
Zmiany duszpasterzy 

w roku 2010 

 
 Po 13 latach pracy w parafii Pokój, dekretem ks. biskupa Andrzeja Czai z dnia 

08 lutego 2010r., z funkcji proboszcza odwołany został ks. Kazimierz Balak. 

Mianowany został rezydentem w parafii pw. Ducha Świętego w Krapkowicach – 

Otmęcie, a następnie dekretem z dnia 05 lipca 2010r., proboszczem w parafii bł. 

Czesława w Górażdżach. 

 Pracę w parafii zakończył także wikariusz ks. Szymon Suda, który dekretem 

ks. biskupa Andrzeja Czai z dnia 08 lutego 2010r., mianowany został 

administratorem w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Polskim Świętowie. 

  Nowym proboszczem, mianowanym dnia 08 lutego 2010r. został ks. Mariusz 

Budziarek. Ks. Mariusz wcześniej przez 10 lat pracował jako wikary w parafiach: św. 

Mikołaja w Raciborzu (2000 - 2004), Przemienienia Pańskiego w Opolu (2004 - 

2009) i w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku (2009 - 2010). 

Swoje obowiązki proboszcza spełniał do 22 marca 2010r. Ze względów zdrowotnych 

przeniesiony został na urząd wikariusza do parafii bł. Czesława w Opolu. 

 Kolejnym proboszczem został ks. Krzysztof Rusinek, pełniący obowiązki 

wikarego w parafii bł. Czesława w Opolu, wcześniej wikariusz w parafii św. 

Zygmunta i św. Jadwigi w Koźlu (2001 - 2007). Dekret mianujący proboszczem w 

Pokoju wydany został przez ks. bp Andrzeja Czaję w dniu 22 marca 2010r. 

 Przekaz parafii nastąpił dnia 29 marca w obecności ustępującego proboszcza 

ks. Mariusza  Budziarka, nowo mianowanego ks. Krzysztofa Rusinka i wicedziekana 

dekanatu Zagwiździe ks. Jerzego Tomeczka. 

 

 

 



Wprowadzenie 

na urząd proboszcza 
 

 Uroczyste wprowadzenie na urząd 

proboszcza ks. Krzysztofa Rusinka, nastąpiło 

w niedzielę 17 kwietnia 2010r., (dzień 

pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich - pary 

prezydenckiej, która zginęła w katastrofie pod 

Smoleńskiem). Uroczystość odbyła się w 

ramach popołudniowego nabożeństwa. 

Wprowadzenia dokonał ks. Jerzy Tomeczek wicedziekan dekanatu Zagwiździe. 

 Ks. wicedziekan odczytał dekret mianowania ks. Krzysztofa Rusinka do 

tutejszej parafii przez ks. bp Andrzeja Czaję. Następnie przekazał nowemu 

proboszczowi klucze do świątyni. Kolejnymi etapami wprowadzenia na urząd była 

homilia ks. wicedziekana. Nowy proboszcz 

odmówił Credo – Wierzę w Boga z położoną 

ręką na Piśmie Świętym i złożył uroczyście 

przysięgę wierności sprawowania urzędu 

proboszcza, a następnie złożył podpis pod 

wyznaniem wiary. 

 Później miało miejsce serdeczne słowo przywitania przez radę duszpasterską i 

słowo obejmującego urząd ks. proboszcza. 

 

 

 



Wizyta 

ks. biskupa Andrzeja Czai 
 

 W Wielki Czwartek dotarła do nas 

wiadomość, że w Wielką Sobotę na 

uroczystościach Wigilii Paschalnej gościć 

będziemy ks. bp Andrzeja Czaję. Była to dla 

nas wszystkich bardzo zaskakująca, ale i 

radosna informacja. Z wielką 

niecierpliwością czekaliśmy na obecność i 

słowa księdza biskupa. 

 Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczęły się o godz. 18:00, którym 

przewodniczył ks. biskup. Na zakończenie liturgii biskup skierował do zebranych 

swoje słowo: 

 Przybyłem niesiony przede wszystkim wielką troską o waszą wspólnotę, o 

dobro zbawienia, o dobro wiary. Także przybyłem, by tutaj dać wsparcie ks. 

Proboszczowi  ale i wam wszystkim. 

 Ta moja obecność tutaj jest także mocnym znakiem, i to chcę wyraźnie 

podkreślić, że od chwili kiedy tylko poznałem waszą dość trudną sytuację, jesteście 

szczególnie obecni w mojej pamięci modlitewnej. Tutaj dzisiaj też modliłem się, 

właśnie w Pokoju o pokój, w Pokoju o pokój. 

