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 Kościół nasz w swoim nauczaniu, nadaje organom 

szczególną rolę. Papież Pius X, tak mówi o tym instrumencie: 

istnieje też właściwy instrument muzyczny w kościele, przekazany 

przez pokolenia, zwany organami; ze względu na przedziwną 

jakąś jakość i majestat uważano je za godne, by łączyły się  z obrzędami 

liturgicznymi. 

 Sobór Watykański II nawiązał do tradycji 

muzycznej Kościoła oraz do przytoczonej 

wypowiedzi papieża i orzekł ogólnie: W Kościele 

łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu 

organy piszczałkowe, jako tradycyjny instrument 

muzyczny, którego brzmienie celebracjom 

kościelnym dodaje majestatu a umysły wiernych 

podnosi do Boga i spraw niebieskich (KL, n. 

120).  

 W naszym kościele znajdują się organy 

piszczałkowe, wybudowane w latach 1926/27  przez firmę Rieger z Krnova. Jest to 

instrument 23 głosowy. Poddany był remontowi w roku 1983 i w 1999, kiedy prace 

renowacyjne wykonała firma Rieger-Kloss z Krnova, a strojenie i wymianę 

mieszków wykonał pan Manfred Pittchof z Niemiec. 

 Przez kilka ostatnich lat parafia nasza nie miała stałego organisty. W niedzielę i 

święta obowiązki te wykonywał pan Janusz Wyrwał, pani Beata Bednorz z Dobrzenia 

Wielkiego i przez krótki czas  Grzegorz Sinkowski z Opola, z parafii bł. Czesława. 

 W parafii naszej od grudnia 2011 roku, stałą organistką została pani Regina 

Krzywoń, która gra na każdej Mszy św. w kościele parafialnym i w kościele filialnym 

w Krogulnej. 

Organy w naszym kościele. 



Odwiedziny Kolędowe 

 Plan kolędy 2011/2012 
 

27 12 2011 wtorek g. 1400 Zieleniec, od p. Leśniańskich do p. Grzegorek 

28 12 2011 środa g. 1400 Zieleniec,  od p. Dudik do p. Dawid 

29 12 2011 czwartek g. 1400 Zieleniec, od. p. Socha do p. Woźniak 

30 12 2011 piątek g. 1400 Zieleniec, p. Janik do p. Łakomskich 

31 12 2011 sobota g. 1100 Siedlice (od nr 38) 

02 01 2012 poniedziałek g. 1500 ul. Wolności (od nr 34 do 3) 

03 01 2012 wtorek g. 1500 ul. Winna Góra (od nr 2a), ul.  Wolności (od nr 38) 

04 01 2012 środa g. 1500 ul. Średnia (od nr 39), ul. Krótka (nr 1) 

05 01 2012 czwartek g. 1500 ul. Rataja (od nr 1), ul. Mariacka (od nr 16), ul. 
Sienkiewicza (od nr 11) 

06 01 2012 piątek g. 1430 ul. Wojska Polskiego (od nr 65) 

07 01 2012 sobota g. 1100 ul. Kolejowa, (od nr 5), Krasickiego (od nr 7), Nowy Świat 
(od nr 1), 

08 01 2012 niedziela g. 1430 ul. Żeromskiego (od nr 29) 

09 01 2012 poniedziałek g. 1500 ul. Namysłowska (od nr 34), ul. Skośna  (od nr 7) 

10 01 2012 wtorek g. 1500 ul. Brzeska (od nr 26), ul. Kościelna (od nr 1), ul. 
Podleśna (od nr  4) 

11 01 2012 środa g. 1500 ul. 1 Maja (od nr 80) 

12 01 2012 czwartek g. 1500 ul. 1 Maja (od nr 59 ), ul. Krzywa (od nr 4), ul. Reja (od nr 
2) 

13 01 2012 piątek g. 1500 Krogulna 

14 01 2012 sobota g. 1100 Opolska (od nr 24) i Krzywa Góra (od nr 36) 

15 01 2012 niedziela g. 1430 Krogulna 

 



Nabożeństwo ekumeniczne 

 
 Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan każdego roku obchodzimy w 

dniach 18-25 stycznia 2012 r. 

 Hasłem tegorocznego tygodnia są 

słowa z Pierwszego Listu św. Pawła 

Apostoła do Koryntian: Przemienieni przez 

zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 

15, 51-58 

 Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. 

 Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. 

 Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich i ich 

tradycji religijnych. 

