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Nowy ołtarz w dolnym kościele z figurą Matki Boskiej Fatimskiej

zdj.: Jan Swaczyna
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Chciałbym, jako Proboszcz parafii, 
poczynić refleksję podsumowując 
miniony już rok 2021. Pragniemy bar-
dzo podziękować dzisiaj wszystkim 
rodzinom naszej parafii i tym, którzy 
do nas przyjeżdżacie z innych parafii. 
Chcemy podziękować rodzinom sa-
kramentalnym i niesakramentalnym, 
których życie różnie się ułożyło. Za 
to, że jesteście w Kościele, że żyjecie 
wiarą na co dzień.

Chcemy bardzo podziękować 
rodzinom zastępczym i rodzinom 
adopcyjnym oraz rodzicom dzieci 
niepełnosprawnych – za to, że jesteście 
w naszej parafii, że kochacie dzieci 
i prowadzicie je drogą wiary, za to, że 
staracie się pięknie po Bożemu wycho-
wywać Wasze dzieci (choć nie jest to 
czasem łatwe). Posyłacie je na lekcje 
religii, dbacie o ich rozwój duchowy, 
jesteście z nimi na Mszy świętej. Jeżeli 
jako Wasi duszpasterze możemy Wam 
w czymkolwiek pomóc – jesteśmy dla 
Was.

Wam wszystkim – za to, że jeste-
ście w Kościele – osobom żyjącym 
samotnie i z własnego wyboru i z po-
wodu różnych okoliczności, wdowom 
i wdowcom, naszej kochanej mło-
dzieży, naszym dzieciom – bardzo 
dziękujemy!

Skarbem Kościoła i naszej parafii 
są nasi chorzy – to oni swoją modlitwę, 
cierpienie niejednokrotnie ofiarują za 
nas kapłanów, za całą naszą parafię 
i mówią nam o tym wprost, kiedy ich 
odwiedzamy z Panem Jezusem.

Kolejnym skarbem Kościoła i para-
fii są nasi ubodzy. Kochani parafianie 
i goście naszej parafii – dziękujemy 
Wam za tak dobre i hojne serce w cią-
gu całego roku, jeśli chodzi o pomoc 
naszym najuboższym – o pomoc, jaką 
składacie w różnej formie i postaci. 

Ogromnym darem Pana Boga dla 
naszej parafii jest skład ojców wikariu-
szy: od dwóch lat ojca Piotra i od tego 
roku ojców Krzysztofa i Dawida. Ileż 
oni mają pasji, talentów, ileż w nich 
gorliwości, pomysłów. Bardzo dzię-
kuję, że jesteście ojcowie!

Dziękujemy dobremu Bogu za 
wszystkie ochrzczone dzieci w naszej 

parafii, a było ich w tym roku 65, dzię-
kujemy za wszystkie dzieci, które po 
raz pierwszy w tym roku przystąpiły 
do I Komunii Świętej – a było ich 89, 
dziękujemy za małżeństwa zawarte 
przy tym ołtarzu w tym roku – a było 
ich tylko 12, w związku z pandemią 
w tym roku nie było bierzmowania 
w naszej parafii. Największą liczbę 
kolejny rok z rzędu stanowią nasi 
kochani zmarli parafianie, których 
zmarło w tym roku aż stu czterdziestu 
dziewięciu (149). Również 1 lutego 
odszedł niespodziewanie do Pana nasz 
domownik śp. o. Marian Nowak OMI.

Są ludzie, którzy już nie wrócą i są 
telefony, które już nie zadzwonią….

Dziś nie mamy czasu, jutro nie bę-
dziemy mieć siły. Pojutrze nie będzie 
nas… Nie odkładaj bycia dobrym na 
później…

Papież senior Benedykt XVI mó-
wił tak: Jeżeli nie ma Boga w Twoim 
życiu, wszystko inne się nie spraw-
dzi. To tak, jakby zapiąć źle pierw-
szy guzik: wówczas wszystkie inne 
też są źle zapięte. I trzeba zacząć 
znowu od góry…

Wszyscy wiemy, że życie nie jest 
usłane różami, że wszyscy doświad-
czamy wielu radości i problemów 
różnego rodzaju. Bez modlitwy, bez 
sakramentów, bez regularnej Euchary-
stii nie damy rady – nie damy rady.

Proszę każdą i każdego z Was, po-
dziękujcie Panu Bogu, że w naszej pa-
rafii jest tyle możliwości doświadczenia 
Pana Boga w sakramentach świętych, 
w tak wielu naszych wspólnotach pa-
rafialnych, do których Was zapraszamy 
(przyjdź, zaangażuj się, jeśli chcesz 
i jeśli czujesz taką potrzebę)
– codzienne sprawowanie Eu-

charystii – kilkukrotnie w ciągu 
dnia, a w każdą niedzielę aż 8 
Mszy świętych (od 7 rano do godz. 
20). Staramy się, aby liturgia była 
sprawowana pięknie, pobożnie. 
Niedzielna suma jest zawsze spra-
wowana z asystą ministrantów 
i kadzidłem, tak samo w święta, 
uroczystości 

– okazja do spowiedzi świętej 
przed każdą Mszą Świętą w dni 

powszednie, niedziele oraz na każ-
dym pogrzebie. (Dziękuję wszyst-
kim ojcom z klasztoru za piękne 
całoroczne zaangażowanie w życie 
parafii – za dyspozycyjność, pomoc 
w konfesjonale i za sprawowane 
Eucharystie)

– działalność przy naszej parafii 
tak wielu wspólnot parafialnych, 
oraz użyczanie naszych salek para-
fialnych wspólnocie Anonimowych 
Alkoholików jak również użycza-
nie salek na różne inne wydarzenia 
w ciągu roku

– dyżury ojców 24 godziny na dobę 
– idziemy na prośbę rodziny do na-
szych parafian, których życie w da-
nym momencie jest zagrożone 

– Dzień Fatimski 13 dnia każdego 
miesiąca przez cały rok

– pierwsze czwartki, piątki i sobo-
ty miesiąca 

– codzienny różaniec przed Mszą Św. 
wieczorną prowadzony przez Roże 
Różańcowe

– uwielbienia, czuwania w ciągu ca-
łego roku prowadzone przez zespół 
parafialny i parafialne wspólnoty

– regularne nabożeństwa w ciągu 
roku: Gorzkie Żale, Droga Krzyżo-
wa, nabożeństwa majowe, czerw-
cowe, nabożeństwo różańcowe 
w październiku

– roraty dla dorosłych w Adwencie 
z towarzyszeniem naszego chóru 
parafialnego oraz codzienne Roraty 
dla dzieci

– 3 dni skupienia ze Słowem Bożym 
przed beatyfikacją ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego prowadzone 
przez o. Krzysztofa Ziętkowskiego

– rekolekcje wielkopostne, które 
prowadził o. Damian Dybała OMI 
z Opola i rekolekcje adwentowe, 
które prowadził o. Wojciech Trzcie-
liński OMI z Poznania

– Msza św. prymicyjna naszego 
dawnego parafianina ks. Kamila 
Karpińskiego

– wspólne, parafialne wyjścia do kina 
na wartościowe filmy

– wspólne, parafialne wyjazdy
– regularne spotkania dla rodziców 

dzieci komunijnych

Sprawozdanie o. Proboszcza  
za rok 2021
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– inna forma kolędy już kolejny drugi 
rok, tzw. Msze Św. kolędowe

– nabożeństwa okolicznościowe

SpraWOZDaNie fiNaNSOWe  
Za rOK 2021

– z powodu trwania pandemii nie 
mogliśmy zorganizować śniada-
nia wielkanocnego i kolejny rok 
z rzędu Wigilii dla ubogich naszej 
parafii – otrzymali oni bardzo obfite 
paczki żywnościowe

– zakup nowego telewizora do wy-
świetlania tekstów pieśni w gór-
nym kościele

– wymiana oświetlenia w kawiarence 
parafialnej, w dolnym kościele, 
przed figurą Matki Bożej, przy 
obrazie Jezusa Miłosiernego w gór-
nym kościele

– zamontowanie nowych profesjo-
nalnych drzwi w następujących 
miejscach (przejście z kawiarenki 
parafialnej do klasztoru, przejście 
z salek na korytarz duszpasterzy, 
WC za kawiarenką parafialną, sala 
kominkowa, kawiarenka parafialna, 
salka nad kawiarenką parafialną)

– wymalowanie holu do biura pa-
rafialnego i zamontowanie tam 
nowego hydrantu

– zakup kilku nowych ornatów, we-
lonów eucharystycznych 

– 5 ornatów – to dar od rodziców 
dzieci komunijnych

– zakup 2 nowych kielichów na 
święta

– nowe obrusy do kościoła górnego 
i dolnego

– zakup nowej kamery cyfrowej 
(umieszczona jest nad zegarem 
w górnym kościele)

– nowa ambona i ołtarz w dolnym 
kościele

– nowe poduszki na ławki w dolnym 
kościele

– zakup nowego chodnika do górne-
go kościoła i dywanu na śluby

– nagranie nowej płyty przez pa-
rafialny zespół Credamus przy 
znacznym wsparciu finansowym 
dobrodziejów i ofiar ze sprzedaży 
złomu

– wyjazdy wakacyjne dzieci i mło-
dzieży, scholi i marianek do Obry, 
ministrantów do Skomielnej Czar-
nej, zespołu Credamus do Łeby, 
młodzieży naszej parafii na Festi-
wal Życia do Kokotka

– wykonanie ekspertyzy przez profe-
sora z Wrocławia dotyczącej stanu 
zawilgocenia pomieszczeń pod 
ziemią

– remont holu pod ziemią prowadzą-
cego z klasztoru do zakrystii

– rozbiórka starych plastikowych 
paneli w zakrystii kapłanów i mi-
nistrantów oraz w holu podziem-
nym

– nowe donice i krzewy wokół ko-
ścioła

– zakup nowego przemysłowego 
ekspresu do kawy (kawiarenka 
parafialna)

– zostało zainstalowane nowe przy-
łącze centralnego ogrzewania

– nowe krzesła do biura parafialnego 
i nowe fotele

– remont schodów przed głównym 
wejściem do kościoła

– kolejny już raz remont organów
– zakup nowych kaloryferów do po-

mieszczeń parafialnych. Zostaną 
wymienione kaloryfery w nastę-
pujących pomieszczeniach: 2 biura 
parafialne, kawiarenka parafialna, 
WC – wejście z placu kościelnego, 
2 zakrystie, kuchnia w kawiarence 
parafialnej

– parafia wpłaciła 2 zaliczki na wy-
mianę 11 drzwi w dolnym kościele, 
zakrystiach i magazynach, zaliczkę 
na wykonanie systemu wentylacji 
mechanicznej we wszystkich dol-
nych pomieszczeniach 

– 17 lutego – w święto oblackie zosta-
nie poświęcony w dolnym kościele 
nowy ołtarz z modrzewia, który 
będzie znajdował się na głównej 
ścianie dolnego kościoła z figurą 
Matki Bożej, będą tam zamonto-
wane nowe sidilia 

– czeka nas remont kapitalny dol-
nych pomieszczeń, które nie były 
remontowane od początku budo-
wy kościoła, a więc ponad 45 lat, 
a które po wykonaniu ekspertyzy 
musimy remontować (ściany od 
wakacji schną po zdemotowaniu 
plastikowych paneli, w lutym 
zostaną skute na dole wszyst-
kie tynki, następnie wymieniona  

zostanie cała elektryka, za-
montowanych zostanie w su-
mie 11 nowych profesjonalnych 
drzwi, zainstalowana będzie wen-
tylacja mechaniczna a w czerwcu 
rozpoczniemy remont kapitalny 
dwóch zakrystii, holu pod ziemią 
i magazynu, który potrwa do końca 
wakacji)
Za każde dobro, które działo się 

w naszej parafii w tym roku niech 
Bóg będzie uwielbiony. Za to dobro 
najważniejsze – duchowe i za to do-
bro materialne Bogu i Wam kochani 
niech będą dzięki. Dziękuję wszystkim 
moim najbliższym współpracowni-
kom – ojcom wikariuszom, pracow-
nikom świeckim, Parafialnej Radzie 
Duszpasterskiej (tej starej i tej już 
nowo wybranej), wszystkim liderom, 
animatorom naszych wspólnot para-
fialnych.