 Jezus zmartwychwstały przynosi nam ten zasadniczy dar: Ducha św. i swój 

pokój. Pokój swego serca wam daję. Mówi nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat, 

pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 

 O ten pokój którego świat dać nie może, a który Jezus daje, dzisiaj tu w tym 

miejscu, przy tym ołtarzu w sposób szczególny prosiłem dla was. Aby zagościł w 

waszych sercach, domach i pojednał was. Żeby pewne jakieś takie niedopowiedzenia, 



powaśnienia, pewien niepokój zostawić. Żeby zostawić za sobą przeszłość i budować 

jedność, jedną wspólnotę. 

 Ta wasza obecność tutaj, tak liczna jest dla mnie też z kolei takim dobrym 

znakiem, że jednak trwacie przy swoim pasterzu, przy tym pasterzu którego wam 

posłałem.  Dla niego też prosiłem tutaj o pokój Boży w sercu, aby  nie dał się uwieść 

światu, ale by nade wszystko dbał o wasze dobro, dobro wiary, zbawienia, by wam 

służył. Służba człowiekowi to pierwsze zadanie kapłana. Nawet nie złocenia w 

kościele, piękne z wyglądu, ale po prostu służba człowiekowi, służba sercu ludzkiemu, 

czyli zbawieniu człowieka. 

 Księże Krzysztofie ufam, że tutaj tak tę posługę podejmiesz i ufam też, że wy 

będziecie go wspierać.  Proszę was tutaj z tego miejsca, abyście otoczyli waszego 

nowego duszpasterza wielką modlitwą, wielkim wsparciem modlitewnym, ale też 

byście podjęli taką serdeczną współpracą. 

 To jest moje pragnienie, ufam że i 

pragnienie Jezusa, który pokój swój 

daje Wam po to abyście żyli w jedności, 

zgodzie i miłości. 

 Św. Jan Apostoł, kiedy 

chrześcijanie przychodzili do niego i 

pytali Janie: co takiego mówił Pan 

Jezus, miał zawsze odpowiadać: dzieci 

moje miłujcie się. 

 Jako następca Apostołów proszę was: Dzieci moje, miłujcie się. 

 Na ten trud miłowania, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. 

  

 

 

 

 



Uroczystość Pierwszej Komunii świętej 
 

Uroczystość Pierwszej Komunii św. odbyła się dnia 16 maja. 

Lista dzieci, które w tym dniu przyjęły po raz pierwszy Jezusa w Eucharystii. 
 

1. Cegła Patryk  

2. Czajka Jakub  

3. Czykieta Michał  

4. Dobrowolska Julia   

5. Duraj Izabela  

6. Gil Wiktoria  

7. Grzegorek Jakub  

8. Jarząbek Michał  

9. Kruszelnicki Wiktor 

10. Kucharska Aleksanda 

11.  Kutarba Jacek  

12. Łoza Jagoda 

13. Machynia Daniel   

14. Malinowska Wiktoria 

15. Mataszewski Jan   

16. Macioszek Agnieszka 

17. Pawełek Bartosz 

18. Pawliszyn Michał 

19. Pożoga Joanna  

20. Symala Rafał  

21. Szubart Filip  

22. Szymala Adam 

23. Urbański Piotr   

24. Wdowiński Jakub   

25. Wójtowicz Aleksandraa 

26. Wypych Kacper 

27. Zonzel Karolina 

28. Żurowska Agata    
 

 

 

 

 



Uroczystość Bierzmowania 
 

Uroczystość bierzmowania w tym roku odbyła się w parafii św. Stanisława w 

Fałkowicach w dniu 18 maja. Uroczystości przewodniczył ks. bp Jan Kopiec. 

Młodzież, która przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej: 

 

1. Aberbuch Maja 

2. Baran Patryk 

3. Czykieta Natalia 

4. Czyszczoń Dorota 

5. Dedek Ola 

6. Fischer Patrycja 

7. Grzegorczyk Marcin 

8. Lizak Luiza 

9. Janas Radek 

10. Janik Łukasz 

11. Koziak Gabriel 

12. Kulczyńska Magdalena 

13. Kądziołka Małgorzata 

14. Łaskowski Miłosz 

15. Magiera Daniel 

16. Marzec Sandra 

17. Mazurek Rafał 

18. Polok Artur      

19. Popiołek Piotr 

20. Silicki Mateusz 

21. Sobczak Paulina 

22. Szewc Magdalena 

23. Szramowski Jan 

24. Sitarz Daniel 

25. Rytyna Ireneusz 

26. Trojanowska Karolina 

27. Węgrzynowska Agnieszka 

28. Wyrwoł Justyna 

29. Zelek Mateusz 

30. Zapała Damian 

 



Dożynki parafialne i festyn 
 

 Dożynki parafialne przeżywane były w naszej 

parafii w dniu 05 września. Rozpoczęły się Mszą św., 

w której dziękowaliśmy za tegoroczne plony ziemi. 

