
Kiedy Jezus pokazuje na swoje serce,
nie myśli tylko o uczuciach – trudno
spodziewać się, by cierpienia drogi
krzyżowej były dla Niego czymś
przyjemnym – ale pokazuje, że zdecydował się na człowieka. Jego decyzja
jest nieodwołalna. Pierwsze przykazanie… “słuchaj” – hebrajskie sh`ma
oznacza również: bądź rozumny, bądź
posłuszny. Kiedy te słowa połączymy
ze sobą, otrzymujemy sens tego, czym
jest wiara – nie chodzi o uczucia,
chodzi o decyzje, które podejmujemy
w oparciu o Jego Słowo.
XXXII Niedziela zwykła
Eliasz był nietuzinkowym prorokiem. Przyznam się, że dla mnie
osobiście jednym z najbardziej barwnych w Pierwszym Przymierzu. Jako
jednemu z nielicznych przysługiwał
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XXXI Niedziela zwykła

XXXIII Niedziela zwykła
Każde pokolenie ma czas ucisku…
W każdym pokoleniu są ludzie sprawiedliwi i źli, przewrotni lub obłudni.
Każda forma ucisku oczyszcza, sprawia, że sprawiedliwi „będą świecić jak
blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli
wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy”.
Boimy się ucisku i trudności, ale przecież właśnie one są szansą wzrostu,
przekraczania swojej małości i dorastania do pełni człowieczeństwa – stawania się mędrcem, sprawiedliwym.
Koniec świata... Ksiądz Jan Twardowski pisał: „Na oczach każdego pokolenia zawala się jakiś świat złych ludzi.
(…) Każdy święty przybliża koniec
złego świata i odsłania dobry, jaki
nadchodzi. (…) Każdy dobry człowiek
przyśpiesza koniec złego świata, tego,
który powstał przez ludzką złą wolę,
dlatego tak wielką rzeczą jest tęsknota
za Bogiem, świętością, dobrocią, miłością – ona oddala świat zły i odsłania
dobry”. Warto być sprawiedliwym
nawet jeśli jestem wyśmiewany czy
uciskany. Bo przybliżam przyjście
Jezusa, zwycięstwo Jego wartości
w moim pokoleniu.

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Bardzo lubię ten fragment, który
jest najstarszym pozdrowieniem
z liturgii Eucharystii pierwotnego
Kościoła: „Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas
od naszych grzechów, i uczynił nas
królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu
swojemu: Jemu chwała i moc na wieki
wieków. Amen”. Kiedy Go przyjmuję
w Eucharystii i pozwalam Mu królować w moich wyborach, myślach,
pragnieniach, kiedy On staje się alfą
i omegą mojego życia – spełnia się też
prośba, którą kieruję do Ojca każdego dnia: „przyjdź królestwo Twoje”.
Wciąż mamy żal do świata, że jest
okrutny, bezlitosny, obojętny… ale On
wszystko może zmieniać, gdy wyniosę
Go w sobie ze świątyni, jako mego
Pana i Króla.
O. Paweł Gomulak OMI
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Jezus stawia nam wysoko poprzeczkę. W dzisiejszej Ewangelii jest
nowym Mojżeszem – tak kreuje Go
również Mateusz. Jak Mojżesz zniósł
z góry Synaj tablice przymierza ludu
z Bogiem, tak Chrystus z wysokości
Góry Błogosławieństw dyktuje nową
Torę. Błogosławieństwa w swej istocie
prowokują nas do życia nieprzeciętnego. Nie poprzestawać na tym, czym
żyje świat, ale w Ewangelii odkrywać
pasję postępowania nieprzeciętnego.
Święci to ludzie nieprzeciętni – i do
takich należy Królestwo Niebieskie.

mu tytuł „Isz Elohim” – mąż Boży
(to bardzo wąskie grono spośród
proroków) – człowiek tak zjednoczony z Bogiem, że niemal z Nim
współodczuwał. Stąd też jego słowa
Jahwe poświadczał spektakularnymi
znakami. Dziś również obchodzimy
100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Warto przypomnieć
sobie, jak naszą historię kształtowały
postacie nietuzinkowe – prorocy podobnie jak Eliasz, którzy bez względu
na okoliczności zawsze stawali po
stronie Prawdy: św. Jan Paweł II, bł.
ks. Jerzy Popiełuszko, Stefan kard.
Wyszyński… można wymieniać dalej… poprzez świętych zakonników,
królów i świeckich naszej historii.
Zmieniali oblicze naszej Ojczyzny.
Byli jak wdowa z dzisiejszej Ewangelii, nie oddawali Ojczyźnie z tego, co
im zbywało, ale „wszystko, co mieli,
całe swe utrzymanie”.
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Rozważania o Ewangelii
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Nasi święci przyjaciele