Chciałbym na końcu przeprosić 
jako Proboszcz… Jeśli kogoś czym-
kolwiek uraziłem, jeśli komuś za mało 
czasu poświęciłem, bardzo PRZEPRA-
SZAM.

Bogu i Matce Najświętszej za-
wierzamy cały ten nowy rok – rok 
szczególny, bo rok rocznicy dla na-
szej parafii. 40 lat temu we wrześniu 
została erygowana nasza parafia. 
W związku z tym jubileuszem cze-
kają nas piękne wydarzenia ducho-
we i kulturalne.

Modlitwa św. Bernarda  
do Matki Bożej:

Pomnij o Najświętsza Panno Mary-
jo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej 
pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, 
o Panno nad pannami i Matko, biegnę, 
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako 
grzesznik płaczący staję. O Matko sło-
wa, racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

 Amen.

zdj.: Jan Swaczyna
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Koñcówka 2021 roku 
obfitowa³a w niecodzi-
enne spotkania. Najpi-
erw z okazji Andrzejek do 
sali kominkowej przyby³o 
mnóstwo bajkowych post-
aci. Byli m.in.: Renifer Ru-
dolf, Czerwony Kapturek, 
K³apouchy, a nawet o. Scoo-
by–Doo! Tego popo³udnia 
ka¿dy goœæ doskonale siê 
bawi³ przy wspólnych ta-
ñcach, konkursach oraz 
ogl¹daniu filmu „Sing”.

Bal Andrzejkowy i œw. Miko³aj 
w naszej parafii
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parafialna rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska 
jest zalecona przez Sobór Watykań-
ski II. Kodeks prawa kanonicznego 
kanon 536 stanowi, że decyzję o jej 
ustanowieniu i określenie przepisów 
co do jej struktury powierza się bi-
skupowi diecezjalnemu. Parafialne 
Rady Duszpasterskie na terenie 
diecezji opolskiej rozpoczęły swoją 
działalność w latach 80. minionego 
wieku. W roku 1992 powstał pierwszy 
statut rady duszpasterskiej podpisany 
przez ówczesnego biskupa opolskiego 
Alfonsa Nossola. 

W listopadzie 2021 roku w para-
fiach diecezji opolskiej odbyły się wy-
bory do rad duszpasterskich. Również 
w naszej parafii dokonano wyboru. 
Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
na najbliższe pięć lat przedstawia się 
następująco: 

Maria Kasprzak• 
Elżbieta Synyszyn• 
Marcin Mrozek • 
Wojciech Komosiński• 
Sławomir Będkowski• 
Franciszek Żak• 

Stanisława Ścigacz• 
Zofia Bednarz• 
Patrycja Bednarek• 
Andrzej Prochera• 
Zygmunt Ostropolski• 
Marek Dziedzic• 
Sylwester Chyliński• 
Janusz Paras• 
Stanisław Węgrzyn• 
Stanisław Woś • 
Piotr Tesarowicz• 

12 grudnia 2021 nowo wybrani 
członkowie rady zostali zaprzysiężeni 
i złożyli przysięgę następującej treści: 
„Ja, powołany na członka Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej przyrzekam 
wobec Boga, że powierzoną mi funkcję 
będę wykonywał według najlepszej swej 
woli, zgodnie z moim sumieniem i prze-
pisami prawa kościelnego. W szczegól-
ności przyrzekam, że w miarę swych sił 
i z poczuciem odpowiedzialności będę 
wspomagał proboszcza w działalności 
pasterskiej, mając na względzie tylko 
chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi 
dopomóż Bóg! Amen”.

Celem Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej jest wspomaganie proboszcza 

w sprawach dotyczących całokształtu 
życia parafialnego. 

Równocześnie w naszej parafii 
została powołana Parafialna Rada 
Ekonomiczna w następującym skła-
dzie: 

Elżbieta Synyszyn• 
Elżbieta Peczkis• 
Stanisław Węgrzyn• 
Marek Dziedzic• 
Andrzej Prochera• 

Parafialna Rada Ekonomiczna 
jest kolegialnym ciałem doradczym 
służącym proboszczowi parafii do 
właściwego administrowania dobra-
mi parafialnymi (nieruchomościami, 
ruchomościami, finansami oraz pra-
wami majątkowymi). Kadencja rady 
ekonomicznej trwa pięć lat i przebiega 
równolegle z kadencją rady duszpa-
sterskiej. 

Życzymy, aby nowo powołana 
Parafialna Rada Duszpasterska po-
magała w duchu wiary w budowaniu 
żywej wspólnoty parafialnej. Jest to 
gremium, w którym świeccy uczą się 
współodpowiedzialności za duszpa-
sterstwo parafialne oraz formację ludu 
Bożego i pełnienie misji Chrystusa 
w świecie tak, aby głoszona była lu-
dziom Ewangelia i dokonywało się ich 
uświęcenie. 

Andrzej Prochera

Rady Parafialne

Bal Andrzejkowy i œw. Miko³aj 
w naszej parafii

Z kolei 6 grudnia po wieczornej Mszy œwiêtej 
us³yszeliœmy dŸwiêk znajomego dzwonka. 
Z niezawodn¹ od lat punktualnoœci¹ przyjecha³ do 
nas Œwiêty Miko³aj! Dla ka¿dego przygotowa³ ma³e 
s³odkoœci w uznaniu zas³ug w dobrym zachowaniu 
za miniony rok, b¹dŸ za... dobre chêci na zmianê na 
lepsze w roku kolejnym.

o. Dawid Stefaniszyn OMI

zdjęcia: archiwum parafii
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Stanisława Ścigacz: Jest ojciec 
neoprezbiterem i głosi rekolekcje ad-
wentowe w naszej parafii. Jak czuje 
się Ojciec w tej roli? Czy jest to trudne 
zadanie?

o. Wojciech Trzcieliński OMI: 
To są pierwsze rekolekcje adwentowe 
w moim życiu, które głoszę. Jest to wy-
zwanie i równocześnie trudność. Wie-
le rzeczy się na to wyzwanie składa. To 
są ludzie, których się nie zna, jeszcze 
nie wiadomo jak głosić, żeby to nie 
było za trudne, niezrozumiałe. Więc 
to są pewne wyzwania, które gdzieś 
na początku są trudnością. Bardzo się 
cieszę, że te rekolekcje się odbywały 
w tej parafii. Pierwsze rekolekcje to 
trudności z jednej strony, ale z drugiej 
strony wielka, wielka radość. 

Stanisława: Jak ocenia ojciec wier-
nych z naszej parafii jako odbiorców 
nauk rekolekcyjnych?

o. Wojciech: Bardzo dobrze mi 
się tutaj głosiło. Czuje się kontakt 
i zasłuchanie. Było widać, że tu wierni 
słuchają, chcą słuchać, chcą przycho-
dzić, więc naprawdę bardzo dobrze 
się tutaj głosiło. Wspaniali słuchacze 
są w Kędzierzynie.

Stanisława: Jak wybiera ojciec te-
matykę do nauk? Czy to zależy do jakiej 
grupy skierowane są rekolekcje?

o. Wojciech: Tak, to jest pierwsze 
kryterium, wiek. Druga sprawa to też 
sytuacja. Wiadomo, jeśli to są rekolek-
cje w kościele, rekolekcje parafialne, 
to też nie na wszystko można sobie 
pozwolić. Inaczej się prowadzi w szko-
le, w luźnej atmosferze, inaczej w ko-
ściele, więc to też wpływa na temat i na 
formę. W tworzeniu tych rekolekcji 
bardzo pomógł mi czas, bo były oparte 
na adwencie, czyli na obecnym okresie 
liturgicznym, i myślę, że to też jest 
jakieś kryterium. Zupełnie co innego 
się mówi w adwencie, co innego w po-
ście. Miałem takie pojedyncze nauki 
w związku z misjami parafialnymi, 
więc tam zupełnie o czym innym się 
mówi. Teraz jest adwent, więc to też 
wpływa na wybór tematu. Bardzo lubię 
adwent, ducha adwentu, to oczeki-

wanie, tę radość i nadzieję, która się 
gdzieś przeplata przez cały czas. 

Stanisława: Jest ojciec misjona-
rzem ludowym w Poznaniu. Co należy 
do ojca posługi kapłańskiej?

o. Wojciech: Zadaniem misjona-
rzy ludowych, rekolekcjonistów jest 
głoszenie rekolekcji i misji parafial-
nych, tej dłuższej formy rekolekcji. 
Kolejna rzecz to jest pomoc duszpa-
sterska proboszczom w Poznaniu 
i w okolicy. Ponieważ nie jesteśmy 
związani na stałe z parafią, jesteśmy 
bardziej mobilni, możemy pomagać 
księżom w sąsiednich parafiach 
w niedzielę, lub w tygodniu, w ra-
mach zastępstwa. Teraz skończył się 
też ten czas, ale wcześniej jeździłem 
w soboty i niedziele z animacją mi-
syjną, głosiłem kazania, w których 
zaznajamiałem z tematyką misji, 
które prowadzi nasze zgromadzenie. 
Zachęcałem, żeby się w to dzieło 
włączyć poprzez modlitwę, przez 
własne zaangażowanie. Rozprowa-
dzałem nasz bardzo znany kalendarz 
misyjny – to jest drugie zadanie. 
Jestem początkującym misjonarzem 
ludowym, dlatego ojciec prowin-
cjał zaproponował, żebym pomagał 
w parafii. Ojciec proboszcz powierzył 
mi grupę duszpasterską, pomagam 
w przygotowaniu uroczystości od 
strony liturgicznej, technicznej, więc 
trochę przy parafii jestem obecny.

Stanisława: Czy dobrze czuje się 
ojciec w roli misjonarza ludowego?

o. Wojciech: Tak, bardzo dobrze. 
To jest to, co ja jako oblat uważam za 
swoje powołanie – bycie misjonarzem 
ludowym i głoszenie Słowa Bożego. 
Bardzo się cieszę, że mogę tę posługę 
realizować. 

Stanisława: Ile grup rekolekcji 
ojciec prowadził?

o. Wojciech: To są moje pierwsze 
rekolekcje w ogóle. Natomiast przez 
te pół roku bywało tak, że kilka razy 
uczestniczyłem w misjach, które pro-
wadzili współbracia, żeby przyglądać 
się, jak wygląda taki dzień na misji od 
strony nabożeństw, Mszy, sposobu 

głoszenia. Zdarzało mi się też wygłosić 
jedną, drugą naukę i takich pojedyn-
czych dni rekolekcyjnych by się kilka 
nazbierało.

Stanisława: Co w czasie głoszenia 
rekolekcji najbardziej ojca dotyka?

o. Wojciech: Na rekolekcjach taką 
rzeczą dla mnie szczególną jest dzia-
łanie Pana Boga. Bo z jednej strony 
jest jakiś mój wysiłek, jakiś mój trud, 
przygotowanie tego słowa, kazania, ho-
milii. Czasami wyjdzie lepsza homilia, 
czasami coś by można było w niej po-
prawić, a mimo wszystko i po jednych, 
i po drugich, przychodzą ludzie, by 
powiedzieć, że akurat było im to słowo 
potrzebne. Że właśnie przez to słowo, 
które mogło być bardziej dopracowane, 
lepiej powiedziane, Pan Bóg do tych lu-
dzi dociera. I to mnie zaskakuje, dotyka 
w takim pozytywnym sensie, że Pan 
Bóg właśnie działa czasami w sposób 
niespodziewany dla mnie. 

Stanisława: Proszę powiedzieć kil-
ka słów o sobie i swojej rodzinie.

o. Wojciech: Pochodzę z Ostrowa 
Wielkopolskiego, mam rodziców 
i dwóch młodszych braci. W wolnych 
chwilach lubię książki czytać i chodzić 
po górach.

Stanisława: Kiedy pojawiło się 
powołanie w ojca życiu?

o. Wojciech: Księdzem chciałem 
być od zawsze i jak mnie ktoś od ma-
łego pytał, kim bym chciał być w przy-
szłości, to mówiłem, że będę księdzem. 
I tak to Pan Bóg poprowadził, że to 
nie było jakieś moje widzimisię, ale 
Jego droga. Po liceum wstąpiłem do 
nowicjatu, potem seminarium i jestem 
kapłanem, Oblatem Maryi Niepoka-
lanej. 