 W niedzielę 22 stycznia o godz. 15:00 w naszym 

kościele, w ramach tygodnia modlitw o jedność 

chrześcijan, odbyło się się nabożeństwo ekumeniczne. 

 Słowo Bożego wygłosił nowy duszpasterz parafii 

ewangelickiej ks. Eneasz Kowalski. 

 Nabożeństwo zostało połączone z koncertem kolęd 

w wykonaniu chóru Laudate Dominum z Opola, pod 

kierunkiem pani Ludmiły Wocial-Zawadzkiej. 

 Zaproszenie chóru spowodowało, że w 

nabożeństwie uczestniczyła bardzo liczna grupa wiernych 

z parafii ewangelickiej i katolickiej. 

 Po modlitewnym spotkaniu w kościele, miała miejsce druga cześć, mianowicie 

spotkanie przy kawie, herbacie i smacznym cieście w salce katechetycznej na 

plebanii. 

Chór z Opola Laudate Dominum 

ks. Eneasz Kowalski 



Pielgrzymka wielkopostna 
 

  Dnia 17 marca 2012r, 

wyruszyliśmy na parafialną pielgrzymkę do 

trzech sanktuariów: Gostynia, Osiecznej i 

Górki Duchownej. 

  Gostyń to miasto leżące 70 km 

na południe od Poznania. W XVI wielu na 

pobliskim wzgórzu, zwanym dzisiaj Świętą 

Górą, wybudowano kościół. Jego 

największym skarbem jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i kwiatem róży w dłoni. 

W roku 1928 obraz został koronowany. Opiekunami sanktuarium są ojcowie filipini. 

 Osieczna leży koło Leszna. Nad miastem góruje zabytkowy kościół z 

klasztorem franciszkanów. W jego wnętrzu w 

bocznym ołtarzu znajduje się Obraz Matki 

Bożej Bolesnej. Przedstawia on Maryję, która 

czuwa nad śpiącym Jezusem. O wielkim 

zaufaniu do Pani Osieckiej mówią niezliczone 

intencje ofiarodawców, a o Jej łaskawości 

mówią wota, oraz złocone korony z XVIII 

wieku. 

 Przez całe wieki Górka Duchowna należała do benedyktynów. Od roku 1410 

w tamtejszym kościele znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia. 

Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na prawej ręce. Lewą Maryja tuli 

swego Syna do siebie. 

W pielgrzymce uczestniczyła grupa 50 osób. 

 

                  Sanktuarium w Gostyniu. 

                Przed bazyliką w Gostyniu. 



Rekolekcje wielkopostne 
 

 

 

Nie zamykajmy serc 

Zbawienia nadszedł 

czas 

Gdy Chrystus puka 

w drzwi 

Może ostatni raz. 

 
 

 

Rekolekcje parafialne w dniach 29 marca - 01 kwietnia 2012r, wygłosił ojciec Eliasz 

Opala, z klasztoru oo. franciszkanów z Wambierzyc. 

 

Plan tegorocznych rekolekcji: 

 

CZWARTEK - 29 marca 

godz. 17:30 – Msza św. w Krogulnej – rozpoczęcie rekolekcji – nauka ogólna; 

godz. 18:30 – Msza św. w Pokoju – rozpoczęcie rekolekcji – nauka ogólna; 

 

PIĄTEK – 30 marca 
godz. 8:00 – odwiedziny chorych; 

godz. 10:00 – spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej; 

godz. 17:30 – Droga Krzyżowa i Msza św. w Krogulnej z nauka ogólną; 

godz. 18:30 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką ogólną;  

 

SOBOTA – 31 marca 
godz. 10:00 – Msza św. w intencji osób chorych i seniorów naszej parafii (z 

udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych); 

godz. 17:00 – spotkanie i nauka dla młodzieży;  

godz. 18:00 – okazja do spowiedzi św.; 

godz. 18:30 – Msza św. z kazaniem ogólnym;  

 

    Zegar z franciszkańskiego kościoła w Osiecznej 



NIEDZIELA PALMOWA – 01 kwietnia 

godz. 7:30 – Msza św. w Pokoju z kazaniem ogólnym;  

godz. 9:15 – Msza św. w Krogulnej z kazaniem ogólnym; 

godz. 11:00 – Msza św. Pokoju z kazaniem ogólnym; 

godz.15:00 - Gorzkie Żale; 

godz. 15:30 - spowiedź przedświąteczna; 

 

 

Artykuł w Gościu Niedzielnym 

 W numerze 10/2012 tygodnika Gość Niedzielny, z dnia 11 marca, w opolskim 

dodatku, ukazał się artykuł o naszej parafii. 