Święta Małgorzata Szkocka
Małgorzata urodziła się w 1046
roku na Węgrzech jako córka angielskiego księcia Edwarda Wygnańca
(a wnuczka króla Anglii Edmunda
Żelaznobokiego) i księżniczki węgierskiej Agaty (Algili) Bułgarskiej
(której ojcem był prawdopodobnie
król węgierski św. Stefan I, a bratem
św. Emeryk). Pierwszych kilkanaście
lat spędziła poza swoją ojczyzną - na
Węgrzech; jej rodzina znajdowała się
wówczas na wygnaniu ze względu na
duńskie rządy w Anglii. W roku 1057
Małgorzata z ojcem powróciła do
Anglii, kiedy królem tego kraju został
jej kuzyn, św. Edward Wyznawca. Na
jego dworze pozostała do roku 1066,
do jego śmierci. Po bitwie pod Hustings
w 1066 r., w wyniku której władca
Normanów Wilhelm Zdobywca zasiadł
na tronie Anglii, Małgorzata musiała
wraz z matką i rodzeństwem ponownie uciekać z kraju. Statek, którym
płynęli, rozbił się u wybrzeży Szkocji
(zwanej wówczas Albą), której władca
zaofiarował uciekinierom gościnę.
Miejsce, gdzie statek dobił do brzegu,
do dziś nosi nazwę St Margaret’s Hope,
czyli „Nadzieja świętej Małgorzaty”
(w pobliżu jest jeszcze jedna pamiątka - skała zwana „kamieniem świętej
Małgorzaty”, gdzie miała odpoczywać
po trudach drogi).
W 1070 r. Małgorzata poślubiła
króla Szkotów, Malcolma III, zwanego
później Canmore (co znaczy dosłownie Duża Głowa). Dała mu 6 synów
i 2 córki. Od tej pory jej życie toczyło
się na dwóch zamkach: w Edynburgu
i Dunfermline. Bardzo sumiennie wypełniała obowiązki żony i matki. Osobiście zajmowała się wychowywaniem
dzieci, mimo zwyczaju oddawania
dzieci królewskich na wychowanie
osobom postronnym.
Malcolm był niepiśmiennym poganinem. Żona modliła się o jego nawrócenie, uczyła go modlitwy, pokazywała, jak czynić miłosierdzie ubogim.
Pomagał jej w tym znany uczony, bł.
Lanfranck. Dzięki zaangażowaniu
Małgorzaty przeprowadzono kilka
reform kościelnych i zwołano synod,
na którym uporządkowano przepisy
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związane z Wielkim Postem, Komunią
świętą wielkanocną i prawem małżeńskim. Małgorzata była także troskliwą
promotorką oświaty i kultury oraz
fundatorką kościołów i opactw, m.in.
sprowadziła benedyktynów do kościoła w Dunfermline, gdzie brała ślub.
Jej także zawdzięczamy odbudowę
słynnego opactwa na wyspie - Iona
Abbey, które w 563 roku założyć miał
święty Kolumban, a w którym do grobów składano kolejnych szkockich
monarchów, a także władców Francji, Norwegii czy Islandii. Królowa
Małgorzata dbała o rozwój całego
narodu. Sama zaś wiodła życie bardzo
skromne i umartwione. Troszczyła się
o ubogich, pokrzywdzonych i więźniów (podobno z własnych środków
płaciła zobowiązania dłużników, aby
ich uratować od uwięzienia). Nigdy
nie zasiadała do posiłku, jeśli wcześniej nie nakarmiła dziewięciu sierot,
które wychowywała na zamku, i 24
dorosłych żebraków. Zapamiętano
też, że często uczestniczyła we Mszy
odprawianej o północy, a wracając
z niej zawsze dokonywała obmycia
stóp sześciu ubogich.
13 listopada 1093 r. w zasadzce nad
rzeką Alne podczas wojny z Wilhelmem Rudym poległ Malcolm razem
z synem Edwardem. Małgorzata była
wtedy ciężko chora. Podobno wyczuła
moment śmieci najbliższych i powiedziała otoczeniu, że właśnie stało się
coś strasznego. Potwierdzenie otrzymała tuż przed śmiercią. Do dziś przetrwał opis ostatnich chwil ziemskiego
życia Małgorzaty: „Trzy dni później
królowa, przeczuwając swoją śmierć,
wysłuchała Mszy świętej, przyjęła
Komunię, po czym poleciła przynieść
relikwię Krzyża Świętego, znajdującą
się w krucyfiksie wykonanym ze złota
i kości słoniowej, i przyciskając ją do
piersi, zaczęła recytować Psalm 51
zaczynający się od słów: «Zmiłuj się
nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż
moją nieprawość». W tym momencie
wpadł do komnaty jej syn Edgar, aby
powiadomić matkę o śmierci najbliższych, po czym władczyni, jeszcze

mocniej przyciskając relikwię do
siebie, wypowiedziała słowa: «Dzięki
Ci, Panie, że zesłałeś na mnie ten cios
w godzinie mej śmierci», i oddała
ducha”.
Małgorzata zmarła 16 listopada
1093 roku na zamku w Edynburgu.
Pochowano ją w założonym przez nią
opactwie benedyktyńskim w Dumfermline. Jej syn, król Dawid I, rozbudował później kościół opactwa. Grób
Świętej stał się miejscem licznych
pielgrzymek. Innocenty IV w 1250 r.
zezwolił na kult jej relikwii, co było
równoznaczne z jej kanonizacją.
W 1560 r. protestanci splądrowali
opactwo i zniszczyli relikwie św. Małgorzaty. Uratował się jedynie szczęśliwie bogaty relikwiarz z jej głową.
Przewieziono go dla bezpieczeństwa
do Belgii, gdzie uległ zniszczeniu
w czasie rewolucji francuskiej w roku
1793. Drobną część relikwii ofiarowano królowi Hiszpanii, Filipowi II,
który umieścił je na zamku w Eskorial.
W roku 1673 Klemens X ogłosił św.
Małgorzatę patronką Szkocji; w 1692
r. kult św. Małgorzaty rozciągnięto na
cały Kościół. Małgorzata jest patronką
Szkocji, wielodzietnych rodzin, jak
również w ogóle rodzin katolickich,
królowych, a także uniwersytetu
w Edynburgu ufundowanego w 1875
roku.
W ikonografii przedstawiana jest
jako królowa z ewangeliarzem w ręku
i czarnym krzyżem, czasami również
z mężem Malcolmem, który stoi przed
Świętą z mieczem przy boku. Niektóre
wizerunki przedstawiają ją również
jako monarchinię rozdającą jałmużnę
ubogim.
Opracowała Dorota Grzesik
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w swoim gronie w salce parafialnej,
aby lepiej się poznać, integrować
i dzielić się swoimi doświadczeniami
związanymi ze służbą w wolontariacie. Miejmy nadzieję, że do wolontariatu naszej parafii zapisze się jeszcze
więcej chętnej młodzieży, która odkryje nowe możliwości służby i niesienia
radości innym ludziom.
fr. Piotr Lichaczewski
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wiły się 34 osoby. Obecnie wspólnota
liczy oficjalnie 40 osób. W każdy
czwartek popołudniu wolontariusze
odwiedzają Dom św. Karola Boromeusza w Koźlu. Mieszkają tam niepełnosprawni chłopcy i mężczyźni. Nasza
młodzież spędza z nimi popołudnie na
wspólnych grach, zabawach, a nawet
na grze w piłkę. Drugim miejscem,
w którym udziela się nasz parafialny
wolontariat jest Dom Dziennego Pobytu na Pogorzelcu. Wolontariusze
spędzają tam czas z seniorami, starają
się organizować dla nich konkretne
zajęcia i atrakcje. Ponadto angażują się
w wykonywanie drobnych, ale jakże
ważnych prac w ośrodku takich, jak
zmywanie naczyń czy sprzątanie.
Wspólnota wolontariatu ma na celu
nie tylko angażowanie się w posługi
związane z Domem św. Karola czy
„Naszym Domem” na Pogorzelcu. Drugim istotnym jej celem jest konkretna
formacja młodzieży, zawiązanie
wspólnoty, w której będą rodziły się
piękne relacje i przyjaźnie. Dlatego
oprócz spotkań w wyżej wymienionych miejscach, młodzież spotyka się
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Wśród wszystkich postaw, jakie
może prezentować człowiek, chyba
nie ma piękniejszej niż ta, kiedy ktoś
chce z własnej woli i bezinteresownie
pomagać drugiemu człowiekowi.
Poświęcenie komuś swojego czasu
jest często najcenniejszym darem,
jaki można ofiarować. Tym bardziej
ujmuje za serce, gdy to młodzi ludzie,
pełni entuzjazmu i chęci życia, pragną
spędzać swój wolny czas i dzielić się
radością z innymi. Radość, podobnie
jak miłość, nigdy nie powinna być
zatrzymywana dla siebie. Ona domaga
się ekspansji, przekazywania dalej,
zarażania sobą każdego człowieka.
Dlatego bardzo cieszymy się z tego, że
również w naszej parafii powstała grupa młodych wolontariuszy pragnących
dać więcej z siebie dla innych.
Wspólnota wolontariuszy istnieje
w naszej parafii od początku września 2018 r. Odpowiedzialny jest za
nią kleryk Piotr Lichaczewski OMI,
odbywający w parafii w Pogorzelcu
swój staż pastoralny. Na pierwsze
spotkanie wolontariatu, na którym
zgromadzili się wszyscy chętni, poja-

