Rok 2013
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kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia, jako formę bezpośredniego
kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy obszarowo parafiach.
Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie
Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon
narodzonemu Jezusowi, wracali inną drogą do swoich krajów. Legenda poszerzyła
ten zapis o to że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść
o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus
poleca swoim 72 uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść miał” (Łk 10, 1-12).
Mało kto wie, że do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafian kapłan,
przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy
Kodeksu Prawa Kanonicznego, celem wzajemnego poznania się. Czytamy w nim:
"proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza
niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie
domagają - roztropnie ich korygować" (kan. 529 § l KPK).

Plan kolędy
1.

27 12 13

piątek

g. 1400 ul. Winna Góra (od p. Kinur), ul. Opolska (do ronda),

2.

28 12 13

sobota

g. 1100 ul. Skośna (do ul. Brzeskiej), ul. Namysłowska (do ronda);

3.

29 12 13

niedziela g. 1400 ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul. Krzywej),
ul. Nowy Świat (od ul. 1 Maja), ul. Krasickiego (od ul.
Nowy Świat);

4.

30 12 13

poniedz. g. 1400 ul. 1 Maja - prawa (do ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);

5.

31 12 13

6.

02 01 14

7.

03 01 14

piątek

g. 1430 Siedlice (od p. Polańskich);

8.

03 01 14

piątek

g. 1800 ul. Podleśna (od ul. Kościelnej);

9.

04 01 14

sobota

g. 1100 ul. Brzeska (do ronda);

10.

04 01 14

sobota

g. 1500 ul. Kościelna (do ronda);

11.

05 01 14

12.

07 01 14

wtorek

13.

08 01 14

środa

14.

09 01 14

15.

10 01 14

piątek

g. 1500 ul. Rataja (od ul. Żeromskiego), ul. Wolności (bloki od nr
67);

16.

11 01 14

sobota

g. 1100 ul. Wolności, (od p. Durlak do ronda);

17.

12 01 14

18.

14 01 14

wtorek

19.

15 01 14

środa

20.

16 01 14

21.

17 01 14

piątek

g. 1500 Zieleniec (od. p. Zbroszczyk do p. Koziak);

22.

18 01 14

sobota

g. 1100 Zieleniec (od. p. Leśniańskiego);

23.

19 01 14

wtorek

g. 1100 Krzywa Góra (od p. Kuczera);

czwartek g. 1500 ul. 1 Maja - lewa (do ronda);

niedziela g. 1400 ul. Żeromskiego (do ul. Wojska Polskiego);
g. 1500 ul. Wojska Polskiego (do ronda);
g. 1500 ul. Mariacka (do ul. 1 Maja), ul. Sienkiewicza (od ul. 1
Maja);

czwartek g. 1500 ul. Średnia (do ul. Mariackiej), ul. Krótka;

niedziela g. 1400 Krogulna (od. p. Chmielniaka);
g. 1500 Krogulna (od. p. Wizemberg);
g. 1500 Zieleniec (od p. Socha);

czwartek g. 1500 Zieleniec (od. p. Zuzel);

niedziela g. 1400 Zieleniec (od. p. Relich) oraz kolęda dodatkowa dla rodzin,
które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.

Nabożeństwo ekumeniczne
Kościół ewangelicki w Pokoju wybudowano w
oparciu

o projekt architekta

o

nazwisku

Schirmeister. Dnia 15 maja 1765 roku dokonano
uroczystego położenia kamienia węgielnego pod
budowę kościoła, któremu nadano imię księżnej
Zofii. Prace na zewnątrz kościoła zakończyły się
17 sierpnia 1773 roku. Uroczyste poświęcenie
kościoła nastąpiło 8 sierpnia 1775 roku. Rzut
poziomy

kościoła

ma

kształt

owalny

o

wymiarach 21,5 x 12,5 m, natomiast cztery
przybudówki

są

kwadratowe.

Do

każdej

przybudówki prowadzi osobne wejście. Przy wejściu do kościoła znajduje się wieża
zakończona zegarem piaskowym i kopułą. Przewyższa ona szczyt dachu o 14,39 m.
Wewnątrz

kościoła

na

dwóch

piętrach

znajdują

się

galerie.