 Jego autorką jest pani Anna Kwaśnicka. 

 

 Parafię, erygowaną w 1903 roku, 

tworzy pięć miejscowości: Pokój, Krogulna, 

Krzywa Góra, Siedlice i Zieleniec. 

 

 Otoczony lasami Pokój, który w 

połowie XVIII w. został założony przez 

księcia Carla Christiana Erdmanna von 

Würtemberg, miłośnika polowań, rozciąga się 

promieniście wokół ronda im. Jana Pawła II, 

które zadziwia swoim rozmiarem. Niegdyś w 

jego centrum wznosił się zamek, najpierw 

drewniany, po pożarze murowany, dziś jednak 

nie ma po nim śladu, a obracając się na środku 

zielonej przestrzeni ronda, można zobaczyć 

dwie świątynie stojące po dwóch stronach 

idealnie na wprost siebie: starszą ewangelicką, 

i wybudowaną w latach 1907-1908 katolicką. 

 – Obecny kościół wzniesiono, kiedy 

wcześniejsza świątynia okazała się za ciasna 

dla rosnącej liczby wiernych – opowiada ks. Krzysztof Rusinek, który będąc od 2 lat 

proboszczem w Pokoju, zgłębia historię zarówno parafii, jak i miejscowości. 

– Ciekawe informacje można znaleźć w dokumentach odkrytych w głowicy wieży, 

którą remontowano za czasów mojego poprzednika ks. Kazimierza Balaka, m.in. o 

współpracy ludności katolickiej i ewangelickiej – wyjaśnia. 

 Jeden duszpasterz 

 Dziś parafię Podwyższenia Krzyża Świętego, oprócz Pokoju, w którym mieści 

się ponad stuletni, neobarokowy kościół parafialny, tworzą jeszcze cztery 

              
Artykuł z Gościa Niedzielnego 



miejscowości: Krogulna, w której w 1995 r. wieloletni proboszcz ks. Jan Chwaliński 

wybudował z mieszkańcami kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 

Zieleniec, Siedlice i Krzywa Góra. Łącznie około 2000 wiernych. W ostatnich latach 

w tej parafii było dwóch księży: proboszcz i wikary. Teraz ponownie posługuje tylko 

jeden. – Dlatego na początku musiałem na nowo ułożyć sprawy duszpasterskie – 

mówi ks. Krzysztof Rusinek. Codzienną Msza św. i nabożeństwa wielkopostne czy 

majowe odprawia w kościele parafialnym. – W Krogulnej jest Msza św. w każdą 

niedzielę i święta, a także raz w tygodniu, natomiast w kaplicach w Siedlicach i 

Krzywej Górze raz w miesiącu – wyjaśnia ks. proboszcz. Również Msza św. szkolna 

skupia dzieci w kościele parafialnym. – Odprawiana jest w środę przed lekcjami. Po 

Mszy św. nauczyciele odprowadzają je do szkoły – opowiada. 

 Życie parafialne 

 Parafię omodlają cztery Róże Różańcowe, a przy ołtarzu służy grupa 

ministrantów. – Są również ministrantki, ale chciałbym, by w przyszłości dla 

dziewcząt powstała grupa Dzieci Maryi, dlatego do Liturgicznej Służby Ołtarza 

przyjmuję tylko chłopców – mówi ks. Krzysztof Rusinek, dopowiadając, że bardzo 

aktywną wspólnotą jest 11- osobowy Parafialny Zespół Caritas, który cieszy się 

zaufaniem mieszkańców. – Zbierając fundusze na cele charytatywne, rozprowadzają 

m.in. palmy wielkanocne czy świąteczne świece, a parafianie chętnie w te akcje się 

włączają – opowiada. – Parafianie bardzo chętnie uczestniczą w pielgrzymkach. W 

ubiegłym roku w czasie Wielkiego Postu pojechaliśmy do Wambierzyc, a w tym roku 

wybieramy się do Gostynia. Pielgrzymowaliśmy również do Lichenia i Leśniowa, a 

dzieci pierwszokomunijne wraz z opiekunami były na dziękczynnej pielgrzymce na 

Górę św. Anny – opowiada ks. Krzysztof Rusinek, podkreślając, że swoją tradycję 

mają również wyjazdy do Turzy Śląskiej na Noce Pokuty. 