Stanisława: Dlaczego powołanie 
do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej?

o. Wojciech: Do mojej parafii 
przyjeżdżali oblaci, misjonarze 

Bardzo lubię adwent
Z o. Wojciechem Trzcielińskim OMI,  

który głosił rekolekcje adwentowe w naszej parafii,  
rozmawia Stanisława Ścigacz.
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ludowi głosić rekolekcje, misje. 
Któregoś razu był ojciec Krzysztof, 
wasz proboszcz. Przez mojego brata 
przekazał mi ulotkę z terminami re-
kolekcji powołaniowych. Wrzuciłem 
ją do biurka. W maturalnej klasie 
musiałem podjąć ważną dla siebie 
decyzję. Wtedy właśnie wpadła mi 
w rękę ta ulotka. Księża w mojej 
parafii mówili: jedź na jakieś rekolek-
cje, zobacz, czy to jest rzeczywiście 
to. Pojechałem pierwszy raz, potem 
kolejny raz. Oblaci pokazali się jako 
zgromadzenie wspólnotowe, ten 
krzyż za pasem też mnie urzekł. 
Uznałem, że Pan Bóg mnie zaprasza, 
żeby być oblatem. 

Stanisława: Kto wspierał ojca 
w drodze powołania?

o. Wojciech: Rodzice, bracia, przy-
jaciele, znajomi, a w okresie ostatnim, 
tej formacji seminaryjnej to wspólnota, 
współbracia. Bo ta wspólnota to nie jest 
tylko piękne hasło na transparencie, 
ale to jest coś, co my przeżywamy, to 
jest siła, która nas niesie, która daje 
wsparcie w trudnych sytuacjach, ra-
dość, kiedy jest smutno. Wiele moim 
współbraciom zawdzięczam. 

Stanisława: Ważny i szczęśliwy 
dzień w życiu ojca?

o. Wojciech: Teraz jest mi trudno 
wskazać konkretny dzień. Jest kilka 
takich dni, które były szczególne, które 
dawały szczęście, zapewnienie o tym, 
że Pan Bóg prowadzi do siebie, swoją 
drogą. Każdy z tych dni podsumowy-
wał pewien etap i otwierał na kolejny. 
To dzień zakończenia nowicjatu, 
kiedy ja i w współbracia składaliśmy 
śluby zakonne, kiedy otrzymywa-
liśmy sutannę – to był taki ważny 
szczęśliwy dzień. Potem dzień ślubów 
wieczystych, kiedy się łączyliśmy ze 
zgromadzeniem na wieki, otrzymywa-
liśmy krzyż długo oczekiwany. Potem 
święcenie diakonatu, prezbiteratu, kie-
dy Pan Bóg te obietnice potwierdzał, 
wypełniał. Ale najważniejszym dniem 
były święcenia kapłańskie.

Stanisława: Trudne wydarzenie?
o. Wojciech: Myślę, że ostatnim 

takim największym wyzwaniem było 
zdanie egzaminu na prawo jazdy 
i przełamanie się do tego, żeby wsiąść 
do samochodu. Miałem duży problem, 
żeby w ogóle podejść do kursu, do 
jazdy. Ale z pomocą Pana Boga i współ-

braci udało się ten lęk przełamać. 
Zdałem egzamin i teraz jeżdżę. 

Stanisława: Jakie są ojca ma-
rzenia?

o. Wojciech: Chciałbym jeszcze 
raz pojechać do Rzymu. Chciałbym 
też na kilka dni wyskoczyć w góry, 
pochodzić, odpocząć, popatrzeć na 
piękne krajobrazy. Kilka lat z rzędu 
udawało się takie wyjazdy zorgani-
zować.Może i tym razem uda się taki 
wypad zorganizować..

Stanisława: Co chciałby ojciec prze-
kazać czytelnikom naszej parafialnej 
gazetki?

o. Wojciech: Chciałbym jeszcze 
raz podziękować za życzliwe przyję-
cie, za tak liczny udział w spotkaniach 
rekolekcyjnych. życzę wszystkiego 
dobrego, Bożego uśmiechu na każdy 
dzień. Dobrze, że jesteście.

Stanisława: Dziękuję bardzo za 
rozmowę, życzę Bożego błogosławień-
stwa i wsparcia nieustannego Maryi 
Niepokalanej, która jest taka ważna 
dla oblatów. Cudownego przeżywania 
adwentu i najbliższych świąt Bożego 
Narodzenia. Wszystkiego co najlepsze.

o. Wojciech: Bardzo dziękuję. 

W niedzielę 2 I 2022 roku świę-
towaliśmy imieniny Ojca Dawida 
Stefaniszyna OMI. Na Mszy świętej 
o godzinie 11.30 dziękowaliśmy 
Panu Bogu za posługiwanie Ojca 
Dawida w naszej parafii. Podczas 
Mszy świętej śpiewał chór chło-
pięco – męski z Jasnej Góry „Pueri 
Claromontani”. Po Eucharystii 
odbył się koncert tego chóru.

Na zakończenie Mszy św. ży-
czenia Ojcu Dawidowi złożyli ka-
płani i przedstawiciele parafii.

Imieniny Ojca Dawida Stefaniszyna OMI
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Kącik
 wychowawczy



„Małe dzieci mały kłopot, duże dzie-
ci duży kłopot.” „Małe dzieci nie dają 
spać, duże dzieci nie dają żyć”. Pamię-
tam, że tak niejednokrotnie mówiła, gdy 
byłam jeszcze dzieckiem, moja obecnie 
już świętej pamięci babcia. Wtedy nie 
wiedziałam, jaką treść zawierają te zda-
nia i co mogą w sobie kryć. Teraz, gdy 
wszystkie nasze dzieci są już dorosłe, 
mamy w tym względzie doświadcze-
nia i wiemy, co te ludowe powiedzenia 
mogą w sobie zawierać. Jak się głębiej 
nad tymi zdaniami zastanowić, to 
można zobaczyć, że zawarta jest w tych 
sformułowaniach rzeczywistość krzyża 
w wychowaniu dzieci.

Wiadomość, że poczęło się w ro-
dzinie dziecko najczęściej napawa ro-
dziców ogromną radością (niezależnie 
czy krótko czy długo było oczekiwane), 
ale w ślad za tą radością pojawiają się 
zwykle różnego rodzaju lęki, niepo-
koje. Pojawiają się różne pytania, np.: 
Jak to teraz będzie? Jakie będzie to 
dziecko? Czy będzie zdrowe? Czy po-
dołamy w nowej rzeczywistości? Czy 
poradzimy sobie finansowo? Pytania te 
zawierają obawy i niepewność tego, co 
przed nami. 

Różnie matki przechodzą okres 
stanu błogosławionego, niektóre bez 
większych problemów i zawirowań, ale 
coraz więcej kobiet obecnie doświadcza 
w tym czasie problemów zdrowotnych, 
co napawa je troską i niepokojem 
o siebie i o dziecko. Konieczne jest 
ograniczenie poruszania się i leżenie 
w łóżku, a czasami leczenie szpitalne, 
co niewątpliwie jest bardzo stresujące i  
ograniczające.

Poród to oczekiwany moment dla 
rodziców i całej rodziny. Jest to dla wielu 
kobiet czas bólu i wysiłku, czas doświad-
czenia, które można śmiało nazwać 
czasem „umierania”, ale „umierania,” 
które rodzi nowe życie. Przychodzi na 
świat człowiek. Dlatego też cały okres 
czasu błogosławionego powinien być 
dla rodziców czasem szczególnym, cza-
sem budowania silnych więzi na bazie 
troski męża o żonę i dziecko, otaczania 
ich miłością. Dlatego rodzice powinni 
być przed porodem i w trakcie porodu 
razem. Bezcennym i nieocenionym 

wsparciem dla matki w czasie porodu 
może być obecność ojca dziecka (chociaż 
nie zawsze z różnych powodów jest to 
możliwe). Zachęcamy wszystkich ojców, 
by dołożyli wszelkich starań aby towa-
rzyszyć żonie podczas porodu – w chwili 
przyjścia dziecka na ten świat. Bezcen-
nym doświadczeniem budującym więzi 
rodzinne jest moment, kiedy ojciec zaraz 
po urodzeniu pierwszy widzi dziecko, 
kiedy przecina pępowinę, kiedy oby-
dwoje przyjmują z radością i z drżeniem 
swoje dziecko na tym świecie. Mężczy-
zna, który w tym czasie jest przy żonie, 
daje jej ogromne wsparcie i obdarza 
poczuciem bezpieczeństwa. 

W pierwszych tygodniach, miesią-
cach życia dziecka wszystko jest dla ro-
dziców nowe. Rodzice wchodzą w inny 
rytm życia. Pojawiają się nieprzespane 
noce, problemy z karmieniem, zbyt 
rzadkie lub zbyt częste stolce, kolki, 
choroby, które w najmniej odpowied-
nim i spodziewanym momencie „ata-
kują” dzieci. Monotonia i rutyna życia 
z małym dzieckiem dla niejednego 
rodzica może być dużym wyzwaniem 
i trudem. 

Dylematy, przed którymi stają ro-
dzice: czy matka ma wrócić do pracy po 
urlopie macierzyńskim i oddać dziecko 
do żłobka lub opiekunki, czy pozostać 
na urlopie wychowawczym, są dla nie-
jednych dużym wyzwaniem. 

Wybór żłobka, przedszkola, powie-
rzenie kształtowania dziecka w „obce 
ręce” na te kilka godzin pobytu w pla-
cówce dla wielu rodziców jest dużym 
trudem i wyzwaniem. Wybór żłobka, 
przedszkola, a w praktyce wybór tych, 
którzy tę placówkę tworzą, którzy 
w niej pracują: wychowawców, dyrekcji 
jest dokonywaniem wyboru konkret-
nych ludzi, którzy będą mieli wpływ na 
kształtowanie serc i umysłów naszych 
dzieci przez kilka godzin dziennie. 
Dobrze byłoby, aby na życiowej dro-
dze naszych dzieci znaleźli się ludzie 
kierujący się konkretnymi wartościami 
i umiejętnościami wychowawczymi. 
Dlatego warto rozeznać, komu powie-
rzamy nasze dzieci. Przeprowadźmy 
rozmowę z dyrekcją placówki, z wycho-
wawcami, porozmawiajmy z rodzicami, 

którzy mają dzieci w tej placówce. Zapo-
znajmy się ze statutem danej placówki, 
przejdźmy się po salach, korytarzach, 
zobaczmy jak są zagospodarowane, jak 
są prezentowane prace dzieci. Wszyst-
ko po to, aby wybór żłobka (jeśli to 
konieczne) lub przedszkola (również, 
jeśli to konieczne) był bardzo świado-
mym, opartym na satysfakcjonujących 
nas przesłankach, a nie przypadkowym 
wyborem. My osobiście (ale jak podkre-
ślamy, to jest nasze prywatne zdanie– 
wynikające z naszego doświadczenia)
zachęcamy do jak najpóźniejszego 
korzystania z pomocy w opiece i wycho-
waniu naszych dzieci przez instytucje. 

W tym okresie zaczynamy doświad-
czać też pierwszych „buntów” naszych 
pociech. Dwu–, trzylatek często w róż-
nych sytuacjach mówi „nie”. Jest to 
trudne dla rodzica, gdy jego ukochane 
dziecko często jest na „nie” sprzeciwia-
jąc się tym samym woli rodzica. Stoi 
przed nami w tych sytuacjach zadanie 
(bardzo ważne, fundamentalne w wy-
chowaniu) bycia konsekwentnymi 
i niepozwalania na to, aby dziecięce 
„nie” powodowało, że ulegamy i po-
zwalamy dziecku na coś, na co pozwolić 
nie powinniśmy. Pierwsze lata życia 
dziecka to okres budowania autorytetu 
rodzicielskiego. Ważne jest, abyśmy 
stawiali dziecku granice, a gdy dzieci 
będą próbować je przekraczać, abyśmy 
pozwolili doświadczyć im konsekwencji 
ich przekraczania, a nie udawali, że nic 
się nie stało. Żeby stawać się dla dziecka 
autorytetem, to trzeba mieć dla niego 
czas, słuchać, co mówi do nas, bawić się 
z nim, chodzić na spacery, czytać bajki, 
włączać je w nasze dorosłe zajęcia, np. 
przygotowywanie posiłków, sprzątanie, 
naprawy sprzętów, majsterkowanie, 
prace ogrodowe. 