Życie parafii

Młodzież chce być dla innych
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Światowe Spotkanie Rodzin – Dublin 2018 r.

Ewangelia Rodziny: radość dla świata
Prolog

Dzień 2. – 21 sierpnia – wtorek

W kwietniu niespodziewanie zadzwonił telefon. W słuchawce głos
Ojca Proboszcza Mieczysława Hałaszki: „Ojcowie Oblaci zapraszają dwie
rodziny z naszej Parafii na Światowe
Spotkania Rodzin w Dublinie”. Niewiele wiemy, niewiele rozumiemy,
pytań tysiące, ale zamykamy oczy i...
zgadzamy się. Takiemu zaproszeniu
się nie odmawia. Dwie rodzinki z Pogorzelca: Ania i Jacek Maciołkowie
z córkami oraz Ala i Janusz Parasowie
z synami... Jedziemy!!!

Dzień zwiedzania Dublina. O. Łukasz jak wykwalifikowany i doświadczony przewodnik prowadzi nas
malowniczymi dublińskimi uliczkami,
Iglica, zamek, anglikańska katedra
św. Patryka, uniwersytet, znaki Światowego Spotkania Rodzin. Wszędzie
rodziny z całego świata i czas na lody
- pięknie!!! Kościół zamieniony na
restaurację... ostentacyjnie wiszące tęczowe flagi LGBT - bez komentarza...
Wieczorem Msza święta w kaplicy
klasztornej Ojców Oblatów. Z lewej
strony relikwia – ołtarz, przy którym
Mszę świętą odprawiał sam św. Eugeniusz de Mazenod.
Po Mszy świętej jesteśmy już
w komplecie. Na kolację oprócz o. Łukasza Krauze, nas i rodziny z Bodzanowa dojeżdżają: o. Waldemar Janecki
wraz z rodzinami z Lublińca, dwie
rodziny z Kodnia i jedna rodzina z Siedlec. Wszyscy z parafii oblackich. Ot,
polska rodzina oblacka na irlandzkiej
ziemi!!!
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Dzień 1. – 20 sierpnia
– poniedziałek
We Wrocławiu na lotnisku dołącza
do nas rodzina z Bodzanowa i razem
lądujemy w Dublinie. Na lotnisku
witają nas Oblaci - o. Łukasz Krauze
oraz o. Leo Philomin, pochodzący ze
Sri Lanki (Cejlonu) – jak się później
okazało – nasz gospodarz. Pogoda
typowo irlandzka – pochmurno i lecący z nieba „kapuśniaczek”. Witaj
Irlandio, witaj Dublinie!!! Mieszkamy
w Oblackim Klubie Koszykarskim - jest
dobrze... Pierwsza kolacja irlandzka
– pyszna. Jest super... Pierwszy wieczorny spacer po dublińskiej dzielnicy
Inchicore - zobaczyliśmy kościół Mary
Immaculate Church, grotę lurdzką,
irlandzkie domy, piękny kanał z przejrzystą wodą i... już jesteśmy zakochani
w Irlandii!!!
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Dzień 3. – 22 sierpnia – środa
Pierwszy dzień Światowego Spotkania Rodzin. Na terenie kompleksu
targowo – wystawienniczego (RDS)
w Dublinie wysłuchaliśmy konferencje kardynałów i świadectw rodzin
z różnych krajów. Spotykamy też
ciekawych ludzi – ks. bpa Antoniego
Dziemiankę z Białorusi – przyjaciela