 Dbają o kościół i cmentarz 

 Bardzo dobrze układa się współpraca z parafialną radą duszpasterską – 

podkreśla ks. Rusinek. – Wyremontowaliśmy zakrystię i budynek plebanii, w a 

kościele na ławkach i w prezbiterium zainstalowaliśmy maty grzewcze. W 

najbliższym czasie podjęte zostaną prace przy budowie pojazdu dla osób 

niepełnosprawnych. Uporządkowany został także cmentarz – opowiada o podjętych 

działaniach. Na grobie budowniczego kościoła ks. M. Raczka założono nową płytę, 

ufundowaną przez parafian, a w miejscu masowego grobu mieszkańców, którzy 

zginęli z rąk żołnierzy radzieckich w styczniu 1945 r., stanął pomnik z tablicami po 

polsku i niemiecku, ufundowanymi przez Heimatkreis Carlsruhe z Niemiec. – Płyty z 

najstarszych, przedwojennych grobów przenieśliśmy do stworzonego lapidarium – 

mówi ks. Rusinek, dopowiadając, że opracowany został również regulamin 

cmentarza. 

 

 



Triduum Paschalne i Boży Grób 

  Paschalne Triduum, trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka 

Sobota (których ukoronowaniem jest Niedziela Zmartwychwstania) można z 

całą pewnością nazwać "trzema dniami, które wstrząsnęły światem". 

     Te trzy dni nie mają sobie równych w historii świata. Śmiało można powiedzieć, 

że są one porównywalne jedynie ze stworzeniem świata. W ciągu tych trzech dni 

dokonało się bowiem Nowe Stworzenie, Bóg na nowo stworzył to, co uległo 

zniszczeniu przez grzech pierworodny. W ciągu tych trzech świętych dni Jezus 

Chrystus, Syn Boży, Odwieczne Stwórcze Słowo Boże, przez które wszystko się 

stało dokonał rzeczywiście nowego stworzenia. Przez swoją Mękę, Śmierć i 

Zmartwychwstanie pokonał zło i grzech, zwyciężył śmierć i Szatana, przywrócił nam 

życie wieczne, otworzył bramy raju i pojednał nas z Bogiem Ojcem. 

     To właśnie Chrystus w ciągu tych trzech świętych dni uczynił wszystko nowe. To 

On na nowo stworzył świat. Ten na nowo stworzony świat Chrystus uposażył w trzy 

Sakramenty, ustanowione właśnie w ciągu tych trzech świętych dni. Pierwszy to 

Sakrament Eucharystii, ustanowiony w sposób bezkrwawy w Wielki Czwartek w 

Wieczerniku. Drugi to Sakrament Kapłaństwa, ustanowiony również w Wieczerniku,  

a trzeci to sakrament pokuty i pojednania ustanowiony wieczorem w dniu 

Zmartwychwstania. 

 

 

                               
Wielki Piątek 

                             
Wielki Piątek 

                              
Wielka Sobota 

                               
Boży Grób 

Zdjęcia z Triduum Paschalnego w naszym kościele 



Bierzmowanie 

  Dnia 10 mają 2012r. uczniowie 

klas trzecich naszego gimnazjum przyjęli 

ostatni z sakramentów wtajemniczenia - 

bierzmowanie. O godzinie 16:00 młodzież z 

zgromadziła się w kościele pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Zagwiździu, gdzie z rąk bp Pawła Stobrawy 

przyjęła sakrament Ducha Świętego.  

 Po całorocznym przygotowaniu kandydaci, których uznano za godnych 

przyjęcia sakramentu w obecności wybranego przez siebie świadka i zgromadzonych 

wiernych otrzymali sakrament bierzmowani oraz wybrane przez siebie trzecie imię – 

swojego patrona, którego pragną naśladować w swoim życiu. 

 

Młodzież naszej parafii przyjmująca bierzmowanie: 

  

Balij Monika 

Baran Ewa 

Baran Natalia 

Bronka Paweł 

Dyszlowski Dawid 

Dziewiątkowski Jacek 

Heliński Szymon 

Kelmel Aleksandra 

Kubica Klaudia 

Kula Milena 

Lizak Wojciech 

Łakomska Roksana 

Łydka Natalia 

Mainka Piotr 

Markiewicz Patryk 

Mospan Aneta 

Mróz Joanna 

Niesłuchowska Dominika 

Pawełek Kamila 

Pękalska Dagmara 

Polańska Angelika 

Ruszczak Agnieszka 

Silicka Anita 

Siwiec Paweł 

Stępień Florentyna 

Stiller Malwina 

Szmaja Milena 

Szmaja Monika 

Wdowińska Agnieszka 

Winiarska Ewelina 

Wójtowicz Łukasz 

Wuczkowska Paulina 

Zelek Beata 

Zelek Łukasz 

Zonzel Daniel 

Żurecka Angela 

 

ks. bp. Paweł Stobrawa 



I Komunia św. 