Czas, w którym dziecko zaczyna 
edukację szkolną, to duże wyzwanie dla 
dziecka oraz rodziców. Nowa organiza-
cja rytmu dnia, nowe obowiązki. Dziec-
ko z naszą pomocą powinno stawać się 
stopniowo coraz bardziej samodzielne. 
Tutaj także, jak przy wyborze żłobka 
lub przedszkola, ważne jest dobre roze-
znanie szkoły, do jakiej dziecko będzie 
uczęszczać przez następnych  

Krzyż  
w codziennoœci wychowawczej 
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8 lat (warto zrobić podobne rozeznanie 
jak już wyżej było zaproponowane przy 
wyborze żłobka czy przedszkola), jeżeli 
oczywiście w ogóle bierzemy pod uwa-
gę, że dziecko mogłoby uczęszczać do 
szkoły, która nie jest położona najbliżej 
naszego miejsca zamieszkania.

Na tym etapie życia dziecka można 
sobie zadać także pytanie i rzetelnie je 
rozważyć: A może edukacja domowa? 
W praktyce życia jest to niewątpliwie 
edukacja, na którą decydują się nielicz-
ni rodzice, ale jest to moment, w którym 
na pewno warto przeanalizować plusy 
i minusy takiej edukacji, chociażby 
dlatego, żeby mieć świadomość, co 
odrzucamy i dlaczego, jeśli się na ten 
rodzaj edukacji nie zdecydujemy.

Towarzyszenie dziecku w przygo-
dzie o nazwie edukacja jest piękne, ale 
też wymaga od rodziców wielu wyrze-
czeń (szczególnie, gdy mamy liczniej-
sze potomstwo). Warto w tym aktywnie, 
ale mądrze uczestniczyć, pomagając 
przede wszystkim odkryć dziecku jego 
pasje oraz stopniowo prowadzić do 
coraz większej samodzielności w zdo-
bywaniu wiedzy. 

Jako rodzice angażujmy się w ży-
cie szkoły, do której uczęszcza nasze 
dziecko. Wchodźmy w skład tzw. tró-
jek klasowych po to, aby mieć realny 
wpływ na życie klasy naszego dziecka 
i dokonywane wybory. Nie traktujmy 
tego jak niechcianego obowiązku, ale 
jak możliwość aktywnego i twórczego 
wpływu na rzeczywistość szkolną na-
szego dziecka. Współtwórzmy, a już na 
pewno czytajmy statut szkoły (warto się 
z nim zapoznać, zanim dziecko pójdzie 
do danej szkoły).

Okres szkolny naszego dziecka, to 
z jednej strony stopniowe zwiększanie 
zakresu swobody dziecka, a z drugiej 
strony (co w ślad za tym powinno iść) 
zwiększanie zakresu jego odpowiedzial-
ności. Warto, dla bezpieczeństwa dziec-
ka, omówić z nim różne hipotetyczne 
sytuacje, które mogą się wydarzyć w jego 
życiu i sposoby reakcji na nie. 

W okresie wczesnoszkolnym mamy 
jeszcze na dziecko duży wpływ i warto 
to wykorzystać, aby pokierować nim 
tak, aby trafiło do wartościowych grup 
rówieśniczych, np. ministranci, schola, 
marianki, harcerze, skauci, oaza dzieci 
Bożych. Wówczas dziecko ma szansę 
naturalnie wejść w grupę rówieśniczą, 
w której będzie następowała formacja 
ludzka, a także duchowa oraz tworze-
nie dobrych relacji rówieśniczych. Gdy 
dziecko zostanie członkiem którejś 
z tych bądź innych grup, to warto in-

teresować się, jak te grupy w praktyce 
funkcjonują, bo nie zawsze w praktyce 
jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Wów-
czas warto porozmawiać z opiekunem 
grupy na temat naszych spostrzeżeń, 
obserwacji. Gdy nasze dzieci wchodzą 
w okres nastoletni, wpływ na nie ma 
coraz bardziej środowisko zewnętrzne, 
rówieśnicy. I to jest naturalne. Zachę-
camy, aby nasze domy były domami 
otwartymi, aby nasze dzieci miały 
możliwość zapraszania do siebie kole-
gów i koleżanek. Wówczas, gdy przy-
chodzą, warto zamienić z nimi kilka 
serdecznych zdań, nawiązać dialog. 
Gdy rozmawiamy z młodymi, to ich 
poznajemy, przynajmniej mamy taką 
szansę. A młodzież wbrew pozorom 
chętnie rozmawia z nami dorosłymi, 
tylko trzeba im dać do tego przestrzeń. 

Okres nastoletni to czas dla dzieci 
mniej lub bardziej burzliwy. Im silniej-
szą więź zbudowaliśmy z dzieckiem 
wcześniej, tym większa jest szansa, 
że łagodniej przejdą ten etap. Ale i tak 
wpływ środowiska zewnętrznego oraz 
mediów społecznościowych jest tak 
ogromny, że trudno jest dzieci uchronić 
przed ich również negatywnymi skutka-
mi. Często, jest nam trudno w relacjach 
w nastolatkami, bo podnoszą głos, 
pyskują, „strzelają focha”, trzaskają 
drzwiami. Jest to też okres, w którym 
mogą wchodzić w zachowania za-
bronione: w tym palenie papierosów, 
spożywanie alkoholu, branie narkoty-
ków. Rodzice często są nieświadomi, 
że dzieci weszły w tę rzeczywistość 
do momentu, gdy coś się w życiu nie 
wydarzy, np. wrócą z urodzin od kolegi 
i rodzic wyczuje zapach papierosów lub 
woń alkoholu. Gdy taka sytuacja się 
wydarzy, ważne, aby rodzic podszedł 
do niej spokojnie, najlepiej odkładając 
rozmowę z dzieckiem na ten temat na 
następny dzień, aby nie przeprowadzać 
rozmowy w emocjach. Ważne jest, aby 
do tej rozmowy doszło, żeby dziecko 
mogło powiedzieć, dlaczego tak zrobiło, 
żeby rodzice mogli się do tego odnieść. 
Dziecko zawsze powinno ponieść kon-
sekwencje takich zachowań. 

W tym okresie życia dziecka ono 
nadal bardzo potrzebuje naszego 
czasu i dostępności. Trzeba mieć czas 
na słuchanie dziecka, więcej można 
„zdziałać” przez słuchanie tego, co ma 
nam do powiedzenia niż przez to, co my 
chcielibyśmy powiedzieć. Gdy uważnie 
słuchamy, to mamy większą szansę na 
zrozumienie dziecka. 

Okres szkoły średniej to czas, w któ-
rym nasze dorastające dzieci coraz 

bardziej „oddzielają się od nas” (i 
dobrze), dokonują różnych wybo-
rów, które nie zawsze akceptujemy. 
Od wyborów w sprawach podstawo-
wych do tych, które mogą rzutować na 
ich dalsze dorosłe życie.

Naszym zadaniem jako rodziców 
jest uczenie dzieci od wczesnego dzie-
ciństwa rzetelnego podejścia do obo-
wiązków szkolnych jak i domowych (na 
miarę ich możliwości). Dzieci powinny 
mieć swój zakres obowiązków domo-
wych, z których będą „rozliczane” – jest 
to ważny element przygotowania ich do 
dorosłego, samodzielnego życia. 

A dorosłym dzieciom powinniśmy 
pozwolić odejść i usamodzielnić się 
(nie „blokujmy” ich). Dzieci są nam 
przecież „dane” i „zadane” – nie na 
zawsze, TYLKO na około 1/3 życia. 
W tym czasie przygotowujemy dziecko 
do opuszczenia rodzinnego gniazda i do 
wyboru własnej drogi życiowej. Czasa-
mi wybory naszych dorosłych dzieci 
– z naszej perspektywy są wyborami 
niewłaściwymi, ale to są ich wybory, 
których skutki będą oni ponosić, a my 
się musimy z tym pogodzić. 

Nie możemy układać i przeżyć życia 
naszych dzieci za nie.

Jest to okres weryfikacji naszego 
ich wychowania, przyjęcia bądź odrzu-
cenia wartości, które staraliśmy się im 
przekazać. 

Dorosłe życie naszych dzieci do 
czas, w którym mamy w stosunku do 
nich już tylko głos doradczy. Czasami 
dzieci muszą doświadczyć negatyw-
nych skutków swoich wyborów. 

Gdy dokonują dobrych wyborów, 
bądźmy wdzięczni i dziękujmy za to 
Bogu, a gdy dokonują niewłaściwych, 
to mamy wskazane przez samego Pana 
Jezusa środki w postaci postu, modlitwy 
i jałmużny. Najtrudniejsze sytuacje to 
takie, kiedy dzieci odchodzą od wiary 
i żyją tak, jakby Boga nie było.

Zawsze starajmy się towarzyszyć 
naszym dzieciom i bądźmy dla nich 
wsparciem, szczególnie w chwilach 
trudnych, modląc się o ich zbawienie. 

Pytania do przemyśleń:
Czy jest we mnie postawa modli-

tewnej wdzięczności Panu Bogu za dar 
rodzicielstwa?

Jakie są nasze krzyże związane 
z wychowaniem dzieci?

Czy praktykuję, a jeśli nie to czy jest 
we mnie gotowość do podjęcia postu, 
modlitwy i jałmużny w intencji trud-
nych obszarów życia naszych dzieci? 

Jolanta i Krzysztof Gawinowie
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W tym roku obchodzimy czter-
dziestolecie erygowania naszej parafii 
pw. św. Eugeniusza de Mazenod. I co 
najmniej tyle lat ma nasz budynek 
kościoła, wszelkie jego instalacje 
sanitarne, elektryczne, stolarka bu-
dowlana. W górnym kościele, przez 

ciąg kolejnych lat podstawowe re-
monty były na bieżąco wykonywane. 
Generalny remont dolnego kościoła, 
a szczególnie zakrystii i pomieszczeń 
gospodarczych, ze względu na duże 
nakłady finansowe przez kolejnych 
proboszczów był odkładany na ko-
lejne lata. 

Proboszcz o. Krzysztof Jurewicz 
wraz z Radą Parafialną od blisko 
dwóch lat planuje przeprowadzenie 
remontu zakrystii i przyległych po-
mieszczeń. Przy obecnym złym stanie 
technicznym i wizualnym dolnych 
pomieszczeń, dużym zawilgoceniu 
i degradacji biologicznej ścian, wszy-
scy mają świadomość, że z remontem 
nie można już dłużej zwlekać. Z po-
wodu pandemii i ze względu na ogólny 
kryzys nie ma realnych możliwości 
uzyskania dotacji na sfinansowanie 
remontu, jednak remont należy prze-
prowadzić najszybciej jak to możliwe, 
chociaż będzie to związane z dużym 
wysiłkiem finansowym parafii.

Przy planowaniu remontów mocno 
zawilgoconych pomieszczeń dolne-
go kościoła, pierwszym elementem 
przygotowawczym było określenie 
poziomu zawilgocenia i zagrzybienia 
(korozji biologicznej) ścian, posa-
dzek oraz elementów drewnianych. 
Ekspertyzę taką na zlecenie parafii 
dla całego budynku kościoła wykonał 

prof. Krzysztof Matkowski. Wykonane 
zostały całościowe pomiary poziomu 
wilgotności powietrza, ścian i stolarki 
budowlanej. Wykonano również zdję-
cia termowizyjne, które dobrze obra-
zują chłodne zawilgocone miejsca. 
Ze ścian z wyznaczonych punktach 
kościoła górnego i dolnego pobrane 
zostały próbki grzybów i pleśni. Zo-
stały one przebadane laboratoryjnie 
z oznaczeniem występujących ga-
tunków grzybów oraz ilości kolonii. 
Pozwala to określić poziom zagrożenia 
degradacją biologiczna budynku oraz 
zdrowia użytkowników.

W posumowaniu ekspertyzy prof. 
K. Matkowski przedstawia następujące 
ogólne wnioski:

W kościele górnym ściany i posadz-
ki są suche, brak widocznych kolonii 
grzybów, brak widocznych zmian mó-
wiących o nadmiernym poziome wilgot-
ności posadzek. Boazeria drewniana 
w stanie powietrzno–suchym. 