Oblatów, o. bpa Radosława Zmitrowicza - Oblata z Ukrainy oraz ks. Tomasza Opalińskiego i Katarzynę i Pawła
Maciejewskich, odpowiedzialnych za
Ruch Domowego Kościoła w Polsce.
W tym czasie nasze pociechy miały
zorganizowane zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Po obiedzie uczestniczyliśmy we Mszy świętej na Family Arena
koncelebrowanej przez czternastu
kardynałów, kilkudziesięciu biskupów
oraz kilkuset kapłanów. Atmosfera jak
w Niebie. Są tu rodziny z całego świata,
jest piękna liturgia i oprawa muzyczna
z delikatną nutką irlandzkiej zielonej
barwy... Piękna i wzniosła jesteś Irlandio, kiedy czerpiesz ze swoich katolickich korzeni, tradycji i zwyczajów!!!
Wieczorem Ojcowie Oblaci zapraszają nas na wieczór „przy winie
i serze”. Przeżywamy wiele wzruszeń
podczas rozmów szczególnie z Ojcami
– emerytami, którzy po kilkudziesięciu
latach pracy na misjach wrócili do Irlandii. Uczymy ich: „Chrząszcz brzmi
w trzcinie” i „Szczęść Boże”. Niewiele
słów znamy po angielsku, ale każde
słowo wypowiedziane sercem mówiło
stokroć więcej niż milion słów wypowiedzianych czystą angielszczyzną.
Język Miłości!!!
Dzień 4. – 23 sierpnia – czwartek
W RDS były piękne konferencje.
Tym razem szybciej opuszczamy
kompleks i wyruszamy pociągiem do
Howth – rybackiej osady nieopodal
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Dublina. Dalej podróż odbywamy autobusem i... piechotą. Naszym oczom
ukazuje się Morze Irlandzkie i piękne
zielono – skaliste klify. Msza święta
w takiej scenerii jest pięknym darem
Pana Boga dla nas. Czerpiemy z Niej
garściami, a wiatr jak tchnienie Ducha
Świętego ogarnia nas jak Apostołów
w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy.
Irlandia!!!

Dzień 7. – 26 sierpnia – niedziela
Dzień Eucharystycznego spotkania
z Ojcem Świętym Franciszkiem. A tu
otwieramy oczy i... tragedia!!! Leje...
Mamy wątpliwości, ale... idziemy. Po
dwóch godzinach marszu jesteśmy
w Pchoenix Park. Do Mszy świętej

Dzień odlotu. Szybkie śniadanie.
Odwiedza nas jeszcze o. Leo – nasz
gospodarz. Zna nas już wszystkich po
imieniu - całą trzydziestkę z Polski.
Łza się kręci w oku kapłana rodem
z Cejlonu. Żegnaj Irlandio!!!
Zakończenie
Niech będą dzięki Panu Bogu i Maryi Niepokalanej za ten niesamowity,
piękny i dobry czas Irlandii!!! Dziękujemy Ojcu Prowincjałowi – Pawłowi
Zającowi – za to, że zauważył nasze
rodziny oblackie, Ojcu Łukaszowi
Krauze – za ojcowską opiekę na irlandzkiej ziemi, Ojcom Mieczysławowi Hałaszce i Rafałowi Kupczakowi
oraz wszystkim Ojcom duszpasterzom
i misjonarzom z kędzierzyńskiego
klasztoru – za ogromne wsparcie
i inspirację do wyjazdu, Ojcu Krzysztofowi Jurewiczowi – za kapłańskie
błogosławieństwo, Ojcu Prowincjałowi Oliverowi Barry’emu i Ojcu Leo
Philomin’owi – za otwarte serce dla
pielgrzymów z Polski. Szczęść Boże!!!
Czekamy już na kolejne Światowe Spotkania Rodzin - za trzy lata – w 2021
roku w Rzymie!!!
Alicja i Janusz Paras
Anna i Jacek Maciołek
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Dzień 8. – 27 sierpnia –
poniedziałek
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Dzień rozpoczynamy Eucharystią
w Bluebell. Po Mszy świętej znów zaproszeni zostaliśmy na „oblacką kawę”
i „misyjną herbatkę”. Był to jednak
tylko początek atrakcji. Po powrocie
do „naszej parafii” czekał na nas festyn
rodzinny – rodziny z dziećmi, muzyka, dmuchane zamki, lody i barbecue
(hot-dogi i hamburgery oczywiście
ze zdrowymi irlandzkimi sałatkami).

zostaje jeszcze trzy godziny. Zajmujemy miejsce w sektorze C-18, daleko,
z prawej strony ołtarza, ale mamy dobrą widoczność - jest telebim. Pogoda
irlandzka - zmienna. Trzy razy siąpiło,
ale jesteśmy dobrze przygotowani.
Humory dopisują. O godzinie 15.00
rozpoczyna się Eucharystia. Razem
z pół milionem pielgrzymów z całego
świata uczestniczymy w Niej w skupieniu. Tu est Petrus. Tu jest Piotr. Z nami.
Z Rodzinami całego świata!!!
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Dzień 6. – 25 sierpnia – sobota