Z

prawej strony umieszczono lożę książęcą. Nad bogato zdobionym ołtarzem znajduje
się ambona. Ołtarz zdobią obrazy malarzy Beuthesa „Ostatnia wieczerza”,
„Przemienienie Pańskie” oraz Ernsta „Zmartwychwstanie” i „Wniebowstąpienie”.
Wnętrze kościoła pomalowano na biało, a ozdoby rokokowe oraz listwy gzymsowe
były złocone.
Słowa, zaczerpnięte z Księgi Micheasza: „Czegoż żąda Pan od ciebie?", były
hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 roku. Zaproponowali je
chrześcijanie z Indii, inspirując się walką członków najniższych kast w tym kraju, o
swoje prawa.
Nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w kościele Zofii 20 stycznia o godz. 15:00.
Jego specjalnym gościem był ks. bp Andrzej Czaja,
który wygłosił Boże Słowo.

Adoracja 07 lutego
Wyznaczone

dni

całodziennej

adoracji

Najświętszego

Sakramentu, także te poprzedzające Środę Popielcową,
powinny być prawdziwymi „Dniami Eucharystycznymi" w
parafii. Należy je dobrze przygotować, pamiętając iż „przy
takich wystawieniach ma uwydatnić się związek istniejący
między kultem Najświętszego Sakramentu a Mszą św.”,
wystawienie takie ma ponadto doprowadzić do zjednoczenia
z Chrystusem, które „swój szczyt osiąga w Komunii
sakramentalnej” (tamże, nr 58). Dlatego też całodzienne
wystawienie powinna poprzedzać i kończyć uroczysta Msza
św. z homilią i licznym udziałem wiernych przystępujących
do Komunii św. Celem wypełnienia tego postulatu udzielam ogólnego zezwolenia na
banicję Mszy wieczorem w te dni, jeżeli zaistnieje taka konieczność z powodu braku
wystarczającej liczby kapłanów.
Z Dekretu ustanawiającego nowy porządek wieczystej adoracji Chrystusa Pana w Najświętszym
Sakramencie w parafiach diecezji opolskiej, 04 lipa 1993.

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu 07 lutego (piątek)
7:30 – Msza św. na rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu;
8:00 – 9:00 – ul. Opolska, ul. Winna Góra, ul. Kościelna, ul. Podleśna, ul. Brzeska,
ul. Skośna;
9:00 – 10:00 – ul. Namysłowska, ul. Nowy Świat, ul. Krasickiego; ul. Krzywa, ul.
Kolejowa;
10:00 – 11:00 – ul. Sienkiewicza, ul. Mariacka; ul. Żeromskiego, ul. Rataja;
11:00 – 12:00 – ul. 1 Maja, ul. Reja;
12:00 – 13:00 – ul. Średnia, ul. Krótka, ul. Wojska Polskiego;
13:00 – 14:00 – ul. Wolności;
14:00 – 15:00 – Róże Różańcowe;
15:00 – 16:00 – mieszkańcy Krogulnej, Siedlic, Krzywej Góry;
16:00 – 17:00 – mieszkańcy Zieleńca;
17:00 – 17:30 – liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież; (okazja do spowiedzi
św.)
17:30 – Msza św. na zakończenie Adoracji

Zakończenie pontyfikatu
papieża Benedykta XVI
Oświadczenie papieża Benedykta XVI
Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed
Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego
wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w
sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem
w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej
istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i
słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej,
aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie,
podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu
dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich
miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego
wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z
pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy
Piotra, powierzonej mi w 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny
20.00, rzymska Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie
konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla
wyboru nowego Papieża. Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą
miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o
wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół opiece
Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą
Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w
wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał
służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi
Bożemu.
Benedykt XVI na biskupa Rzymu został wybrany 19 kwietnia 2005 r. W tym
czasie odbył 24 podróże zagraniczne, odwiedził 24 państwa, przewodniczył 11
kanonizacjom i upoważnił innych kardynałów do przeprowadzenia 116 beatyfikacji.
Papież jest autorem szeregu ważnych encyklik: Deus Caritas Est, Spe salvi, Caritas
en veritatis.
W latach 2005 – 2012 odbyło się 340 środowych audiencji, oraz kilkaset
spotkań wiernych za Ojcem Świętym, na które w ciągu tych lat przybyło ponad 20
mln wiernych z całego świata.