Po południu odbył się bardzo udany (dzięki pogodzi i 

dobrej organizacji) festyn parafialny na placu przy 

OSP w Pokoju. Zorganizowała go nasza parafialna 

Caritas i Rada Duszpasterska. 

 Festyn przebiegał wg planu: 

 14:00 – OSP Pokój - rozpoczęcie festynu; 

 14:30 – występy dzieci z Publicznego Przedszkola w Pokoju; 

 16:00 – mecz: księża – reprezentacja parafii na boisku „Orlik”; 

 17:00 – OSP Pokój - „Śluby Panieńskie” w wykonaniu naszej młodzieży. 

 18:00 – licytacja; 

 18:30 – koncert zespołu „Maximo” z Zieleńca; 

 19:30 – zabawa taneczna; 

 Oprócz tego przygotowano wiele innych 

atrakcji min.: loterię fantową – każdy los 

wygrywa. Przy wejściu można było nabyć 

bilet, który brał udział w losowaniu cennych 

nagród min. roweru, sprzętu AGD. Dla dzieci 

przygotowano  „wesołe miasteczko”. 

 Nie zabrakło czegoś dla ciała: ciepłych 

posiłków, kiełbasek, ciasta, kawy, herbaty, zimnych napoi. 

 

 Dochód z festynu przeznaczony został na potrzeby remontowe naszej parafii. 

  



Remont dachu na plebanii 
 

 

  

  

 Budynek plebanii od dłuższego czasu wymagał wymiany pokrycia dachowego. 

Dotychczasowe pokrycie wykonane z dachówki cementowej było zniszczone, 

wskutek czego budynek plebanii przemakał. 

  

 

     Rada 

Duszpasterska podjęła 

natychmiastową decyzję o całkowitej 

wymianie dachu i pokryciu go tzw. 

dachówką karpiówką. 

 

 

 

 

Prace mimo niesprzyjających warunków 

pogodowych rozpoczęły się w maju i 

potrwały kilka tygodni, aż do końca czerwca. 

 Wymianę dachu w całości wykonała 

firma dekarsko - blacharska pana Wiesława 

Urygi z Starościna 

 

 



Pielgrzymka do Leśniowa 

 

 Miesiąc październik poświęcony Matce Bożej i różańcowi rozpoczęliśmy od 

pielgrzymki (01 października) do Leśniowa i Św. Anny. 

 Około 40 kilometrów na południowy wschód od Częstochowy leży miasto 

Żarki. Jednym z jego przedmieść jest dawna wioska Leśniów, której historia sięga 

XIV wieku. W roku 1382 piastowski książę Władysław Opolczyk, wracał na Śląsk, 

wioząc dwa bezcenne skarby: cudowny obraz Czarnej Madonny oraz wyjątkowej 

urody drewnianą figurkę Maryi z Dzieciątkiem na ręku. Na miejsce postoju na 

ojczystej ziemi podróżni wybrali polanę na terenie dzisiejszego Leśniowa. Nieznośny 

upał panujący tego lata sprawił, że wyschły wszystkie tutejsze źródła jurajskie. W 

pobliżu miejsca, gdzie stała figurka Maryi, wytrysnęło źródełko z życiodajną wodą. 

Na pamiątkę tego wydarzenia książę pozostawił cudowną figurkę Maryi w 

drewnianej kapliczce w Leśniowie, zaś lud otoczył ją żywym kultem. 

Dziś sanktuarium służy 

rodzinie, umacniając ją w wierze i 

miłości. W tym miejscu 

narzeczeni zawierają 

sakramentalny związek małżeński, 

tutaj małżonkowie odnawiają 

przyrzeczenia małżeńskie, tutaj 

dzieci proszą o łaski i zdrowie dla 

swoich rodziców. Tutaj wszystkie 

rodziny uczą się żyć na wzór św. Rodziny z Nazaretu. 

Nieco dalej na północ znajduje się sanktuarium św. Anny, gdzie początki kultu 

świętej sięgają XV wieku i wiążą się z jej cudownym ukazaniem pasterzom w lasach, 

niedaleko Przyrowa. W XVI wieku w tym miejscu wzniesiono drewnianą kaplicę 

poświęconą św. Annie. Dziś miejscem tym opiekują się siostry dominikanki. 