Czegóż więcej potrzeba... Wieczorem
jedziemy tramwajem do Cork Park
na największy stadion w mieście. Na
trybunach - za nami siedzą Kanadyjczycy, a przed nami zmarznięci Haitańczycy – jeden z nich z zimna ubrał
na głowę szalik i... papierową torbę.
Uczestniczymy tam w niesamowitym
koncercie. Osiemdziesiąt tysięcy ludzi
z całego świata wstrzymało oddech,
gdy pół tysiąca dziewcząt i chłopców,
stepując, wykonało tradycyjny irlandzki taniec. Takich braw nie otrzymał nawet Andrea Bocelli. Największe brawa
otrzymał jednak Papież Franciszek,
który przejechał od nas w odległości
20-30 metrów. Witamy Cię, Ojcze
Święty!!!
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Jest to ostatni dzień konferencji.
Piękne wystąpienie biskupa Roberta
E. Barrona z USA. Wieczorem przeżywamy Eucharystię w klasztorze Ojców
Oblatów. Odwiedza nas sam irlandzki
Prowincjał o. Oliver Barry. Po Eucharystii piechotą udajemy się do kolejnej
parafii oblackiej w dzielnicy Bluebell.
Uczestniczymy tam wraz z parafianami w nabożeństwie Słowa Bożego.
Po nabożeństwie o. Eduardo NúñezYépez – proboszcz pochodzący z Meksyku zaprasza nas na Agapę – braterskie spotkanie przy stole, upiększone
piękną muzyką, irlandzkimi tańcami
i piosenkami dzieci. Cóż mogliśmy im
sprezentować... zaśpiewaliśmy zatem
„Szła dzieweczka”, „Barkę” i modlitwą
zakończyliśmy dzień. Dobry, piękny
dzień!!!
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Dzień 5. – 24 sierpnia – piątek
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Oblacka wspólnota młodzieżowa
„Niniwa” wybrała się już 11. raz na
wyprawę rowerową. Każdego roku
odwiedzają różne miejsce. Do tej pory
byli na Islandii i Syberii, w Izraelu,
podróżowali wokół Morza Czarnego,
a w tym roku wybrali się do Santiago de
Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób świętego Jakuba Apostoła.
To popularny szlak pielgrzymkowy,
który rocznie pokonuje ponad 300
tysięcy pielgrzymów z całego świata.
Tegoroczna podróż była wyjątkowa,
bowiem równolegle z rowerzystami
12 sierpnia wyruszyła grupa piesza.
Rowerzyści wystartowali tradycyjnie
z Kokotka koło Lublińca, a piechurzy
z Lizbony. Wśród nich byli nasi parafianie oraz sympatycy oblackiego
duszpasterstwa. Łukasz Pietrzyk
z Błażejem Chromiakiem wyruszyli
w grupie 15 osób pod przewodnictwem
ojca Dominika Ochlaka ze stolicy
Portugalii. Rowerzyści wraz z ojcem
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Ta droga ma sens
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Tomkiem Maniurą, pomysłodawcą
wypraw rowerowych oraz założycielem wspólnoty młodzieżowej, działającej niemal we wszystkich parafiach
oblackich w Polsce.
Każdego roku powstaje książka
dotycząca wypraw, tak też będzie
i tym razem. Jako pierwsi publikujemy
fragment relacji, którą napisał Łukasz
Pietrzyk.
Tę noc grupa spędziłaby na komisariacie policji wojskowej. Niestety
przez brak wolnych miejsc, zostaliśmy
skierowani do pobliskiego parku. I tu
pojawia się pewna przestroga. Gdy jesteś w Portugalii, nie bój się deszczów,
ale zraszaczy z wodą. Zwłaszcza, jeśli
nie masz tropiku. Przekonali się o tym
Łukasz z Kamilem, którzy stwierdzili,
że skoro nie będzie padało w nocy,
to nie ma sensu nakładać warstwy
przeciwdeszczowej. Nie przewidzieli
jednak tego, że deszcz wcale nie musi
nadchodzić z nieba, ale niczym wąż
z podłoża. O godzinie 2:30 wybudzeni regularnym podlewaniem
namiotu, w pierwszej chwili pomyśleli przez sen, że to złośliwy
ogrodnik, chce ich spłaszczyć.
Aby uchronić i tak już mokry od
wewnątrz namiot, musieli szybko zasłonić zraszacz i przenieść
namiot w bezpieczne miejsce. Do
akcji ratunkowej wkroczyła Gosia.
Kamil, chcąc ratować sytuację,
omyłkowo podniósł rondel, który
przysłaniał zraszacz i oberwał prosto w twarz strumieniem świeżej
wody. Wcześniej dostało się również Michałowi. Ten postanowił,
że tej nocy nie będzie rozkładał
namiotu i prześpi się pod gołym
niebem. Jego również obudziła
spora dawka wody, która przeleciała przez całą długość śpiworu.

Po tak ciężkiej nocy trudno było
wstać komukolwiek. Nawet budzikowa Vlada zaspała i większość sama się
obudziła około 5.00. Kamil po spontanicznej dawce wody, postanowił
skorzystać z darmowego prysznica,
zlokalizowanego na terenie parku.
W konsekwencji przedłużenia tej
przyjaźni spóźnił się 20 minut na
zbiórkę, czym wywołał niemałe oburzenie grupy. Ta sytuacja nauczyła
wszystkich, jak ważną umiejętnością
jest przyznanie się do błędu i przeproszenie za to. W międzyczasie u dziewcząt rozpoczęła się kolejna akcja
optymalizacji ciężaru bagażu. Anita
postanowiła, że w ramach zmniejszenia ciężaru plecaka, wyrzuci plastry.
To co zostało, to oczywiście perfumy,
kosmetyki i inne niezbędne oraz najlżejsze przedmioty.
Po opóźnionej zbiórce grupa wyruszyła. Ta noc jasno zweryfikowała siły
każdego z członków, co spowodowało
mocne rozwarcie w szeregach. Gdy
najszybsi dotarli na miejsce zbiórki,
to najwolniejszych trzeba było czekać
około 15 minut. Okazało się, że obok
był automat, który nie tylko serwował
kawę, herbatę, ale również… kebaby
i hamburgery i to wszystko podane
w 30 sekund od chwili złożenia zamówienia i zapłacenia za nie. Ta niecodzienna forma zakupu Fast-foodu zaciekawiła Łukasza, który po wydaniu
towaru zobaczył, że w gorącej bułce
było jedynie mięso i trochę sosu. Cóż
czas to pieniądz, a za pomysły się płaci.
Jednak zdaniem Łukasza, 2,80 € nie
jest warte tej przyjemności.
Po wspólnym drugim śniadaniu,
a dla niektórych pierwszym, ustalono
nowe zasady poruszania się. Otóż na
mocy traktatu spod automatu z kebabem, uchwalono, że:

Czuwanie ze św. Stanisławem Kostką
wspólnie wraz z zespołem modlić
się śpiewem, wysłuchać konferencji
diakona Marcina.
Po konferencji był czas pracy
w grupach. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu każdy miał
okazję się wyspowiadać. Zakończenie
czuwania odbyło się po wspólnym

Apelu i przy zapalonych świecach.
Potem młodzież została pobłogosławiona Najświętszym Sakramentem.
Następnie rozeszła się z zapalonymi
świecami, by z tym światłem mogła
rozświetlić drogę do swojego domu,
a także swojego życia.
Daniel Kubny