Wielkopostna pielgrzymka do Kalwarii
Zebrzydowskiej i Krakowa Mogiły
godz. 600

wyjazd spod kościoła (biuro TEMPO z Olesna)

ok. godz. 930

przyjazd do Kalwarii Zebrzydowkskiej;

godz. 1000

Msza św. w sanktuarium;

godz. 1100

Droga Krzyżowa (od Ratuszu Piłata);

ok. godz. 1300

zakończenie drogi krzyżowej – przerwa obiadowa;

ok. godz. 1400

wyjazd do Krakowa-Mogiły;

godz. 1500

przyjazd do oo. cystersów, Koronka do Bożego Miłosierdzia;

godz. 1530

historia Mogiły i cystersów;

godz. 1630

wyjazd z Krakowa;

ok. godz. 2000

powrót do Pokoju;

MOGIŁA umieszczony w
kościele w
Krakowie - Mogile
wizerunek
Chrystusa
ukrzyżowanego,
już w Xlll wieku
zasłynął łaskami.
Przed tym
wizerunkiem
modlili się m.in.
Kazimierz Wielki,
Władysław
Jagiełło, św. Jadwiga Królowa. Figura Pana Jezusa Mogilskiego ma 192 cm i jest polichromowana. Ma
naturalne włosy, o których ludowe opowiadanie mówi, że kiedyś odrastały. Na biodrach Chrystusa
znajduje się przepaska z tkaniny ze złotym haftem. Kaplicę Krzyża świętego zamyka kuta, żelazna,
krata ze złoceniami - wotum rycerzy za ocalenie w bitwie pod Cecorą.
KALWARIA - Mikołaj Zebrzydowski odznaczał się pobożnością do Matki Bożej i dlatego bardzo
wcześnie powstają w Kalwarii kaplice poświęcone Matce Bożej. Po 1611 r. wybudowano kaplicę
grobu Maryi. W kościele głównym umieszczono srebrną figurę Matki Bożej. W roku 1641 znalazł się
w Kalwarii obraz Matki Bożej, zwany początkowo płaczącym, a później cudownym. Obraz ten wcześniej znajdował się w kilku okolicznych plebaniach i dworach. Prawdopodobnie 3 V 1641 r. ukazały
się na nim krwawe łzy. W dwa dni później jego właściciel ofiarował obraz klasztorowi
zebrzydowskiemu.
W pielgrzymce uczestniczyło 96 osób.

Rekolekcje wielkopostne
20 – 24 marca 2013
W czasie Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. Mamy
Rok Wiary. Nowy papież zainaugurował swój pontyfikat. A
może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla mnie
swoistą pustynią, powrotem do źródeł?
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności,
mądrości. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy: papież,
biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci,
uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół
naucza i przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie.
Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku
godzinach nauk rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu. To jest praca na całe życie. Ale warto od czegoś zacząć, warto
w tych rekolekcyjnych dniach postawić sobie odważne pytania: Czy ja mam jeszcze
wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich sił i całym sercem? Muszę sobie także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja się jeszcze modlę? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem?
Podczas rekolekcji wielkopostnych trzeba „załatwić” wiele spraw nie tylko z
Bogiem, ale i ze współmałżonkiem, z rodzicami, z dziećmi i bliźnimi. Rekolekcje są
po to, aby wyprostować to wszystko, inaczej zmarnujemy dni, które zostały nam dane
na uleczenie duszy.
Naprawdę warto wybrać się na wielkopostne ćwiczenia duchowe, by za Julianem Tuwimem zawołać:
Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie…
I z taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą, Chrystusie.
Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie…

Rekolekcje przebiegną pod hasłem:
Jestem Królem Miłosierdzia.
Bóg nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić
o przebaczenie. Nigdy nie przestawajmy, nigdy! On jest kochającym Ojcem, który
zawsze przebacza, który ma miłosierne serce wobec każdego z nas. My także uczymy
się być miłosiernymi wobec wszystkich. Przyzywajmy wstawiennictwa Matki Bożej,

która miała w swoich ramionach Boże miłosierdzie, które stało się człowiekiem.
Plan rekolekcji parafialnych o Bożym Miłosierdziu,
„Jestem Królem Miłosierdzia” (Dz 88)