W kościele dolnym ściany i posadzki 
są mokre, częściowo porażone przez 
grzyby–pleśnie, w stopniu umiar-
kowanym zdegradowane przez sole 
i wilgoć. Wykonane pomiary wilgot-
ności przegród budowlanych wykazują 
praktycznie w każdym badanym miej-
scu kościoła nadmierną ilość wilgoci. 
Obecność grzybów i pleśni była stosun-
kowo liczna na murach kościoła 

Plany remontowe zakrystii 
i dolnego koœcio³a
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dolnego, a szczególnie w zakrystii 
i w pomieszczeniach gospodarczych. 
Zarówno skład gatunkowy grzybów, 
jak i liczebność potwierdza istnienie 
warunków wilgotnościowych sprzyjają-
cych ich wzrostowi i zarodnikowaniu.

Ekspert określił również zalecenia 
dotyczące dalszego użytkowania po-
mieszczeń dolnego kościoła i zakry-
stii, w których to znalazły się między 
innymi: 
– usunięcie boazerii z pomieszczeń 

zakrystii i korytarza, 
– naturalne wysuszenie ścian, 
– skucie tynków do wysokości około 

1m od podsadzek, 
– chemiczne odgrzybienie ścian i po-

sadzek, 

– wykonanie systemu wentylacji me-
chanicznej dolnego kościoła i zakry-
stii, z automatycznym sterowaniem 
założonego poziomu wilgotności 
i temperatury. 
W zakresie prac remontowych naj-

istotniejszą i bodaj najdroższą częścią 
jest zaprojektowanie i wykonanie wen-
tylacji mechanicznej dolnego kościoła, 
pomieszczeń zakrystii oraz pozosta-
łych pomocniczych pomieszczeń na 
dolnym poziomie. Nowy system wen-
tylacyjny będzie miał za zadanie utrzy-
mać odpowiednią wilgotność oraz tem-
peraturę powietrza w kontrolowanych 
pomieszczeniach. Utrzymanie tych 
parametrów w pomieszczeniach jest 
jednym z najważniejszych warun-

ków zatrzymania zwilgocenia 
i zagrzybienia ścian i podłóg oraz 
dalszej degradacji biologicznej 
dolnych pomieszczeń budynku. 

Ustalony i zatwierdzony projekt 
wentylacji, który będzie realizowany 
w naszym kościele wykorzystuje 
nowoczesne technologie stosowane 
w tej branży. Układ oparty będzie 
na standardowych podstawowych 
modułach: 
– centrali wentylacyjno–klima-

tyzacyjnej z odzyskiem ciepła, 
nagrzewnicą elektryczna, filtrem 
i pełną automatyką,

– agregacie chłodniczo–grzew-
czym. 

dokończenie na str. 12 
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Plany remontowe zakrystii i dolnego koœcio³a
dokończenie ze str. 11

Na postawie pomiarów wilgotno-
ści oraz temperatury centrala będzie 
automatycznie zarządzała wymianą 
powietrza tak, aby wilgotność w po-
mieszczeniach utrzymywała się poni-
żej założonej wartości, a temperatura 
powyżej zadanego progu. Powietrze 
będzie filtrowane, dogrzewane (zimą) 
lub chłodzone (latem), jeżeli będzie 
taka potrzeba i rozprowadzane po po-
mieszczeniach. Ważnym elementem 
całego rozwiązania będzie ekonomia 
systemu i oszczędność energii szcze-
gólnie przy dogrzewaniu powietrza 
wlotowego. Centrala wentylacyjna 
będzie odzyskiwała ciepło ze zużytego 

powietrza (ponad 80 %), dogrzewała 
powietrze nawiewne z wykorzysta-
niem agregatu chłodniczo–grzewczego 
(zasada pompy ciepła) oraz w niektó-
rych warunkach załączała nagrzewni-
cę elektryczną.

Podsumowując dosyć rozbudowa-
ny opis techniczny mechanicznej wen-
tylacji: dolny kościół i zakrystia będą 
klimatyzowane, w zimie ogrzewane, 
a latem, jeżeli będzie taka koniecz-
ność, chłodzone. I będzie wreszcie 
świeże niezawilgocone powietrze. 

Wraz z generalnym remontem 
ścian, wysuszeniem, odgrzybieniem 
i wymianą tynków, po czterdziestu 

latach będzie zainstalowana nowa, 
bezpieczna instalacja elektryczna 
i oświetleniowa. Również zostaną 
wymienione grzejniki centralnego 
ogrzewania na bardziej efektywne 
i ekonomiczne. Planowana jest także 
wymiana stolarki drzwiowej, kilku-
nastu dużych rozmiarów niestandar-
dowych drzwi w zakrystii i dolnym 
kościele. Skrzydła drzwi montowane 
w dolnym kościele będą miały duży 
współczynnik izolacji akustycznej. Na 
koniec w zakrystii zostanie położona 
nowa posadzka. 

Marek Dziedzic
Zdjęcia do artykułu: Jan Swaczyna

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



13
 1/2022

Pasterki w naszej parafii

Kogo wszyscy parafianie znają?
Kogo szanują i kochają?
Kto przez czterdzieści lat w parafii,
Dzielnym kościelnym być potrafił?
 Każdy zakamarek zna świątyni,
 Co trzeba wszystko w porę czyni.
 Jest zawsze tam, gdzie jest potrzebny,
 Chętny, skuteczny i niezbędny.
Jego Groby Pańskie, szopki i ołtarze,
Zdobią kartki świąteczne i kalendarze.
I jeszcze nim wybije piąta,
Franiu koło świątyni już się krząta.
 Każdy zaś proboszcz, gdy odchodził,
 Za Franiem smętnym okiem wodził
 I smutny był, że nie potrafi,
 Wziąć Go do nowej swej parafii.

Chociaż dziewiąty krzyżyk dźwiga,
Żwawo uwija się jak fryga.
Choroby się Go nie imają,
Bo za nim wciąż nie nadążają.

 Nie powiem chyba żadnej herezji,
 Że jest najstarszym czynnym kościelnym w Diecezji.
 Jeżeli będziemy Człowieka Czterdziestolecia wybierać,
 Ja kandydaturę Franciszka zamierzam popierać.
 Nigdy się nie lenił, nigdy nie próżnował,
 Na ten tytuł uczciwie sobie zapracował.

Życzę Ci Franiu jeszcze z głębokim ukłonem,
Abyś kościelnych został patronem.
Wiedz, że nie widzę godniejszego Ciebie,
Na tą posadę patrona w Niebie.

	 Włodzimierz	Podstawa	

CZŁOWIEK	CZTERDZIESTOLECIA

o godz. 16.00 – ze śpiewem parafialnej scholi Magnificat, 
o godz. 21.00 – z towarzyszeniem kwintetu BSA BRASS, 
o godz. 24.00 – z towarzyszeniem chóru parafialnego
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Koncerty     kolêdowe

Sta³o siê ju¿ tradycj¹ naszej parafii, ¿e w styczniowe 
niedziele (czasem równie¿ w tygodniu) zapraszamy na-
szych parafian i goœci na koncerty kolêdowe. Goœciliœmy 
w styczniu w naszej parafii: chór ch³opiêco – mêski PEURI 
CLAROMONTANI z Jasnej Góry, chór CANTABILE z nasze-
go miasta, kwintet BSA BRASS, zespó³ TIAKO, BELLE CO 
i chór dzieciêcy z Ujazdu, Kêdzierzyñską Szko³ę Muzyczną 
z Pogorzelca, M³odzie¿ową Orkiestrę Dêtą Zespo³u Szkó³ 
Œródl¹dowych z KoŸla

14

zdjęcia: archiwum parafii
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Koncerty     kolêdowe
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Dzień anioła Stróża  
w „Ochronce”

Każdy z nas ma swojego Anioła 
Stróża. Jego postać była i jest przed-
stawiana różnymi technikami pla-
stycznymi przez wielu sławnych 
i wspaniałych malarzy. Osoba Anioła 
Stróża jest bardzo często ulubionym 
wizerunkiem małych dzieci. To one 
próbują sobie wyobrazić, czy Anioł 
ma skrzydła, czy też ich nie ma. 
Zastanawiają się, dlaczego jest nie-
widzialny? Jednak wygląd jest mało 
istotny. Najważniejsze, aby dziecko 
miało świadomość tego, że Anioł 
Stróż czuwa nad nim każdego dnia. 
8 października w naszej „Ochronce’’ 
w Kędzierzynie, która istnieje już  

Wydarzenia w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Ochronka” 
im. b³. Edmunda Bojanowskiego w Kędzierzynie

30 lat, dziękowaliśmy Bogu Euchary-
stią za opiekę Aniołów Stróżów nad 
nami. Wspólna modlitwa przybliżyła 
obraz nieba pełnego aniołów. Następ-
nie udaliśmy się do sali, gdzie nie za-
brakło ciekawych opowiadań o Anio-
łach jak również konkursów, zabaw 
i tańca do piosenki Mocni w Duchu 
„Będę tańczył z Aniołami’’.

Na zakończenie „Święta z Anio-
łami’’ dzieci z najmłodszej grupy 
losowały swojego „Anioła Stróża’’ 
spośród kolegów i koleżanek z grupy 
Starszej– bo prawdą jest że my dla 
siebie również jesteśmy w pewnym 
sensie ANIOŁAMI !!!

Niech będzie Bóg uwielbiony za dar 
naszego Anioła Stróża.

Sm. Salomea i Sm. Joanna

Ochronka gościła św. Mikołaja
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Adwent w naszej parafii w 2021 roku był 
pełen oczekiwania i wytężonej pracy.

Do zapachu choiny, siana, świec dołączył 
jeszcze jeden zapach nowy, choć wszystkim 
znany, zapach świątecznych pierników.

Pomysł nowy, ciekawy, trudny, ale bardzo 
radosny, bo nasz i wspólny. Jak to być może? 
Covid i pierniki?

Może się je uda upiec, ale kto polukruje, kto 
przyozdobi, kto spakuje, kto będzie dyżurował 
w niedziele na jarmarku?

Jak to Kto? Ludzie dobrej woli, wszyscy Ci, 
którym zależy na wyjeździe naszej młodzieży 
i dzieci na wypoczynek.

Sala kominkowa, kawiarenka pełna nie tylko 
zapachu pierników, pełna naszych pracowitych 
pań, naszej młodzieży, tych wszystkich, którzy 
chcieli pomóc. Praca trwała wiele dni. Miało być 
manufakturowo, a wyszło cudownie. Kolejne 
dzieła sztuki pojawiały się na stole.

W każdym dzwonku radość z Dobrej Nowiny, 
w każdym piernikowym serduszku życzliwość 
dla drugiego człowieka, w każdej spakowanej 
paczce nadzieja, że trafią na świąteczne stoły.

I trafiały: do naszych dzieci na roratach, do 
chętnych na jarmarku w niedziele adwento-
we, do naszych chorych i potrzebujących, do 
naszych gości, którzy przyjechali po pierniki 
z różnych stron.

Pyszne, pachnące świętami, polukrowane 
z wielkim kunsztem, zapakowane z wielką tro-
ską, a owinięte ludzką dobrocią… taką Maleńką 
Miłością ze żłóbka.