Życie KOŚCIOŁA
Życie KOŚCIOŁA
Życie KOŚCIOŁA

18 IX 2018 r. obchodziliśmy święto
św. Stanisława Kostki, który jest patronem m.in. młodzieży. Dlatego też
21 IX o godz. 19.00 w parafii Świętego
Ducha i Matki Kościoła na Piastach
zostało zorganizowane czuwanie
modlitewne dla młodzieży z naszego
miasta. Każdy z uczestników mógł

Życie KOŚCIOŁA

przekonać o dobroci i otwartości ludzi
z tamtejszego kościoła. Miejscowy
proboszcz otworzył drzwi pobliskiego
mniejszego seminarium duchowego.
Po małym rekonesansie udali się na
polsko-portugalską Eucharystię. Po
niej swój koncert na organach zagrał
Damian. Warto tu zaznaczyć, że obok
kościoła był położony mały cmentarz, na którym znajdowały się same
grobowce rodzinne. Zdziwiły nas te
kapliczki, które miały przeszklone
drzwi i widać było zasłonięte białym
obrusem trumny, przy których położono zdjęcia zmarłych.
Pielgrzymi spotkali się 4 września
w Santiago de Compostella. W rezultacie piechurzy zrobili około 650 kilometrów pieszo. Rowerzyści pokonali
dystans około 3,5 tysiąca kilometrów.
6 IX wszyscy powrócili zamówionym
autokarem do Kokotka.
Łukasz Pietrzyk

Życie KOŚCIOŁA

przyprawił ich Kamil, który nie wiadomo skąd wyciągnął piłkę tenisową,
która posłużyła za krążek. Torpeda
z Łukaszem niczym profesjonaliści
próbowali strzelić gola Kamilowi,
który znowu wykazał się kreatywnością i znalazł sobie tarczę, wykonaną
z porzuconego talerza satelitarnego.
Mimo dobrego przygotowania absolwenta Wychowania Fizycznego
oraz absolwenta coachingu, wygrali
ten mecz.
Po dotarciu na obiad nastąpił czas
drzemki obok wejścia do sklepu. Po
raz kolejny grupa miała szczęście,
ponieważ 10 minut przed wyjściem,
pojawił się ochroniarz, który nakazał ewakuację. Jednak na widok
radosnych Polaków, zgodził się na
kilka minut postoju. Po nim wyruszyli w stronę pobliskiej parafii, aby
zapytać o udostępnienie miejsca
noclegowego. Po raz kolejny mogli się

6/2018

19

Życie KOŚCIOŁA

Artykuł 1 § 1: Najszybsi zwalniają
w taki sposób, aby w miarę możliwości
dostosować się do tempa najwolniejszych. Najwolniejsi zobowiązują się,
że nie wykorzystają paragrafu pierwszego do jeszcze wolniejszego kroku,
ale w miarę swych sił postarają się
przyspieszyć.
Artykuł 2§1: Zasady ustalone
w artykule pierwszym obowiązują do
długiej przerwy. Po niej każdy może
iść wedle uznania.
Dobrze, że nie przewidziano mandatu lub innej kary za niedostosowanie się do tego prawa! Bo na pewno
już pierwszego dnia od wcielenia go
w życie, trzeba by było wyciągnąć
konsekwencje od Torpedy i Kamila,
którzy się zgubili i musieli dojechać
auto-stopem na obiad pod Lidlem.
Zanim zgubili trasę, Torpeda z Łukaszem grali na wiejskiej ulicy w niewidzialnego hokeja. W zdziwienie

MUZYKA
MUZYKA
MUZYKA

Królestwo
Stając przy grobach bliskich, zawsze towarzyszy mi ta myśl: Jak będzie
po drugiej stronie? Czy uda nam się
spotkać z tymi, którzy odeszli przede
mną i tymi, którzy w tym momencie
są przy mnie? I tak zastanawiając się,
dochodzę do wniosku, że Pan Bóg dał
nam wspaniałą obietnicę – wiecznego
Królestwa.
Zespół Play&Pray wydał w czerwcu
swoją debiutancką płytę, ale nie brzmi
ona jak dzieło debiutantów. Zresztą
artyści docenieni zostali w konkursie
(nomen omen) Debiuty Chrześcijańskiego Grania 2017 przez jurorów, jak
i publiczność, co może dowodzić, że
zachwycają zarówno znawców, jak i
przeciętnych słuchaczy. Trudno tę

płytę dookreślić gatunkowo. Z jednej
strony są na niej piosenki szybko wpadające w ucho – „Chcę szukać twego
piękna” czy tytułowe „Królestwo”,
ale nie brakuje również takich, które
są śpiewane nie tylko po to, żeby się
zachwycić, ale również pomodlić.
Przynajmniej tak się dzieje ze mną,
kiedy słucham utworów o charakterze
uwielbieniowym - „Święty” czy „Naucz
nas”. Ogromnym atutem tej płyty jest
wyważenie – aranżacje są ciekawe,
nie ma jednak nachalnej prezentacji
umiejętności – i tych wokalnych, i
instrumentalnych. Artystom udało
się stworzyć płytę z dobrą muzyką
i dobrym tekstem, zachęcającą do
wspólnego śpiewu i modlitwy.