W pielgrzymce uczestniczyło ponad 40 osób. 



Wymiana rynien na kościele 
 

 Kolejnym pilnym zadaniem do wykonania, była wymiana rynien na dachu 

kościoła. Rynny były zniszczone, co powodowało, że przy każdym opadzie deszczu 

zalewane były ściany kościoła (szczególnie prawa strona). 

 Rada Duszpasterska podjęła decyzję o całkowitej wymianie rynien bocznych 

kościoła. Prace zostały wykonane w ciągu dwóch dniu (29 i 30 października) przez 

zakład dekarsko – blacharski pana Joachima Sosny z Grabczoka. 

 

 
 

 

 



Nowa Rada Duszpasterska 
 

 

 Dekretem (z dnia 16 października 2010r.) naszego biskupa Andrzeja Czai, zostały 

zarządzone wybory do Rad Parafialnych. Dotyczą one wszystkich parafii diecezji, 

nawet gdy Rada nie pełniła funkcji przez całą 5 letnią kadencję – tak jak w naszej 

parafii. 

 Nasza Rada Duszpasterska będzie liczyć 9 osób (6 z wyboru parafian i  3 z wyboru 

proboszcza). Parafianie wybiorą: 3 osoby z Pokoju, 2 osoby z Zieleńca, 1 osobę z 

Krogulnej. 

 W wyniku wyborów w dniach: 14 i 21 listopada do nowej Rady Duszpasterskiej 

wybrano: 

 

 Z wyboru parafian:  Pokój:  Bartoń Marcin, Łytka Jan, Sygulka Gerard; 

Zieleniec: Orzeszyna Janusz, Sowa Jadwiga; Krogulna: Gryl Danuta; 

 

 Z nominacji proboszcza:  Hejna Grzegorz, Kurowski Kazimierz, 

Grzegorczyk Jerzy. 

 

 W niedzielę 12 grudnia w ramach nabożeństwa popołudniowego o godz. 15:00 

odbyło się zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

 

 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej: PRD) jest wspomaganie 

proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia 

parafialnego.2. Kadencja PRD trwa 5 lat. 

 16. Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im 

przewodniczy, zapraszając wszystkich jej członków. Poszczególne sekcje w miarę 

potrzeb powinny spotykać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy. 

 18. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich 

poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii. 

 19. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i 

gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna 

wspierać i pomagać w ich realizacji. 

 20. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji 

zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, 

rejonowych lub dekanalnych służących temu celowi. 

 21. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej 

wspólnocie parafialnej w ramach niedzielnych ogłoszeń parafialnych lub na łamach 

gazetki parafialnej. 

 



Strona internetowa naszej parafii 

www.parafiapokoj.pl 

 
Nic nie zastąpi nam indywidualnych rozmów 

duszpasterza z wiernymi. Nic nie zastąpi nam 

celebracji Mszy św., wspólnych nabożeństw, 

procesji, pielgrzymek. Nic nie zastąpi żywego 

głoszenie Słowa Bożego. Ale zarazem pojawiły się 

zupełnie nowe możliwości ewangelizacji. 
  Dobrym przykładem jest internet. Stwarza 

on wspaniałą okazję do błyskawicznego i w każdej 

chwili informowania parafian o tym, co ważnego 

dzieje się w parafii, oraz dotarcia do tych, którzy 

trzymają się z daleka od Kościoła. 

 Od Adwentu 2010 r. ruszyła strona 

internetowa naszej parafii. 

 Na naszej stronie można znaleźć informacje 

dotyczące życia parafii:  aktualności, ogłoszenia, 

porządek Mszy  św., galerię zdjęć, wspólnoty 

parafialne, sprawy kancelaryjne. 

 Znaleźć można historię parafii i wiele innych 

informacji z życia parafialnej wspólnoty. 
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Podsumowanie Anno Domini 2010. 
Dnia 31 grudnia o godz. 17:30, sprawowaliśmy Mszę św. dziękczynną w 

intencji parafian na zakończenie roku 2010. 

 Rok 2010 żegnamy w naszej wspólnocie jako rok zmian duszpasterzy. 

 Pamiętamy o katastrofie smoleńskiej, która zabrała wybitnych synów i córki 

naszego narodu - z panem prezydentem na czele. 

 Wspominamy także  fale powodzi, które dotknęły również naszą parafię: 

Siedlice i Krogulną. 