Urszula Krechowiecka

Uroczyście obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin naszego 
patrona błogosławionego edmunda Bojanowskiego

radośnie 
świętowaliśmy 

Walentynki

Tak w³aœnie 
pachnie dobro…
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Rozważania nad S³owem Bożym
i Niedziela Wielkiego postu,  

Łk 4, 1–13

„Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz temu kamie-
niowi, żeby stał się chlebem. Odpo-
wiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie 
samym chlebem żyje człowiek”

Ewangelia mówi nam o Jezusie, 
który przebywał na pustyni czter-
dzieści dni i był kuszony przez 
diabła. Pokusa chleba to pierwsza 
z pokus, które proponuje Jezusowi, 
jednak On odpowiada na nią wska-
zując, że życie człowieka nie może 
ograniczyć się tylko do zdobywania 
dóbr materialnych tu na ziemi. Kolej-
ne dwie pokusy są propozycją diabła, 
aby uznać go Panem i władcą świata 
i swojego życia. Jezus zwycięża 
je, a diabeł odstępuje „od Niego do 
czasu”. Każdy z nas może dokony-
wać w swoim życiu wyboru dobra 
lub zła. Od nas zależy, którą drogą 
pójdziemy…

ii Niedziela Wielkiego postu,  
Łk 9, 28b–36

(…) wziął z sobą Piotra, Jana i Ja-
kuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 
(…) A z obłoku odezwał się głos:To jest 
Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”

Jezus zabrał apostołów na górę, 
aby się modlić i przemienił się w ich 
obecności. Głos, który słyszą przy-
pomina także i nam, że jest On Tym, 
którego mamy słuchać i za Nim podą-
żać. W czasie Wielkiego Postu liturgia 
Słowa Bożego zaprasza nas, abyśmy 

korzystali z pomocy, jaką daje nam 
praktyka modlitwy, postu i jałmużny– 
niech to pomoże nam dobrze przeżyć 
ten czas i nie zmarnować go.

iii Niedziela Wielkiego postu,  
Łk 13, 1–9

„Albo myślicie, że owych osiem-
nastu, na których zwaliła się wieża 
w Siloam i zabiła ich, było większymi 
winowajcami niż inni mieszkańcy Je-
ruzalem? Bynajmniej powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie”.

Bardzo często w naszym życiu 
mamy takie przekonanie, że jeszcze 
jest czas, aby zrobić wiele rzeczy, 
które mamy wykonać– od takich bła-
hych aż po te bardziej wymagające, 
np. z kimś porozmawiać, odwiedzić 
kogoś, podarować komuś swój czas, 
uśmiech etc., a tymczasem słowo tej 
niedzieli przypomina nam, że tego 
czasu jest bardzo mało – Jezus zapra-
sza każdego z nas, aby coś zmienił 
w swoim myśleniu, działaniu – tu 
i teraz. Zaprasza nas do NAWRÓCE-
NIA – w każdym dniu naszego życia, 
ciągle od nowa. Jest ono łaską, którą 
może nam podarować, jeśli chcemy. 
Czy skorzystamy z tego daru? 

iV Niedziela Wielkiego postu,  
Łk 15, 1–3.11–32

„Przybliżali się do Niego wszyscy 
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi>”

Bóg kocha wszystkich ludzi nieza-
leżnie od wyznania, poglądów, koloru 
skóry, majątku, od tego kim są. Bardzo 
często trudno jest nam to przyjąć, nie 
podoba się nam to, nie zgadzamy się 
z tym, a przecież jak pisze św. siostra 
Faustyna Kowalska: „O dusze wątpią-
ce, uchylę wam zasłony nieba, aby 
was przekonać o dobroci Boga, abyście 
już więcej nie raniły niedowierzaniem 
Najsłodszego Serca Jezusa. Bóg jest 
Miłością i Miłosierdziem”. (Dzienni-
czek świętej Siostry Faustyny Kowal-
skiej p.281). O tej prawdzie trzeba nam 
ciągle pamiętać!

V Niedziela Wielkiego postu,  
J 8, 1–11

„Wówczas Jezus, podniósłszy się, 
rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? 
Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: 
Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I ja 
ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie 
grzesz”

Uczeni w piśmie i faryzeusze przy-
prowadzają do Jezusa kobietę, którą 
pochwycono na cudzołóstwie. Doma-
gają się Jego reakcji, a On mówi im: Kto 
z Was jest bez grzechu, niech pierwszy 
rzuci w nią kamieniem i powoli zaczęli 
odchodzić. Tak często nie chcemy 
przyjąć prawdy o nas, a Bóg wie o nas 
wszystko i na zło, na nasz grzech od-
powiada swoją bezgraniczną miłością, 
która nie stawia warunków, jest wiecz-
na i niezmienna. Wskazuje nam drogę, 
abyśmy szli za Nim. Czy dziś, tu i teraz 
podejmiemy taką decyzję?

Magdalena i Sylwester Chylińscy

Kącik języka angielskiego dla dzieci i nie tylko.

Children’s Corner
Hello boys and girls, greetings to 

each and every one of you. Today, 
I would like to tell you about the seven 
gifts of the Holy Spirit. They are very 
important for teenagers preparing 
for their Confirmation but it’s good to 
know them even at an early age.

Seven Gifts Of The Holy Spirit
1. Wisdom – it is the perfection of 

the virtue of faith. Thanks to wisdom 

we come to value those things which 
we believe through faith. Wisdom al-
lows us to order our relationship to the 
created world properly, loving Creation 
for the sake of God, rather than for its 
own sake.

2. Understanding – while wisdom 
is the desire to contemplate the things 
of God, understanding enables us to 

grasp, at least in a limited way, the very 
essence of the truths of the Catholic 
faith.

3. Counsel – through this gift of the 
Holy Spirit, we are able to judge how 
best to act almost by intuition. Thanks 
to the gift of counsel, Christians need 
not fear to stand up for the truths of 
the Faith, because the Holy Spirit will 
guide us in defending those truths.

4. Fortitude – it gives us the strength 
to follow through on the actions sug-
gested by the gift of counsel. While 
fortitude is sometimes called courage 
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Kolejny rok, z powodu panującej 
pandemii, w naszej parafii nie odbyła 
się wieczerza wigilijna i kolejny raz 
musieliśmy ograniczyć się do przy-
gotowania paczek świątecznych dla 
osób i rodzin z naszej parafii, będących 
w szczególnej potrzebie. 

Na Boże Narodzenie wydaliśmy 73 
paczki dla 116 osób i 7 paczek dla 17 
dzieci. Wielkość paczek, które oprócz 
podstawowych produktów spożyw-
czych zawierały również typowo świą-
teczne produkty, była uzależniona od 
ilości osób w rodzinie. Przygotowanie 
tych paczek było możliwe dzięki 
hojności naszych parafian na którą 
kolejny raz mogliśmy liczyć. Otrzyma-
liśmy niesamowite wsparcie zarówno 
finansowe jak i w postaci produktów 
żywnościowych zebranych przede 

it goes far beyond what we normally 
think of as courage. Fortitude is the 
virtue that, for example allowed some 
saints to suffer death rather than reno-
unce the Christian Faith.

5. Knowlegde – it is the ability to 
judge all things according to the truths 
of the Catholic Faith. Like counsel, it is 
aimed at our actions in this life. Thro-
ugh this gift we can determine God’s 
purpose for our lives and live them 
accordingly.

6. Piety – is the perfection of the 
virtue of religion. Piety takes the willin-

gness to worship God beyond a sense 
of duty so that we desire to serve and 
worship Him out of love.

7. Fear of the Lord – it is often mi-
sunderstood to be the opposite of hope, 
but the fear of the Lord confirms the 
virtue of hope. It gives us the desire not 
to offend God, as well as the certainty 
that He will supply us the grace that 
we need.

I hope that I have brightened up the 
subject of the gifts of the Holy Spirit 
to you. It is very important to pray for 
these gifts everyday as they enable us 

to live our lives accordingly to God’s 
will and purpose.

Your Friend, Veronica

Words to remember

Gifts of the Holy Spirit

Wisdom – dar mądrości
Understanding – dar rozumu
Knowledge – dar wiedzy 
Counsel – dar rady
Fortitude – dar męstwa
Piety – dar pobożności 
Fear of the Lord – dar bojaźni 
Bożej

Paczki na Boże Narodzenie
w Parafii œw. Eugeniusza de Mazenoda 

wszystkim w „Koszu Miłosierdzia” 
oraz w zbiórkach żywności w hiper-
marketach Carrefour i Kaufland. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 
wszystkim parafianom i darczyńcom. 
Dzięki Waszej wyjątkowej hojności 
potrzebujący z naszej parafii otrzy-
mali okazałe paczki świąteczne i mogą 
liczyć na pomoc w następnych mie-
siącach.

Maria Kasprzak  
Parafialny Zespół Caritas
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Jubileuszowy rok czterdziestolecia parafii rozpoc-
zêliœmy od pierwszego w historii Kêdzierzyna–KoŸla 
Regionalnego Zjazdu Przyjació³ Misji Oblackich, który 
odby³ siê 29 stycznia 2022 roku. Kêdzierzyñska wspólnota 
osób troszcz¹cych siê o misje przez szereg dni gor¹czkowo 
przygotowywa³a to wydarzenie. Przyjechali ojcowie 
Wies³aw i Rafa³ z Prokury Misyjnej, a tak¿e przyjaciele mis-
ji z Lubliñca i Katowic. Po wspólnej Eucharystii cieszyliœmy 
siê spotkaniem przy obficie zastawionych sto³ach. Ojciec 
Rafa³ przybli¿y³ nam nastêpnie specyfikê pracy oblackiej 
w odleg³ym i egzotycznym dla nas Turkmenistanie. Mamy 
nadziejê, ¿e jeszcze nieraz bêdziemy mogli podj¹æ siê przy-
gotowania takiego spotkania na naszym Pogorzelcu. 

o. Dawid Stefaniszyn OMI

Zjazd Przyjació³ Misji
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Zatrzymane w kadrze

Wspólne kolędowanie – 6 stycznia

Orkiestry dęte z Leœnicy i Pokrzywnicy w naszej parafii - 20 lutego

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorych 11 lutego
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W synagodze dokonano obrzędu 
zaślubin. Chociaż ceremonia się już 
dawno skończyła, zaproszeni wciąż 
rozmawiają i nie odchodzą. Szames 
zaczyna się niecierpliwić i czyni roz-
paczliwe wysiłki, żeby goście opuścili 
synagogę. Nic z tego. Wreszcie telefo-
nuje do rabina i pyta, co robić. 
– Zawołaj, że się pali. 
– Wołałem, nie pomaga.. 
– Zawołaj: „Uwaga, złodziej!”.
– Wołałem, też nie pomaga. 
– Wobec tego zapowiedz kwestę.

Mąż zabiera żonę do klubu. A tam na 
parkiecie koleś wywija tańce, break 
dance, moon walking, robi salta, kupu-
je drinki – no prawdziwy lew parkietu. 
Nagle żona mówi do męża: 
– Widzisz tego kolesia? 25 lat temu 
oświadczył mi się, ale dałam mu ko-
sza. 
Mąż odpowiada: – Wygląda na to, że 
jeszcze nie przestał świętować. 

Podczas powitania w Monachium pa-
pież spytał licznie obecne dzieci:
– Dano wam dzisiaj wolne w szkole?
– Tak! – wrzasnęła z radością dzie-
ciarnia. 
– To znaczy – skomentował Jan Pa-
weł II – że papież powinien częściej tu 
przyjeżdżać. 

Pewnego razu zapytano Karola Wojty-
łę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł 
na nartach. Ten uśmiechnął się i od-
parł: – Co nie uchodzi kardynałowi, to 
źle jeździć na nartach!

Na sklep na Podhalu napada złodziej. 
– Dawaj kasę!
– Spokojnie. Jaką? Grycaną cy jęcmien-
ną?

Do bacy wypasającego owieczki przy-
jeżdża pobliską drogą nowoczesnym 
samochodem człowiek w średnim 
wieku ubrany w garnitur. Po wyjściu 
z samochodu pyta: 
– Baco, co tu robicie? Wypasacie owce?
– Tak, panocku…
– A baco, jak wam powiem, ile macie 
tych owiec dokładnie, to dacie mi taką 
jedną do upieczenia?

–  D o b r z e , 
p a n o c k u , 
damy…
Przyjezdny 
w r ó c i ł  d o 
samochodu, 
wziął laptopa, 
telefon satelitarny, 
połączył się z siecią, ściągnął dane 
z satelity, przetworzył, popracował 
chwilę nad programem, który mu to 
policzył, i mówi: 
– Baco, macie tu, na tej łące, 347 
owieczek. 
– Dobrze, panocku…to wybierzcie sobie 
jedną. 
Przybysz wybrał sobie jedną ładną, 
białą. Baca mówi: 
– Panocku, a jak jak wom powim, kim 
wy jesteście, to oddacie mi ją…?
– Dobrze, oddam. 
– No, panocku, to wy jesteście kon-
sultant Unii Europejskiej do spraw 
rolnictwa. 
– A skąd to wiecie, baco?
– Ano tak: jeździcie drogimi samocho-
dami, pchacie się, gdzie was nikt nie 
prosi, zabieracie biedniejszym od wos 
i nic nie wiecie o mojej pracy! Oddajcie 
mi mojego psa!

wybrał Andrzej

Humor
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Dźwięki Bogu

Marta Prochera
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Na budynku Muzeum Współcze-
snego we Wrocławiu wisi baner poka-
zujący upływający czas. Przedstawia 
on napisy umieszczone w kształcie 
klepsydry. Na samej górze największą 
czcionką wydrukowano wyraz będzie, 
w kolejnych czterech linijkach ten 
wyraz się zmniejsza, by zmienić się 
w bardzo mały napis jest. Zaraz pod 
nim w czterech linijkach umieszczono 
zwiększający się wyraz było. Kiedy 
patrzę na ten plakat, zawsze myślę, 
że odzwierciedla on życie wielu z nas 
– zapominając o tym, co jest, kulty-
wujemy to, co będzie. No właśnie, ale 
co będzie?