Wydawać by się mogło, że to tylko
kolejna płyta z muzyką chrześcijańską. Ale to coś więcej. To zachęta, by
nigdy nie zapominać o Królestwie - tym
wiecznym i szczęśliwym. I z każdym
przybliżać się do niego coraz bardziej.
Tam czeka na nas...Król.
Nic nie jest jak Ty,
żadne bogactwa tego świata
Jedyne dobro widzę tam,
tam gdzie Twe Królestwo.
Marta Prochera

DLA DZIECI

Listopadowa krzyżówka o świętych
Poziomo:
4. Nawrócił się w drodze do Damaszku
5. Pierwszy męczennik z Dziejów Apostolskich
6. Biskup Marsylii we Francji i Prowansji
8. Wielki czciciel Niepokalanej, Męczennik z Oświęcimia
10. Święta Królowa z Wawelu
11. Cieśla z Nazaretu

DLA DZIECI

DLA DZIECI

Dźwięki Bogu

Pionowo
1. Kochał Boga, ale również wszelkie
stworzenie
2. Ma ostatni dzień w roku
3. Nasz święty z Kamienia Śląskiego
7. Sekretarka Miłosierdzia Bożego
8. Święty, który rozdaje prezenty
9. Lekarz, który napisał Ewangelię

Dla Dzieci

………………………………………..……….…….......................................................................................…………………

Tę część należy wypełnić, odciąć i wrzucić do koszyka znajdującego się przed ołtarzem w niedzielę

11.11.2018 r. na Mszy św. o godz. 10:00. Wtedy też odbędzie się losowanie nagród.
Hasło:

Imię i nazwisko ………………………………………..... ……….… Szkoła......... ... ... ... ... ... , klasa……...... ………………
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jabłkami. Można lekko posypać płatkami migdałów, ale nie trzeba. Piec
w temp. 150 C przez 1 i 1/2 godziny.
Ciasto doskonale nadaje się do podania
na zimno, a także na ciepło np. z bitą
śmietaną lub gałką lodów.
Smacznego J

Humor

Deska załamała się i tragarz się zatoczył. Trumna upadła na ziemię, wieko
odskoczyło... i kobieta w trumnie
otwiera oczy, zbudziła się z letargu.
Do domu szła pieszo. Za rok umarła
rzeczywiście. Kiedy kondukt szedł tą
samą drogą co przed rokiem, wdowiec
poprosił tragarzy: „A tam na kładce,
panowie, uważajcie”.

George Bernard Shaw
wszedł pewnego
razu do piekarni z zamiarem
kupna dwukilogramowego bochenka
chleba. Po wzięciu go do ręki, zwrócił
sprzedawcy uwagę:
- Mam wrażenie, że ten chleb za
mało waży.
- Niech się pan nie martwi – błysnął
humorem piekarz – będzie się panu
lżej niosło.
Pisarz położył na ladzie pieniądze,
zabrał bochenek i skierował się do
wyjścia. Gdy był już u drzwi, dobiegł
go głos sprzedawcy:
- Zaraz, zaraz. Pan zostawił tu tylko jednego pensa. Należą się jeszcze
dwa.
- Niech się pan nie martwi – uspokoił go Shaw – będzie się panu łatwiej
liczyło.

Rodzina szykuje się do wigilii,
już wszystko ugotowane i... nagle
dzwonek do drzwi. Otwiera nastoletnia córka, a na progu stoi bezdomny
i mówi:
- Jestem bezdomny. Czy mógłbym
zjeść z wami wieczerzę wigilijną?
- Niestety, proszę pana... Bo my
musimy tradycyjnie zachować jedno
miejsce wolne.
Odbywał się pogrzeb kobiety.
Tragarze niosą trumnę przez kładkę.

Antoni Słonimski bardzo nie lubił
udzielać wywiadów. Swoją niechęć
wyjaśniał w sposób następujący:
- Przychodzi do mnie facet, ja mu
odpowiadam mądrze i dowcipnie, a
on tylko zapisuje, drukuje i bierze za
to pieniądze.

Babcia głucha jak pień głośno domaga się odpowiedzi, co ma za pokutę.
Spowiednik wychodzi z siebie. W
końcu wyjmuje otrzymany niedawno
w prezencie różaniec z Rzymu i pokazuje palcem, że ma go odmówić. Kobieta tymczasem gest ten zrozumiała
opacznie i „cap” różaniec. Głośno zaś
powiedziała:
- Pięknie Bóg zapłać, na drugi roz
tys przyda.
Wybrał Andrzej
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KĄciK SMAKOSZA

(będzie pełna). Rozgrzać piekarnik. Za
pomocą miksera ubić jajka z cukrem,
dodać mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia i cynamonem, aromat
cytrynowy i mleko. Ciasto wyrobić na
gładką masę. Wylać równomiernie na
blaszkę z przygotowanymi wcześniej

NA WESOŁO

Wykonanie:
Przygotować tortownicę (średnica 24
cm), natłuścić i obsypać bułką tartą.
Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić w ćwiartki, a następnie w
plasterki o grubości około 3-5 mm. Całą
tortownicę wyłożyć plasterkami jabłek

NA WESOŁO

1000 g jabłek (kwaskowatych)
250 g mąki pszennej
250 g cukru
4 jajka
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
5 kropli aromatu cytrynowego
1/2 łyżeczki mielonego cynamonu
50 ml mleka

NA WESOŁO

Składniki:

KĄCIK SMAKOSZA

KĄciK SMAKOSZA

JABŁECZNIK

Życie parafii
Życie parafii
Życie parafii
Życie parafii
Życie parafii
Życie parafii

Włodzimierz Podstawa

Zmiana Kwalifikacji
Życie zmierza do cmentarza.
Ta maksyma wielu zraża,
Bo co grobem zalatuje,
Nikogo nie uraduje.

„Starość nie radość, śmierć nie wesele”.
Też ma złych skojarzeń wiele,
I chociaż starość często jest pogodna,
To przecież w końcu dobija do dna.

Eschatologiczne więc kwalifikacje,
W ekonomiczne zmieniamy narracje
I mówmy o tym, co leży już w grobie,
Że tak naprawdę wygodził sobie.

„Grób i największego zmierzy”.
To przysłowie włosy jeży.
Nie ma w nim nic wesołego,
A nawet neutralnego.

Każde kolejne podobne przysłowie,
W nieprzyjemne wprawia mrowie.
Pora więc już moi mili,
Byśmy trochę to zmienili.

Bo wyłgał się już od podatków,
I od wszelkich innych datków,
A zamieszkał w tej połaci,
Gdzie podatków się nie płaci.