Dzieci które dnia 13 maja przystąpiły do I Komunii św. 

 

Bartosiak Maciej 

Boba Julia 

Ciurla Filip 

Domasot Dawid 

Duraj Tomasz 

Ilich Karol 

Jarząbek Agata 

Jakubik Adam 

Kaleta Amelia 

Kłonowska Angelika 

Konat Anna 

Krauz Oliwia 

Kossak Michał 

Kucharski Kamil 

Kulig Paryk 

Makarewicz Justyna 

Matuszek Oliwia 

Nowak Wojciech 

Olszacki Daniel 

Pawełek Wojciech 

Przydatek Estera 

Przytuła Wojciech 

Ryniak Hanna 

Sznyr Krystian 

Towara Natalia 

Wieczorek Jennifer 

Wuczkowski Wiktor 

Wypych Mateusz 

 

Tegoroczna uroczystość I Komunii św.,  przebiegała pod znakiem i symbolem orła. 

Słowami przewodnimi uroczystości były słowa piosenki „lednickiej”: 

 
Tylko Orły szybują nad granią, 

Tylko Orłom nie straszna jest przepaść. 

Wolne ptaki wysoko latają, 

już za chwilę wylecimy z gniazda. 

 

         
Dziewczęta przystępujące do I Komunii św. 

             
Chłopcy przystępujący do I Komunii św. 

 Symbol orła i dekoracja w kościele 
                   

Wspólne zdjęcie 



Pielgrzymka dziękczynna 

na Górę św. Anny 

 

Dzieci pierwszokomunijne w dniu 30 maja, uczestniczyły wraz z opiekunami w 

pielgrzymce dziękczynnej na Górę św. Anny. W sumie udział wzięło 50 osób. 

O godz. 11:00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice, dziękując za dar Pierwszej 

Komunii św. 

Po Mszy św. był wspólny obiad, czas wolny przeznaczony na zakup pamiątek i na 

zakończenie spacer po Górze św. Anny. 

Do domu wróciliśmy o godz. 16:30.  

 

 

 

 

Serdecznie dziękuję dzieciom i 

opiekunom za gorliwy udział w 

pielgrzymce.  

 

 

 

 

          
Przed bazyliką w oczekiwaniu na Mszę św. 

  
Wspólne zdjęcie na schodach przed Rajskim Placem 



Nabożeństwa do 

Matki Bożej 

Maj - dla wielu najpiękniejszy 

miesiąc roku - to w Kościele okres 

szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie 

w Polsce gromadzimy się wieczorami w 

kościołach, przy grotach, kapliczkach i 

figurach przydrożnych. Pierwsze 

nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać 

w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 

1852 r. - uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się 

ono bardzo popularne i znane w całym kraju. 

Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie 

uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już na 

Wschodzie w V wieku. W Kościele zachodnim w I 

tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej 

sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. 

powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. 

Centralną częścią nabożeństwa majowego 

jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych 

hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej 

wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. 

Litania Loretańska powstała w XII wieku, 

prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie 

papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od 

miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była 

szczególnie propagowana i odmawiana. 

W tym roku kilka razy „majówkę” odprawiliśmy przy grocie Matki Bożej. Teren 

wokół niej został odnowiony, zasadzone krzewy, a grota została oczyszczona z zarośli. 

Nabożeństwo majowe przy grocie Matki Bożej 

Grota Matki Bożej na "tyłach" kościoła 



Boże Ciało 

 Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie Ciało i Krew Pana jest...  

Te słowa piosenki chyba najlepiej wskazują, jakiej postawy wobec Najświętszego 

Ciała i Krwi Pana Jezusa uczy nas od wieków Święty Kościół Katolicki. W okresie 

kiedy z racji uroczystości Bożego Ciała katolicki świat rozważa tę niepojętą Tajemnicę 

naszej wiary, w której adorujemy Boga samego ukrytego pod eucharystycznymi 

postaciami Chleba i Wina, warto abyśmy zadali sobie pytania: jaka jest nasza cześć dla 

Najświętszych Postaci Ciała i Krwi Pana Jezusa? Czy zdajemy sobie sprawę, że w 

Eucharystii sam Pan Bóg przychodzi do nas? Jaka powinna być nasza postawa podczas 

Komunii świętej i w czasie adoracji?  