Do tych refleksji o życiu i upły-
wającym czasie zainspirował mnie 
Adam Chmielowski – święty brat 
Albert wyniesiony na ołtarze przez 
Jana Pawła II w 1989 roku. To również 
tytułowy nędzarz z filmu, który swoją 
premierę miał w listopadzie 2021 roku. 
„Nędzarz i madame” nie jest prostym 

przepisem na świętość, to bardziej 
opowieść o zmaganiu się, nieustannej 
walce i trudnych wyborach. To też 
historia człowieka, który uczył się 
piękna w europejskich akademiach, 
tworzył je na płótnach, znalazł uzna-
nie w opinii krytyków, a potem poznał 
piękno, którym jest Bóg, i oddał mu 
całe swoje życie. O trudnych decy-
zjach życiowych opowiada piosenka 
z tego filmu Wciąż pytasz czemu 
śpiewana przez Andrzeja Lamperta. 
Słuchając jej, można nie tylko przy-
pomnieć sobie najbardziej popularne 
słowa brata Alberta o byciu dobrym jak 
chleb, ale zastanowić się również nad 
zdefiniowaniem wolności w naszym 
życiu, czym ona dla nas jest – Podobny 
żurawiom z dala od gniazd wybieraj 
wolność, a wzlecisz do gwiazd. Piosen-
ka, podobnie jak cały film, wskazuje, 
co jest najważniejsze w naszej teraź-
niejszości i jakie decyzje mogą mieć 
znaczenie w wieczności – Przyszłość 

pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile 
warte serce, które biło w nas.

Jesteśmy mistrzami w stawianiu 
pytań. Zastanawiamy się nad przyczy-
nami tak wielu kwestii, które nie zmie-
niają nic w naszym życiu. Zamartwia-
my się tym, co będzie, jeśli… A może 
warto skorzystać z rady wyśpiewanej 
przez Lamperta i nie stawiać wciąż 
pytań, tylko żyć. Po Bożemu.

Ku wieczności. 

Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, 
by żyć pięknym życiem, bo nie ma 
drugiego. 
Jeżeli serce dasz na spalenie, 
każda twa iskra wznieci płomienie. 



23
 1/2022

K
Ą

c
iK

 S
M

a
K

O
SZ

a
KĄ

ci
K 

SM
aK

O
SZ

a

Krzyżówka wielkopostna z Aposto³ami

Składniki:

BABKA Z KASZY MANNY
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Sposób przygotowania:

Jajka wbijamy do miski, wsypu-
jemy cukier, ustawiamy na garnku 
z parującą gorącą wodą i ubijamy na 
puszystą pianę. Gdy jajka podwoją 
swoja objętość, zdejmujemy znad 
pary nadal ubijając, aż masa będzie 

Ciasto: 
1 szklanka kaszy manny
3 duże jajka
1/2 szklanki cukru
szczypta soli
opcjonalnie szczypta cynamonu 
Polewa mleczna:
1/2 litra mleka
1 łyżeczka cukru waniliowego

chłodna. Następnie wsypujemy po-
woli kaszę mannę, szczyptę soli oraz 
opcjonalnie cynamon, miksujemy na 
gładką masę. Całość wylewamy do 
wytłuszczonej formy na babę bądź 
keksówki. Pieczemy około 40 minut 
w temp. 190 oC. Mleko zagotowujemy 
z cukrem waniliowym i polewamy nim 

równomiernie upieczoną babkę, którą 
następnie dopiekamy jeszcze około 
2–3 minut aż do wchłonięcia się mleka. 
Wyjmujemy z piekarnika, zostawiamy 
do całkowitego wystudzenia. Babkę 
można posypać cukrem pudrem lub 
podawać z dżemem albo owocami.

Smacznego!

Poziomo
3. Kim byli dla siebie Jakub i Jan
4. Stoi na czele Kościoła
5. Mówili o nim Gorliwy
7. Ogród w którym modlił się Pan Jezus przed
     pojmaniem
8. Narzędzie pracy Szymona
9. Jak nazywa się środa rozpoczynająca Wielki 

Post
10. Uczeń św. Jana Chrzciciela
12. Nabożeństwo w Wielkim Poście
Pionowo
1. Drugie imię Judy
2. Przyprowadził do Jezusa Bartłomieja
4. Komu św. Paweł głosił Ewangelię
6. Przydomek Tomasza
11. Zawód Mateusza
13. Rozmnożył je Pan Jezus, gdy chciał nakarmić 

słuchaczy

Hasło:
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29.09.2021 – środa – Odnowa w Duchu Świętym 
naszej parafii i parafii św. Mikołaja zaprosiła na 
wieczorną Eucharystię o godz.18, katechezę 
i modlitwę uwielbienia. 

30.09.2021 – czwartek – 18:45 spotkanie wspól-
noty Faustinum i osób, którym jest bliski kult 
Bożego Miłosierdzia.

01.10.2021 – piątek – 17:15 rozpoczynają się 
nabożeństwa różańcowe w dni powszednie 
w kościele, a w niedzielę przy kapliczkach na 
terenie parafii. Dla dzieci różaniec o godz.16:30 
od poniedziałku do czwartku.

05.10.2021 – wtorek – św. Faustyny. Zostały 
zmienione godziny funkcjonowania biura pa-
rafialnego. Poniedziałek i wtorek od 08:30 do 
12:00, środa biuro nieczynne, czwartek i piątek 
od 16:00 do 18:00.

06.10.2021 – środa – 18:45 obowiązkowe spo-
tkanie klas ósmych przygotowujących się do 
sakramentu bierzmowania w naszym kościele.

07.10.2021 – czwartek – 18:00 Msza święta, 
a po Mszy nabożeństwo ku czci św. Eugeniusza. 
O godz. 09:00 rozpoczęła się pielgrzymka na Górę 
Świętej Anny, gdzie odprawiono Mszę i odmówio-
no wspólny różaniec.

10.10.2021 – niedziela – na Mszy świętej o go-
dzinach 10:00 i 11:30 dzieci przeżywały I rocznicę 
Komunii Świętej. Został ogłoszony konkurs dla 
dzieci i młodzieży pt. Jedna z tajemnic różańco-
wych. Kolekta w tym dniu została przeznaczona 
na remont i inwestycje w naszej parafii. Przed 
kościołem odbyła się zbiórka na fundusz papieski 
„Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W związku z nie-
dzielą papieską rozprowadzane były kremówki 
oraz kawa i lemoniada dla dzieci.

13.10.2021 – środa – kolejny dzień Fatimski 
w naszej parafii. O godz. 17:15 różaniec, o 18:00 
Msza zbiorowa w intencji żyjących parafian.

14.10.2021 – czwartek – 17:15 różaniec odprawio-
ny przez kolejarzy przy figurze św. Katarzyny. 

17.10.2021 – niedziela – w sali kominkowej 
zorganizowano mobilny punkt szczepień przeciw 
Covid–19. Akcję koordynowała straż pożarna. 
O 11:30 na Mszy modliliśmy się za seniorów 
z naszej parafii i naszego miasta z racji Miejskich 
Dni Seniora. 

19.10.2021 – wtorek – 18:45 spotkanie Parafial-
nego Zespołu Caritas. 

22.10.2021 – piątek –wspomnienie Św. Jana 
Pawła II. 

24.10.2021 – Niedziela Misyjna – w Kościele 
rozpoczął się tydzień misyjny – po każdej Mszy 
świętej rozprowadzano Kalendarze Misyjne.
25.10.201 – poniedziałek – godz. 19:00 ostatnie 
spotkanie dotychczasowej Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej. Decyzją Biskupa Ordynariusza 
w listopadzie w całej diecezji odbędą się wybory 
do Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz zosta-
ną powołane Parafialne Rady Ekonomiczne.
26.10.2021 – wtorek – 19:00 spotkanie redakcji 
gazetki „Dobrze że Jesteś”.
27.10.2021 – środa – 18:45 spotkanie chłopców 
klas I szkół średnich przygotowujących się do 
sakramentu bierzmowania.
31.10.2021 – niedziela – Wigilia Uroczysto-
ści Wszystkich Świętych. Po Mszy świętej 
o godz.18:00 uwielbienie w kościele do 20:00. 
Nie odbył się w tym roku tradycyjny Orszak 
Wszystkich Świętych.
01.11.2021 – poniedziałek – Uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Msze święte sprawowane według 
porządku niedzielnego, oprócz godz.13 i 16. 
Nabożeństwo na cmentarzu Kuźniczka o 14:00, 
a przy kościele św. Mikołaja o 15:00. Różaniec 
prowadzony przez młodzież o godz.18:00 na 
cmentarzu obok kościoła św. Mikołaja.

Nasi święci przyjaciele

Święty Julian z Antiochii – męczennik
Julian urodził się w III w. Pochodził 

z rzymskiej rodziny zamieszkałej w 
Antiochii - ówczesnej stolicy Syrii. 
Mając 18 lat, przymuszony przez ro-
dziców do małżeństwa, za obopólną 
zgodą postanowił żyć ze swą małżon-
ką Bazylissą w dziewictwie (podobne 
postanowienia w hagiografii nie należą 
do rzadkości). Po śmierci rodziców 
Julian i Bazylissa oddali się całkowicie 
życiu bogobojnemu. Julian założył 
klasztor męski, a jego żona - żeński. 
Niebawem Bazylissa przeniosła się do 
wieczności. Niektórzy hagiografowie 
podają, że na początku prześladowań 
Bazylissa, obawiając się o swoje współ-
towarzyszki, prosiła Pana, żeby raczej 
zabrał je wcześniej, niż wystawiał na 
próbę w czasie tortur; wszystkie miały 
niezwłocznie umrzeć na febrę.

Podczas krwawego prześladowa-
nia chrześcijan przez Dioklecjana ze 
szczególną surowością zwrócono się 
przeciwko hierarchii Kościoła. Wtedy 
to bohaterski Julian dawał kapłanom 
schronienie w swoim domu-klaszto-

rze. Z tego powodu zadenuncjowano 
go przed namiestnikiem cesarskim, 
Marcjanem. Namiestnik-sędzia na-
kazał Juliana aresztować i wtrącić do 
więzienia. Julian skorzystał z okazji, 
aby współwięźniów zachęcać do 
wytrwania. Swoją żarliwą wiarą miał 
pozyskać dla Chrystusa 20 żołnierzy 
rzymskich, chłopca Celzusa i jego 
matkę, Marcjanillę, i wielu innych. Na 
wiadomość o tym namiestnik nakazał 
zastosować wobec Juliana najbardziej 
wyszukane męki. Julian jednak nie tyl-
ko sam się nie załamał, ale utwierdzał 
nadal w wierności swoich towarzyszy. 
Wszyscy wreszcie ponieśli śmierć od 
miecza 9 stycznia 305 lub 313 r.

Relikwie małżonków, św. Juliana 
i św. Bazylissy, znajdują się obecnie 
w kryształowej trumnie w katedrze 
w Chieri, w Piemoncie. Zapewne 
przeniesiono je tutaj z Syrii w czasie 
najazdu Arabów albo w czasie niszcze-
nia relikwii świętych, jakie zarządził 
cesarz Leon III Izauryjczyk (+ 741). W 
katedrze tej znajduje się także srebrna 

figura św. Juliana w postaci rzymskie-
go żołnierza, który w lewej ręce trzy-
ma miecz, a w prawej palmę, symbol 
zwycięstwa, chociaż Julian nigdy nie 
był żołnierzem rzymskim.

W ikonografii Julian przedstawia-
ny jest najczęściej z Bazylissą. Jego 
atrybutem jest palma.