Środa 20. 03. 2013r.
17:30 - (Krogulna) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;
18:30 - (Pokój) Msza św. - rozpoczęcie rekolekcji - nauka ogólna;
Czwartek 21.03.2013 r.
08:30 - (Pokój) Msza św. z nauką ogólną;
10:00 - 11:30 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Różaniec św.;
17:30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
18:30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
20:30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;
Piątek 22.03.2013 r.
08.30 - (Pokój) Msza św. z nauką;
10.00 - (Pokój) Szkoła Podstawowa - nauka i Droga Krzyżowa;
16.30 - (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17.00 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
17.30 - (Pokój) Droga Krzyżowa;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i Droga Krzyżowa;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;
Sobota 23.03.2013 r.
10.00 - (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z udzieleniem namaszczenia chorych;
16.00 - (Krogulna) Spowiedź święta;
16.30 - (Krogulna) Msza św. z nauką;
17.30 - (Pokój) Spowiedź święta;
18.00 - (Pokój) Msza św. z nauką;
19.00 - (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza - nauka i spowiedź święta;
20.30 - (Pokój) Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;
Niedziela Palmowa 24.03.2013r.
07.30 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
09.15 - (Krogulna) Msza św. z nauka ogólną;
11.00 - (Pokój) Msza św. z nauka ogólną;
15.00 - (Pokój) Nabożeństwo Gorzkich Żali;
15.30 - (Pokój) Okazja do spowiedzi przedświątecznej.
Rekolekcjom przewodniczył ks. dr Waldemar Seremak, pallotyn,
teolog duchowości.

Konklawe 13 marca 2013,
papież Franciszek
Argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który od
13 marca jest 266. biskupem Rzymu, ma 76 lat i przez
ostatnie 16 lat był metropolitą swego rodzinnego miasta Buenos Aires.
Do 2011 przed dwie trzyletnie kadencje był przewodniczącym episkopatu swego kraju. Jest pierwszym Argentyńczykiem i w ogóle mieszkańcem Ameryki, a także pierwszym jezuitą, który został wybrany na najwyższy urząd w
Kościele katolickim. Również jako pierwszy przybrał imię
Franciszek.
Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta - pracownika kolei. Z wykształcenia
jest technikiem chemikiem. 11 marca 1958 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego nowicjat odbywał w Chile, gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycznych, a następnie w Kolegium św. Józefa w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z filozofii. Studiował następnie literaturę i psychologię w Kolegium
Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires.
13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia w
Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 złożył śluby wieczyste w swym zakonie. Po powrocie do kraju był m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym w
swym dawnym kolegium w San Miguel, a w latach 1973-79 prowincjałem jezuitów
w Argentynie. W tym czasie wyjeżdżał również kilkakrotnie na dłuższe lub krótsze
pobyty do Niemiec. W latach 1980-86 był rektorem w San Miguel.
20 maja 1992 Jan Paweł II mianował 55-letniego wówczas jezuitę biskupem
pomocniczym archidiecezji Buenos Aires; sakrę nowy hierarcha przyjął 27 czerwca
tegoż roku. 3 czerwca 1997 Ojciec Święty powołał hierarchę na arcybiskupa koadiutora z prawem następstwa, a w niecały rok później – 28 lutego 1998 mianował go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego miasta.
Na konsystorzu 21 lutego 2001 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, przyznając mu jako kościół tytularny w Rzymie świątynię pw. św. Roberta
Bellarmina. Jako biskup i kardynał hierarcha uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z Synodami Biskupów na czele. W latach 2005-11 przez dwie
3-letnie kadencje był przewodniczącym Argentyńskiej Konferencji Biskupiej.
W dniach 18-19 kwietnia 2005 wziął udział w konklawe, które wybrało Benedykta XVI, obecnie zaś w wyniku konklawe w dniach 12-13 bm. zastąpił go na urzędzie biskupa Rzymu. 23 lutego br. ustępujący papież mianował argentyńskiego hierarchę-jezuitę członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, działającej w
ramach Kongregacji ds. Biskupów.
Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym.