W Boże Ciało, nastąpiła zmiana porządku Mszy św. O godz. 7:30 odprawiliśmy 

Msze św. w Krogulnej. Procesja do czterech ołtarzy w Pokoju odbyła się po Mszy św. o 

godz. 9:15 i przebiegła ulicami: Kościelną, Wojska Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, 

Namysłowską i Kościelną. Po zakończonej Procesji około godz. 11:00 odprawiona 

została druga Msza św.  Ołtarze przygotowali: I - Straż Pożarna; II - Przedszkole; III - 

Róże Różańcowe; IV - Służbę Liturgiczna Ołtarza; 



Poświęcenie podjazdu dla wózków 

inwalidzkich 

 

Na przełomie czerwca i lipca realizowane 

były prace przy ustawieniu nowego ogrodzenia 

w kościele filialnym w Krogulnej, a przy 

kościele parafialnym przy budowie podjazdu 

dla wózków inwalidzkich. 

W niedzielę 29 lipca po sumie nastąpiło 

uroczyste poświęcenie podjazdu, aby służył 

potrzebującym.  

Tego dnia za wstawiennictwem św. 

Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących 

oraz bł. Jana Pawła II – Pielgrzyma świata i 

Misjonarza wszystkich ludów i narodów, 

modliliśmy się o bezpieczne podróże i opiekę 

Bożą dla wszystkich kierujących pojazdami i 

poruszających się po naszych drogach. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 

którzy przyczynili się do doprowadzenia do 

końca tych inwestycji. 

 

Prace w całości nieodpłatnie wykonała firma pana Roberta Pawłowskiego. 

 

Budowa podjazdu 

Zaawansowane prace 

Efekt końcowy 



 Odpusty w naszej parafii 

 

Przełom miesięcy sierpnia i września to w naszej wspólnocie czas odpustów. 

 

Pierwszy odpust w Uroczystość Wniebowzięcia 

(15 sierpnia) przeżyliśmy w Siedlicach. Msza św. w 

intencji mieszkańców Siedlic sprawowana była o 

godz. 12:00. 

Następnie w niedzielę 26 sierpnia, w liturgiczne 

wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej 

odprawiliśmy odpust w kościele filialnym w 

Krogulnej. Msza św. odpustowa sprawowana była o 

godz. 11:00. Wieczorem o godz. 21 odprawiliśmy  

nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego. 

Druga niedziela września to nasz odpust 

parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża św. W tym 

roku przypadł on 09 września. Sumę odpustową o 

godz. 11:00 odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Józef 

Krawiec, kapelan Zakładów Karnych w Strzelcach 

Opolskich i założyciel Stowarzyszenia Pomocy 

Wzajemnej „Barka”. 

Kościoły w naszej diecezji, które noszą tytuł 

Podwyższenia Krzyża. św.: katedra pw. 

Podwyższenia Krzyża św. w Opolu, Bogdanowice, 

Jarnołtów, Klisino, Kopice, Lisięcice, Malnia, 

Moszczanka, Niwnica, Pokój, Racibórz-Studzienna, Radawie, Strzelce Opolskie, 

Wierzbie, Wojnowice, Zborowskie. 

 

Odpust 
 

Odpust jest darowaniem wobec 

Boga kary doczesnej za grzechy 

odpuszczone już co do winy. 

Może go uzyskać wierny, 

odpowiednio przygotowany - po 

wypełnieniu pewnych 

określonych warunków - przy 

pomocy Kościoła, który jako 

służebnica odkupienia 

autorytatywnie rozporządza i 

dysponuje skarbcem 

zadośćuczynienia Chrystusa i 

Świętych. Odpustami są 

czynności wiernych, w wielu 

wypadkach łączące się z jakimś 

miejscem (np. kościołem) lub z 

rzeczą (np. różańcem). 

 

 

 

 

 



Peregrynacja relikwii bł. Karoliny 

W dniach 22 - 27 października br., nasza parafia przeżywała nawiedzenie 

relikwii bł. Karoliny Kózkówny, patronki 

dzieci, młodzieży, młodych małżeństw i 

Ruchu Czystych Serc. 

Prawie przez cały tydzień od 

poniedziałku do soboty, mogliśmy 

publicznie oddać cześć relikwiom bł. 