 W naszej parafii w minionym roku pożegnaliśmy 21 osób. Dla porównania 

w ubiegłym roku zmarło 17 osób. 

 Ślubów w tym roku mieliśmy 9. W ubiegłym roku ślubów było 17. 

 Ochrzczonych zostało aż 32 dzieci, w ubiegłym 24. 

 Do pierwszej Komunii św. w maju przystąpiło 28 osób, a do bierzmowania 

24 uczniów z Gimnazjum. 

Odwiedziny kolędowe 2010/2011 
Plan kolędy 

27 12 2010 poniedziałek g. 14
00 Siedlice 

28 12 2010 wtorek g. 14
00 Krogulna, od p. Wizemberg 

29 12 2010 środa g. 14
00 Krogulna, od p. Chmielnik 

30 12 2010 czwartek g. 14
00 Krzywa Góra, od p. Słowikowskich 

02 01 2011 niedziela g. 15
00 Zieleniec, od p. Dawid do p. Domańskich 

03 01 2011 poniedziałek g. 15
00 Zieleniec, od p. Jonek do szkoły 

04 01 2011 wtorek g. 15
00 Zieleniec, od p. Jakubik do p. Domańskich 

05 01 2011 środa g. 15
00 Zieleniec, od p. Boba do p. Leśniańskich 

07 01 2011 piątek g. 15
00 Zieleniec, od p. Michalec do p. Nawaryńskich 

08 01 2011 sobota g. 11
00 Pokój: ul. Opolska od ronda, ul. Winna Góra od ul. Opolskiej 

10 01 2011 poniedziałek g. 15
00 Pokój: ul. Kościelna od ronda , ul. Podleśna od ul. Brzeskiej 

11 01 2011 wtorek g. 15
00 Pokój: ul. Brzeska od ronda, ul. Skośna 

12 01 2011 środa g. 15
00 Pokój: ul. Namysłowska od ronda 

13 01 2011 czwartek g. 15
00 Pokój: ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego od ul. 1 Maja 



14 01 2011 piątek g. 15
00 Pokój: ul. Krzywa, ul. Kolejowa od ul. 1 Maja 

15 01 2011 sobota g. 11
00 Pokój: ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka od ul. Namysłowskiej 

16 01 2011 niedziela g. 15
00 Pokój: ul. 1 Maja od ronda 

17 01 2011 poniedziałek g. 15
00 Pokój: ul. 1 Maja od p. Wyrwał 

18 01 2011 wtorek g. 15
00 Pokój: ul. Średnia od ul. Mariackiej 

19 01 2011 środa g. 15
00 Pokój: ul. Wojska Polskiego od ronda 

20 01 2011 czwartek g. 15
00 Pokój: ul. Wolności od ronda do p. Durlak 

21 01 2011 piątek g. 15
00 Pokój: ul. Wolności Stacja Doświadczalna od nr 38 

22 01 2011 sobota g. 11
00 Pokój: ul. Żeromskiego od ul. Wolności, ul. Rataja oraz kolęda dodatkowa dla tych, 

którzy nie mogli przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie. 

 

Statystyka  pokolędowa 
 

Nazwa Rodzin Parafian 

Siedlice 11 34 

Krzywa Góra 24 77 

Krogulna 80 248 

Zieleniec 176 568 

Pokój – Nowy Świat 15 53 

Pokój – Janka Krasickiego 4 10 

Pokój - Namysłowska 28 71 

Pokój – Brzeska 19 49 

Pokój – Skośna 5 18 

Pokój – Kościelna 8 25 

Pokój – Podleśna 8 28 

Pokój – Winna Góra 15 50 

Pokój – Opolska 12 35 

Pokój – Krzywa 9 16 

Pokój – Kolejowa 9 21 

Pokój – Sienkiewicza 11 29 

Pokój - Mariacka 12 43 

Pokój – 1 Maja 32 112 

Pokój – 1 Maja 25 84 

Pokój – Średnia 33 93 

Pokój  - Wojska Polskiego 36 118 

Pokój – Wolności 27 79 



Pokój – Wolności 21 60 

Pokój – Żeromskiego 35 101 

Pokój – Rataja 4 12 

Pokój – Reja 4 13 

Pokój – Krótka 1 2 

Razem 664 2049 

 

Dekoracja bożonarodzeniowa 2010r. 
Dekoracja została wykonana przez uczniów III klasy Gimnazjum: 

Stanisława Mataszewskiego, Wojciecha Szeląga, Mateusza Nowaka i Damiana Kota. 

 
 

 