Sakrament bierzmowania
16 kwietnia 2013
w Zagwiździu
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i powinien być przyjęty jako dopełnienie łaski
chrztu. Przez bierzmowanie nazywane też sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej,
umocnieniem w wierze lub sakramentem dopełnienia, kandydaci otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako
prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do
bronienia jej.
Sakrament bierzmowania przyjęli uczniowie klas III Gimnazjum:

Baran Karolina
Boba Daniel
Gil Karina
Hyszczyn Dominik
Jarząbek Jakub
Kinur Patrycja
Krent Wiktoria
Kulczyńki Kasper
Łakomski Seweryn
Łunio Patryk
Łytka Szymon
Magiera Aldona
Nowak Justyna
Olszewska Wiktoria
Pypłacz Anna
Rozwadowski Maciej
Szewczyk Agata
Szeląg Alicja
Warzecha Jesica
Wiechuła Jakub
Wójtowicz Agata

Rowerowy wyjazd
Dnia 3 maja udaliśmy się na rowerowy wyjazd do miejscowości leżących w
sąsiedztwie naszej parafii.
Były to: Bielice, Bąkowice, Mąkoszyce, Tarnowiec, Kurznie, Karłowice, Kuźnia
Katowska. Trasa liczyła ponad 40 km.
Wyjazd był o tyle ciekawy, że odwiedziliśmy kościół w Bąkowicach, do
którego kiedyś Pokój należał oraz kościół w Karłowicach, gdzie przez wiele lat
proboszczem był ks. Dzierżon, sławny pszczelarz.
Kościół w Bąkowicach wzmiankowany był już w roku 1378 i zaraz potem
erygowano parafię. W połowie XVI wieku kościół został przejęty przez protestantów,
którzy zburzyli stary kościół, a wybudowali nowy drewniany. W roku 1818 świątynia
doszczętnie spłonęła.
Obecny kościół pod wezwaniem św. Anny, wybudowany został w latach 18371839. Wieżę dobudowano po 30 latach. Ołtarz główny ukazuje obraz świętych Anny i
Joachima nauczających Maryję. W kościele znajduje się rzeźba św. Jana
Nepomucena z XVIII wieku oraz trzy współczesne obrazy przedstawiające Jezusa
Miłosiernego, św. Faustynę i św. ojca Pio.

Pod kościołem w Bąkowicach.

Uroczystość I Komunii św. 12 maja
Do I Komunii św. przystąpili:
Biczysko Przemysław,
Chajnowska Julia,
Dębski Jakub,
Gil Wiktoria,
Grabska Jagoda,
Grzybowska Emilia,
Gurgul Dawid,
Hyszczyn Maksymilian,
Jasińska Daria,
Kocik Igor,
Kołodziej Jan,
Kruszelnicka Patrycja,
Łakomy Emilia,
Olszewski Maksymilian,
Polok Ewelina,
Silicki Wojciech,
Skorecki Michał,
Szewczyk Natalia,
Wierzchowska Zuzanna,
Zając Błażej,
Wójtowicz Aleksandra.

Prace na kościele
W miesiącu maju zostały rozpoczęte prace przy wymianie poszycia dachu
naszego kościoła, które trwały aż do miesiąca sierpnia. Dachówka karpiówka została
wymieniona w 100 % na nową. Prace wykonała firma Blacharsko-Dekarska
Grzegorza Raduckiego z Siedlca. Koszt wymiany poszycia dachu wyniósł ponad
370 000 zł, z czego 80% pochodziło z dotacji unijnej w ramach programu Odnowa
Wsi, a pozostałych 20% z funduszy parafialnych.

Festiwal Weberowski
W roku 2013 przypadł Jubileuszowy Dziesiąty Festiwal Muzyki Zabytkowych
Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera. Festiwal jest wspaniałą okazją
zwrócenia uwagi na zabytkowy park w Pokoju, który ze względu na walory
przyrodnicze i historyczne stanowi ogromną, niedocenianą atrakcję Opolszczyzny, a
przede wszystkim wielkie dziedzictwo kulturowe byłych i obecnych mieszkańców
Pokoju. Tegoroczny festiwal trwał trzy dni. Rozpoczął się koncertem w czwartek 30
maja (Boże Ciało), w zabytkowym kościele ewangelickim. W piątek 31 maja oraz w
sobotę 01 czerwca koncerty miały miejsce w naszym kościele.
Sobotni Koncert Jubileuszowy
Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna Filharmonii Opolskiej
Bartosz Żurakowski – dyrygent
Barbara Borowicz – klarnet
w programie m.in:
Carl Maria von Weber –
Variationen über ein Thema
aus Silvana op. 33 na klarnet i
fortepian / wersja na klarnet i
orkiestrę smyczkową.
Edward Grieg – Suita w
danym stylu Z czasów
Holberga na orkiestrę
smyczkową op. 40
Mieczysław Karłowicz –
Serenada na orkiestrę smyczkową op.2