Karoliny, która jest wzorem żywej wiary i 

wyprosić u Jezusa Eucharystycznego 

potrzebne łaski w życiu osobistym i 

rodzinnym.  

Plan nabożeństw w ramach nawiedzenie 

relikwii w naszej parafii 

 

Poniedziałek 22 października, początek 

peregrynacji relikwii bł. Karoliny; 
godz. 17:30 Modlitwa różańcowa i oczekiwanie na 

relikwie; 

około godz. 18:00 powitanie relikwii i delegacji, 

procesja do kościoła; 

Msza św. ku czci bł. Karoliny Kózkówny; 

 

Wtorek 23 października, nabożeństwo dla dzieci; 
godz. 17:00 nabożeństwo dla dzieci; 

godz. 17:45 różaniec prowadzony przez dzieci i 

ucałowanie relikwii przez dzieci; 

godz. 18:30 Msza św. dla wszystkich; 

 

Środa 24 października, nabożeństwo 

w Pokoju i Krogulnej; 
godz. 7:30 Msza św. szkolna dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej; 

godz. 17:30 nabożeństwo i różaniec z bł. 

Karoliną dla wszystkich, 

błogosławieństwo relikwiami i możliwość 

ucałowanie relikwii przez dorosłych; 

godz. 18:30 nabożeństwo i różaniec z bł. 

Karoliną w Korgulnej.  

 

Czwartek 25 października, 

nabożeństwo dla młodzieży; 

Powitanie relikwii 

Relikwie bł. Karoliny 

Dekoracje z obrazem błogosławionej 



godz. 17:30 nabożeństwo dla młodzieży gimnazjum i starszej; 

godz. 18:15 różaniec prowadzony przez młodzież, błogosławieństwo relikwiami i 

możliwość ucałowania relikwii przez młodzież; 

godz. 19:00 Msza św. dla wszystkich; 

 

Piątek 26 października, różaniec i nabożeństwo dla małżeństw; 
godz. 17:30 różaniec z bł. Karoliną dla wszystkich; 

godz. 18:00 Msza św.; 

godz. 20:00 czuwanie z bł. Karoliną (dla rodziców), Droga Krzyżowa; 

 

Sobota 27 października, zakończenie peregrynacji relikwii bł. Karoliny; 
 

godz. 17:00 różaniec z bł. Karoliną dla wszystkich, błogosławieństwo relikwiami, 

pożegnanie i przekazanie parafii Osowiec-Węgry; 

godz. 18:00 Msza św. dziękczynna za dar peregrynacji;  

 

 

Pielgrzymka do Włoch 

W dniach 30 września - 06 października br. odbyła się parafialna pielgrzymka do 

Włoch, w której uczestniczyło 48 osób. 

Przebiegała ona szlakiem: Padwa – Loreto – Manopello – Lanciano – M. S. Angelo – 

S. G. Rotondo – Monte Cassino – Watykan – Rzym – Asyż. 

 

 



 

 

 

Plan pielgrzymki do Włoch 
PADWA – LORETO – MANOPELLO – LANCIANO – M. S. ANGELO – S. G. ROTONDO – MONTE CASSINO – WATYKAN – RZYM – 

ASYŻ 

 
 

Termin: 29.09 – 6.10.2012 
 

1 dzień (sobota 29.09.2012): Wyjazd w godzinach porannych (4:00) przejazd przez Czechy, 

Austrię i Włochy. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Padwy na obiadokolację i nocleg. 
 

2 dzień (niedziela 30.09.2012): Po śniadaniu przyjazd do Padwy i nawiedzenie Bazyliki Św. 

Antoniego. Dalszy przejazd do Loreto i nawiedzenie Bazyliki (Msza Św.) z cudowną kopią 

sławnej Czarnej Madonny  

z Loreto, cmentarza żołnierzy polskich, a przede wszystkim nawiedzenie Domku Maryi. 

Wieczorem zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Pescary. 
 