KRONIKA PARAFIALNA: WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2018
21.09.2018 piątek 19.00 Spotkanie
dekanalne młodzieży w kościele Ducha św. na Piastach
23.09.2018 niedziela 18.45 Kolekta
jest przeznaczona na remont obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych
26.09.2018 środa 18.00 Odnowa w Duchu św. organizuje wyjazd do Opola na
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do
Kościoła św. Piotra i Pawła
27.09.2018 czwartek 18.45 ojciec
Wiesław i Domowy Kościół zapraszają
uczestników, przyjaciół, sympatyków
oraz zainteresowanych do dolnego
kościoła na Mszę św. w intencji rodzin,
a po Mszy spotkanie w kawiarence
28.09.2018 piątek 18.00 Msza św.
z udziałem księdza bpa Pawła Stobrawy
z okazji wizytacji kanonicznej w naszej
Parafii, a po Mszy spotkanie z Radą Parafialną i innymi wspólnotami
29.09.208 sobota 10.00 Nabożeństwo
dla chorych parafian z udzieleniem
namaszczenia chorych i specjalnym
błogosławieństwem, 12.00 spotkanie
z Ks. bpa z pozostałymi wspólnotami parafialnymi, 18.00 Msza św.
w intencji osób niepełnosprawnych
z terenu parafii
30.09.2018 niedziela 17.00 Spotkanie
wszystkich zelatorek Róż Różańcowych
01.10.2018 poniedziałek rozpoczęły
się nabożeństwa różańcowe - 16.30 dla
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dzieci od poniedziałku do czwartku,
17.15 codziennie dla dorosłych, a w
niedzielę przy parafialnych kapliczkach
04.10.2018 czwartek 17.00 spotkanie
wspólnoty Seniorów św. Anny
05.10.2018 piątek 19.00 w dolnym
Kościele Msza św. dla młodzieży, a następnie spotkanie w kawiarence
05-07.10.2018 piątek-niedziela rozpoczęły się rekolekcje dla małżeństw
07.10.2018 niedziela 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia prowadzona
przez młodzież
08.10.2018 poniedziałek 19.00 spotkanie szafarzy w kawiarence, a w
sali kominkowej spotkanie młodzieży
z wolontariatu z klerykiem Piotrem
11.10.2018 czwartek 19.00 spotkanie
redakcji gazetki „Dobrze że Jesteś”
w salce, a w kawiarence spotkanie
lektorów świeckich
12.10.2018 piątek 19.00 wspólnota
młodzieżowa NINIWA zaprasza młodzież na spotkanie w salce
13.10.2018 sobota 18.00 Dzień fatimski, uroczysta Msza św. sprawowana przez o. proboszcza i kazaniem o. Wiesława, oprawę muzyczną
prowadził pan Oskar Koziołek absolwent Uniwersytetu Muzycznego
w Warszawie i pani Aleksandra Gawin
po zakończonej Mszy św. ruszyliśmy
z procesją ulicami naszego osiedla

14.10.2018 niedziela Papieska po
każdej Mszy św. młodzież zbierała
ofiary do puszek na Fundację Dzieła
Nowego Tysiąclecia oraz rozprowadzała kremówki papieskie i obrazek
z modlitwą do św. Jana Pawła II,
16.30 odbył się koncert uwielbienia
w wykonaniu naszego parafialnego
zespołu TIAKO
15.10.2018 poniedziałek 7.00 grupa
parafian wyjechała na pielgrzymkę do
Częstochowy z o. Wiesławem, w drodze powrotnej nawiedzili groby oblatów w Lublińcu o. Jana Opieli i o. Józefa Chlebka, 18.00 Msza św. w intencji
nauczycieli, wychowawców i katechetów z okazji Dnia Nauczyciela
16.10.2018 wtorek 17.00 Katolickie
Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
zaprasza na Różaniec na II peronie
przy kapliczce
17.10.2018 środa 19.00 o. proboszcz
zaprasza młodzież klas 3. Gimnazjum
przygotowujących się do Bierzmowania, a uczących się poza terenem
naszej parafii
21.10.2018 niedziela Misyjna kazania na wszystkich Mszach św. głoszą
Ojcowie z klasztoru i rozprowadzają
kalendarze Misyjne na 2019rok
23.10.2018 wtorek 17.15 Katolickie
Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
zaprasza na różaniec przy figurce św.
Katarzyny przy kościele
Danuta Wójcik

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

Śluby

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

Jubilaci

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

Zmarli
parafianie:

po 26 września: Jolanta Juszczyk, Zygmunt Stachniak
w październiku: Mariusz Witamborski, Adelajda Szura, Teresa Straub, Teresa Muszyk, Czesław
Zagawa, Andrzej Lisowski, Franciszek Kura

pne
Dane niedostę
na platformie
– RODO
internetowej

CHRZTY

15 lat temu
ŚLUBY
w
październiku
ZMARLI

Franciszek Jopek, Sylwia Świerzewska, Władysław Wasiak, Mieczysław Jagodziński

Rzymskokatolicka Parafia św. Eugeniusza de Mazenod
ul. Juliusza Ligonia 22, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Parafia
Misjonarzy
Oblatów M.N.
pw. św.
Eugeniusza
de Mazenod

KSIĘGI PARAFIALNE

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

Z ksiąg
parafialnych

KSIĘGI PARAFIALNE

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

Konto: Pekao S.A. 60 1240 1659 1111 0000 2595 0346

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 Mazenod, ul. Ligonia 22, 47-224 Kędzierzyn–Koźle;
tel. parafialny: 77-483-58-06, e–mail: dobrzezejestesomi@interia.pl.
Adres nowej strony internetowej: www.https://kedzierzyn-kozle.oblaci.pl
Jesteśmy też na Facebooku: https://www.facebook.com/eugeniuszoblaci
Redaktor naczelny: O. Krzysztof Jurewicz OMI; Sekretarz Redakcji: Stanisława Ścigacz
(tel. 77-483-51-89), Opiekun redakcji: O. Mariusz Piasecki OMI.
Redakcja: Marek Dziedzic, Dorota Grzesik, Halina Ozga, Włodzimierz Podstawa,
Andrzej Prochera, Ewa Siwak, Piotr Tesarowicz, Danuta Wójcik. Korekta: Dorota Grzesik.
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Sakrament
Chrztu św.
przyjęli