Deszczowe Boże Ciało
Niestety, pogoda nie rozpieściła w tym roku uczestników naszej procesji
Bożego Ciała. Zazwyczaj te dni są upalne i słoneczne, a w tym roku procesję
zaatakowała ulewa.
Był to sprawdzian naszej wiary, który zdaliśmy bardzo pozytywnie,
szczególnie przedszkolaki tworząc piękny „żywy ołtarz”.

Dlaczego Boże Ciało przypada w czwartek?
Dlatego, że w Wielki Czwartek koncentruje się uwagę na ustanowieniu
sakramentów kapłaństwa i eucharystii. Stąd też specjalne święto, także w czwartek,
by jeszcze raz wyrazić wiarę w obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.
Dlaczego na drodze procesji ustawia się akurat cztery ołtarze?
Tradycja związała cztery ołtarze z prawdą przekazaną nam przez czterech
ewangelistów. Przed każdym z ołtarzy czyta się odpowiednie ewangelie, mówiące na
temat eucharystii. W Polsce jest tradycja budowania ołtarzy przez parafian. Budują je
na przykład przedstawiciele katolickich ruchów religijnych, młodzież, strażacy itd.
Co symbolizuje sypanie kwiatów w procesji?
Zwyczaj ten wywodzi się z tradycji starotestamentowej. Dawid wprowadzając
do Jerozolimy Arkę Przymierza – tańczył przed nią. W życiu narodu izraelskiego w
szczególny sposób oddawano cześć wszystkim znakom obecności Boga. Przeszło to
także na obecność Chrystusa i związane z tym zwyczaje Kościoła. Kwiaty są
wyrazem miłości do Zbawiciela i wdzięczności za to, że jest z nami. Sypią je
najbardziej niewinne istoty – dzieci, bo są one najbardziej godne.

Odnowienie ołtarza w Grocie Matki Bożej
Grota przy naszym kościele została wybudowana po wojnie. W maju 1948
roku ks. proboszcz Rupprich, zwrócił się do Administracji Apostolskiej w Opolu o
zgodę na poświęcenie Groty Najświętszej Maryi Panny.
Ks. Rupprich wybudował tę grotę jako podziękowanie Matce Bożej za ocalenie
życia w 1945. Jest ona zapewne także wyrazem jego szczególnego nabożeństwa do
Najświętszej Maryi Panny.

Grota została poddana gruntownej renowacji. Wykonana została nowa kostka
brukowa, wstawiono nowe okna, a ołtarz został obłożony kamieniem. Prace
wykonały firmy: pana Roberta Pawłowskiego – kostka, a firma Hofbauer z
Przeczowa – kamień.
W grocie zostały umieszczone tablice mówiące o dacie i okolicznościach
fundacji groty w następującym brzemieniu:
Matce Bożej z wdzięczności dedykowano za ratunek

Der Muter Gottes aus Dankbarkeit gewidmet für

z okropności wojennych w 1945 roku. Wybudowano

Rettung aus den Kriegsräueln 1945. Erbaut 1948

1948 roku przez ks. Helmuta Ruppricha proboszcza

durch Pfarrer Helmut Rupprich Priester in

w Pokoju/Carlsruhe 1938-1958. Odrestaurowano w

Carlsruhe/Pokój von 1938-1958. Saniert 2013 mit

2013 roku z pomocą Carlsruher Heimatkreis.

Hilfe des Carlsruher Heimatkreis.