3 dzień (poniedziałek 1.10.2012): Śniadanie. Przejazd do Manopello, gdzie znajduje się "chusta 

św. Weroniki”, na której według legendy odcisnęło się Oblicze Jezusa złożonego w grobie – 

nawiedzenie Sanktuarium. Dalszy przejazd do Lanciano, miejsca związanego z pierwszym 

cudem eucharystycznym, nawiedzenie kościoła. Przejazd do Monte San Angelo na Półwyspie 

Gargano. Zwiedzanie groty Michała Archanioła, Msza Św. Wieczorem przejazd do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 
 

4 dzień (wtorek 2.10.2012): Śniadanie i pobyt w San Giovanni Rotondo – nawiedzenie 

Sanktuarium i grobu św. Ojca Pio (Msza Św.). Przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie 

Klasztoru św. Benedykta oraz cmentarza żołnierzy polskich. Przejazd do hotelu w okolicy 

Rzymu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 
 

5 dzień (środa 3.10.2012): Śniadanie i wczesny wyjazd do Watykanu na audiencję generalną z 

udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI. Po audiencji nawiedzenie grobu Jana Pawła II. 

Zwiedzanie Rzymu: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, Forum Trajana. W 

godzinach wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

6 dzień (czwartek 4.10.2012): Po śniadaniu wyjazd na całodzienne zwiedzanie Rzymu: Fontanna 

di Trevi, Schody Hiszpańskie, Panteon, Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, Bazyliki 

większe, Święte Schody. Wieczorem przejazd do hotelu w okolice Asyżu na obiadokolację i 

nocleg. 
 

7 dzień (piątek 5.10.2012): Śniadanie. Wyjazd do Asyżu. Po drodze nawiedzenie Santa Maria 

degli Angeli - Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej ze słynną Porcjunkulą. W Asyżu zwiedzanie 

Bazyliki św. Franciszka (Msza Św.), Piazza Comune, kościoła św. Klary. W godzinach 

popołudniowych obiadokolacja wyjazd w drogę powrotną. 
 

8 dzień (sobota 6.10.2012): Przyjazd do Polski w godzinach porannych i zakończenie pielgrzymki. 
 

Pielgrzymka do Gidel i Częstochowy 



 

  Trzynaście kilometrów od Radomska, nad Wartą, nieco w bok od szosy 

Piotrków Trybunalski – Częstochowa, leży wieś Gidle. Trochę przypomina ona 

miasteczko – ma rynek i aż trzy kościoły. Najwspanialszy z nich, to kościół 

dominikanów pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej. Jego budowę rozpoczęto 

w 1612 roku. Na tle tej małej miejscowości zadziwia swoją wielkością i bogactwem 

wyposażenia wnętrza. Jednak największym skarbem tej świątyni, skarbem, dla 

którego oprawy została wzniesiona, jest maleńka, zaledwie dziewieciocentymetrowa, 

kamienna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. 

 Matka Boża w Gidlach cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. Krążą wśród 

wiernych opinie, że Matka Najświętsza z Jasnej Góry jest głównie lekarką dusz 

(nawrócenia), a z Gidel – lekarką ciał. Zachowało się bardzo wiele świadectw, 

pisanych i malowanych na tabliczkach wotywnych wieszanych wokół ołtarza, 

mówiących o dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach. 

 

Pielgrzymka odbyła się w dniu 10 listopada. Wyjechaliśmy o godz. 7:00, a 

powróciliśmy przed godziną 18:00.  

W pielgrzymce uczestniczyła rekordowo duża liczba osób 95. 

Koncert zespołu Full Power Spirit 



 

 Zespół Zespół Full Power Spirit istnieje od 2001 roku. Od 11 lat pokazują, że 

miłość do Jezusa Chrystusa można „zarapować”. Ogromna energia na koncertach, 

świetny kontakt z publicznością – to ich znaki rozpoznawcze. Skoro rozruszali 

Światowe Dni Młodzieży w Niemczech, to z pewnością rozbujają i naszych 

gimnazjalistów. 

 Tworzą go raperzy: Miras, Picia i Dzyrooo, toruński Dj Ike (należący do 

czołówki Polskich Dj`i grających czarną muzykę), wokalistka Olga Szomańska, beat-

boxer PRYK i saksofonista Tomek Busławski, a na co dzień wspomaga 4 - osobowy 

zespół instrumentalistów. 

Koncert dla młodzieży naszego dekanatu odbył się  

dnia 24 listopada b.r. (sobota) w sali gimnastycznej w Jełowej. 

Uczestniczyła w nim młodzież klas III Gimnazjum.   

Podsumowanie roku 2012 
 

 Sakramentów chrztu przyjęło 14 osób. 

 Pierwszą Komunię w maju przeżyło 28 uczniów klasy 3 Szkoły Podstawowej. 

 W maju sakrament bierzmowania przyjęło 36 osób z naszego Gimnazjum. 

 Ślubów udzielono 6. 

 Pożegnaliśmy w tym roku 28 naszych parafian. 