Opracowała Dorota Grzesik
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02.11.2021 – wtorek – 17:15 różaniec za zmar-
łych z naszej parafii oraz zmarłych proboszczów 
i ojców z naszego klasztoru. 18:00 Msza święta 
za wszystkich zmarłych.

09.11.2021 – wtorek – 18:45 spotkanie klas VII 
PSP11 przygotowujących się do sakramentu 
bierzmowania w naszym kościele.

13.11.2021 – sobota – kolejny Dzień Fatimski 
o 17:15 różaniec o 18:00 Msza święta.

14.11.2021 – niedziela – składka inwestycyjna 
w tym dniu przeznaczona na zapłacenie faktur 
za ogrzewanie kościoła i salek parafialnych. 
Dziękujemy rodzinie naszej parafii za ofiarowanie 
kilku nowych obrusów na ołtarze do górnego 
i dolnego kościoła, za ofiarowane pierogi dla naj-
uboższych parafian. Ojciec Krzysztof i młodzież 
naszej parafii przebywają w Obrze na kolejnym 
zjeździe Niniwy.

17.11.2021 – środa – 17:00 w sali kominowej 
odbyła się wieczornica słowno–muzyczna z okazji 
Święta Niepodległości.

20.11.2021 – sobota w sali kominkowej odbyła 
się zabawa andrzejkowa dla dzieci. Podczas 
Mszy świętej o godzinie 18:00 uroczyste przyjęcie 
chłopców do wspónoty ministrantów. 

21.11.2021 – niedziela – uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, wspomnienie św. 
Cecylii, o 11:30 Msza święta w intencji organistów, 
scholi Magnificat, zespołu Credamus i Tiako, chó-
ru parafialnego, Kwintetu BSA BRASS. Zbiórka 
przed kościołem przeznaczona na finansowanie 
działań pomocowych na terenach przygranicz-
nych podczas kryzysu migracyjnego. 

25.11.2021 – czwartek – 18:00 uroczysta Msza 
święta w intencji kolejarzy. 

26.11.2021 – piątek 10:00 i 18:00 kolejne para-
fialne wyjście do kina Helios na film „Nędzarz 
i Madame” o św. Bracie Albercie Chmielowskim. 

28.11.2021 – niedziela – głosowanie na kan-
dydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
Kazania na wszystkich Mszach Świętych głosił 
o. Tomasz Ewertowski OMI, kapelan sióstr 
z Poręby. Roraty w Adwencie od poniedziałku do 
piątku o godz. 18:00 dla dzieci, a w sobotę o 07:00 
dla dorosłych.

05.12.2021 – niedziela – rozpoczęły się rekolekcje 
adwentowe, głosił je o. Wojciech Trzcieliński OMI 
z klasztoru w Poznaniu. Msze Święte z naukami 
odbyły się o 10:00, 18:00 i 20:00. Rozprowadzany 
był kalendarz parafialny – kolędowy. W sali komin-
kowej można było nabyć świece, opłatki, sianko 
oraz pierniki świąteczne. 

08.12.2021 – środa – uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP. Od godz. 12 do 13 adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy. O 18:00 
uroczysta Msza święta w intencji Sióstr Służeb-
niczek i Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
z okazji ich święta. 

12.12.2021 – niedziela Gaudete – ogłoszenie 
wyników wyborów i o 11:30 na sumie zaprzysię-
żenie nowo wybranych członków Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej.
13.12.2021 – poniedziałek – kolejny Dzień Fatim-
ski, 17:15 różaniec, 18:00 Msza święta.
18.12.2021 – sobota – duszpasterskie odwiedziny 
naszych chorych parafian.
19.12.2021 – niedziela od 09:30 do 13:00 w sali 
kominkowej zorganizowany został mobilny punkt 
szczepień przeciw Covid–19. Akcja była koordy-
nowana przez straż pożarną. Przed kościołem 
zbiórka do puszek na remont katedry w Opolu. 
24.12.2021 – piątek –Wigilia Bożego Narodzenia, 
pasterki sprawowane były o godzinach 16:00 
dla dzieci z oprawą muzyczną scholi Magnificat, 
o 21:00 z towarzyszeniem kwintetu BSA BRASS, 
o 24:00 z towarzyszeniem naszego chóru parafial-
nego. Z powodu pandemii nie odbyły się kolędy 
w tradycyjny sposób, odprawiono Msze Święte 
kolędowe w intencji błogosławieństwa Bożego dla 
rodzin, zgodnie z planem wystawionym w gablocie 
przed kościołem i w kalendarzu.
26.12.2021 – niedziela – Caritas przygotował 76 
paczek dla 119 osób oraz 7 paczek dla 17 dzieci, 
złożono podziękowania dla wszystkich, którzy 
pomagali w przygotowaniu paczek.
28.12.2021 – wtorek – Święto Świętych Młodzian-
ków, Msza święta o 10:00 dla dzieci z błogosła-
wieństwem. 
31.12.2021 – piątek – zakończenie Roku Pańskie-
go 2021. Uroczysta Msza święta o 18:00, a na-
stępnie nabożeństwo dziękczynno–błagalne.
01.01.2022 – sobota – Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi i 55 Światowy Dzień 
modlitw o pokój. Msze Święte sprawowane są 
jak w niedzielę.
02.01.2022 – niedziela – na sumie modliliśmy 
się w intencji ojca Dawida z okazji jego imienin. 
Oprawę muzyczną zapewnił chór chłopięco–mę-
ski z Jasnej Góry Pueri Clarmontami.
06.01.2022 – czwartek – Uroczystość Objawienia 
Pańskiego – Trzech Króli. Msze Święte sprawowa-
ne jak w niedzielę. Młodzież rozprowadzała mirrę, 
kadzidło i kredę. Wspólne kolędowanie w kościele 
o 14:30. Ze względu na pandemię nie odbył się 
orszak Trzech Króli.
07.01.2022 – pierwszy piątek miesiąca – 17:30 
śpiewana litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i akt oddania. 18:00 Msza święta zbiorowa 
za zmarłych. 
09.01.2022 – niedziela – na sumie o 11:30 gościł 
chór z naszego miasta Cantabile. O 17:00 koncert 
kolęd w wykonaniu kwintetu BSA BRASS.
13.01.2022 – czwartek – kolejny Dzień Fatimski, 
o 17:15 różaniec i o 18:00 Msza święta zbiorowa 
za żywych parafian. 
16.01.2022 – niedziela – 17:00 wspólne kolędo-

wanie, wystąpiły zespoły Tiako oraz Belleco wraz 
z chórem dziecięcym.
18.01.2022 – wtorek – 18:45 spotkanie parafial-
nego zespołu Caritas. Rozpoczął się Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
20.01.2022 – czwartek – 19:00 odbył się koncert 
kolęd przy współpracy ze Szkołą Muzyczną 
na Pogorzelcu. Uczniowie kozielskiego liceum 
realizują projekt społeczny o nazwie „Pomoc 
niesiona pudełkami”. Jest to zbiórka charytatywna 
długoterminowej żywności, chemii i artykułów 
szkolnych dla Domu Świętego Karola, Domu 
Dziecka w Koźlu oraz Promyczka na Pogorzelcu. 
Jedno z pudełek znajduje się przy obrazie Jezusa 
Miłosiernego. Akcja potrwa do 20 marca.
23.01.2022 – niedziela Słowa Bożego – wycho-
dząc z kościoła zabieraliśmy ze sobą fragment 
Pisma Świętego.
25.01.2022 – wtorek – 18:45 spotkanie robocze 
redakcji gazetki „Dobrze że Jesteś”.
26.01.2022 – środa – 18:45 spotkanie nowej 
Parafialnej Rady Ekonomicznej. Po Mszy świetej 
modlitwę uwielbienia poprowadziła wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym. Gościem był p. 
Dariusz Czarny.
Do naszej parafii dotarła centralna wentylacja 
z odzyskiem ciepła oraz agregat chłodząco–grze-
jący razem z chłodnią freonową na potrzeby 
dolnego kościoła. Wentylacja będzie montowana 
w przyszłym miesiącu. Zakończyliśmy kosztowny 
i nieplanowany remont rur ciepłowniczych, które 
biegną pod placem kościelnym i doprowadzają 
ciepło do zakrystii kapłanów i ministrantów.
28.01.2022 – piątek – 19:00 młodzież zaprosiła 
na czuwanie modlitewne pt. „Bez rozmowy się nie 
da”. W programie adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, konferencja dotycząca modlitw, okazja do 
spowiedzi oraz wspólny poczęstunek.
29.01.2022 – sobota – po raz pierwszy w historii 
naszej parafii odbył się Regionalny Zjazd Przyja-
ciół Misji Oblackich. O 11:00 Msza święta, następ-
nie spotkanie i posiłek w sali kominkowej.
30.01.2022 – niedziela – ojcowie z Prokury Misyj-
nej z Poznania głosili Słowo Boże i zbierali ofiary 
na misje. O 17:00 kolejne wspólne kolędowanie, 
gościem była Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespo-
łu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Koźla. 
02.02.2022 – środa – Matki Boskiej Gromnicznej, 
dzień życia konsekrowanego, o 18:00 Msza święta 
z poświęceniem gromnic i kazaniem. 
11.02.2022 – piątek – Światowy Dzień Chorego, 
o 10:00 Msza święta w intencji osób chorych 
z błogosławieństwem.
13.02.2022 – niedziela – kolejny Dzień Fatimski, 
o 17:15 różaniec o 18:00 Msza święta zbiorowa 
w intencji żywych parafian. 
17.02.2022 – czwartek – 18:00 Msza święta w 196 
rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej.
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Sakrament
Chrztu św.
przyjęli

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

 

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

 
Tobie.
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Andrzej
Typewritten Text
Informacje niedostępne na platformie internetowej (RODO). 
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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 Mazenod, ul. Ligonia 22, 47–224 Kędzierzyn–Koźle;  
tel. parafialny: 77–483–58–06, e–mail: dobrzezejestesomi@interia.pl. 
Adres 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),
Redakcja: Jolanta Gawin, Sylwester i Magdalena Chylińscy, Marek Dziedzic, Dorota Grzesik,  

Weronika Jaworska, Elżbieta Peczkis, Włodzimierz Podstawa, Andrzej Prochera,  
Danuta Wójcik. Korekta: Dorota Grzesik i Jadwiga Prochera. 

Zmarli 
parafianie:

Andrzej Kubacki, Barbara Mierzwińska, Irena Walerowicz, Henryk Hadasz, Irena Janik, 
Dariusz Ostry, Zofia Piecuch, Grażyna Żaba, Kevin Ryszkowski, Józefa Szczurowska, Wanda 
Sereda, Janina Krawczyk, Zdzisław Mikosiński, Piotr Głogowski, Gizela Matjas, Henryk Orlik, 
Janina Kamińska, Emilia Morawska, Mariusz Świder, Irena Pikor, Barbara Pamuła, Kazimierz 
Skoczyński, Marianna Winnicka, Halina Krzyżanowska, Karol Ryborz, Janina Wanat, Zbigniew 
Wawrzyniak, Kamila Kopeć, Tadeusz Salamon, Krzysztof Wojkowski, Emilia Barciak, Roman 
Olkowicz, Barbara Walicka, Lech Panasiuk, Danuta Leszczyńska, Barbara Opieka, Halina 
Gibasiewicz, Jan Turczyn, Monika Ochman, Zygmunt Domagała, Irena Sadokierska, Ingeborga 
Płaneta, Janina Siedlecka, Anna Wieczorek, Stanisław Kwiatkowski, Pietroń Alicja, Szymon 
Niemczyk, Jolanta Hubryj, Józef Ziemnicki, Sławomira Misztal, Erna Apfeld, Stanisława Nasiek, 
Stanisław Łubniewski, Maria Wiktorek, Wiesława Górak.

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

Miłość obojga chrześcijan, przeżywana w łączności z Chrystusem i z poddaniem 
Jego prawu, jest światłem dla domu rodzinnego i dla świata.
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Gazetka parafialna „Dobrze że Jesteś” jest wydawana przez Parafię św. Eugeniusza w Kędzierzynie–Koźlu  
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej 
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  Śluby

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

oprac.
Urszula Skucik

Andrzej
Typewritten Text
Informacje niedostępne na platformie internetowej (RODO). 
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