W dniu 01 czerwca o godz. 14:30 w kościele i przy Grocie Matki Bożej odbyło
się nabożeństwo wraz z poświęceniem Groty, która została odnowiona dzięki
inicjatywie pani Rozali Sobieraj oraz pomocy dobrodziejów:
- księcia Ferdynanda von Württemberg;
- panów Manfreda Rossy i Heberta Pawlika;
- Stowarzyszenia Heimatkreis Carlsruhe (byłych mieszakańców Pokoju);
- Kolping Familie Maria Schutz Kaiserslautern;
- Tomasza Sugulki;

Pielgrzymka Legnicka
W piątek 02 sierpnia gościliśmy pielgrzymkę legnicką. Wędrując z Mąkoszyc do
Starych Budkowic (35 km), grupy pielgrzymkowe (około 1000 osób), zatrzymały się
w naszej parafii, najpierw w Siedlicach na odpoczynku, a później w Pokoju na Mszy
św.
Roman Tomczak

Ks. Krzysztof Rusinek, proboszcz w Pokoju wie, czego potrzeba
pielgrzymom podczas odpoczynku. To musi być coś dla ciała, ale i
dla ducha.
JĘDRZEJ RAMS /GN

Ks. Krzysztof Zając: Czekaliśmy na was kilka lat.
Teraz nareszcie znowu jesteśmy na waszej trasie

- Jestem tu proboszczem trzeci rok.
Pielgrzymkę legnicką przyjmuję jednak po
raz pierwszy - mówi ks. Krzysztof Rusinek,
proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pokoju. - Ale już wcześniej
wierni pytali mnie, dlaczego nie gościmy pątników, jak dawniej - dodaje.
Wszystko dlatego, że przez ostatnich kilka lat trasa pielgrzymki legnickiej
wiodła nieco innym szlakiem. W tym roku powrócono do pierwotnego szlaku.
- No i w tym roku już mogliśmy was przywitać. Bardzo się z tego powodu
cieszyliśmy - zapewnia kapłan. Sam miał już do czynienia z pielgrzymowaniem,
wiele razy idąc na Jasną Górę wraz z pielgrzymką opolską. - Po raz pierwszy w
1988 r., jako 12-letni chłopak - przypomina z uśmiechem.
Teraz już nie chodzi z pielgrzymkami, bo nie pozwalają mu na to brak
czasu i obowiązki w parafii. Jednak kontaktu z nią nie stracił, chociażby ze
względu na fakt odwiedzin pątników z Legnicy.
- Naprawdę, czekaliśmy na was od ubiegłego roku i teraz szczerze się
cieszymy z waszej wizyty - mówi ks. Krzysztof. Jako niegdysiejszy pielgrzym
dobrze wie, co znaczy odpoczynek wędrowca. Dlatego do przyjęcia gości
mieszkańcy Pokoju przygotowali się znakomicie.
- Starałem się zapewnić wam modlitewne skupienie podczas Mszy św.
oraz poczęstunek dla ciała. Jedno i drugie powinno was wspomóc w dalszej
drodze - mówi ks. proboszcz.

Jubileusz 110. lat parafii
W ramach przygotowań naszej wspólnoty do jubileuszu 110. lecia parafii i
odpustu zostały wydrukowane foldery, kartki i kalendarz na 2014 rok. Oprócz tego
gipsowy wizerunek naszego kościoła. Jest to replika rysunku 1907 roku, autorstwa
architekta świątyni L. Schneidera. Została opracowana historia parafii, licząca ponad
280 stron i składająca się z 12 rozdziałów plus dodatki zdjęciowe: czarno-białe i
kolorowy.
W ramach duchowych przygotowań do tych wydarzeń, gościliśmy w dniach
10-11 sierpnia o. Henryka Kałużę, werbistę z Nysy, który wygłosił Boże Słowo.
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Pielgrzymka do krajów nadbałtyckich:
Litwy, Łotwy, Estonii
27 września – 04 października 2013r.
GIETRZWAŁD – KOWNO – SZYDŁÓW – SZAWLE – RYGA – TALLIN –
WILNO – TROKI – SOKÓŁKA – GÓRA GRABARKA
DZIEŃ 1 (sobota): Zbiórka pielgrzymów i wyjazd o godz. 2:00. Ok. 9:00
przyjazd do Gietrzwałdu i nawiedzenie Sanktuarium (Msza Św.), źródełka. Dalszy
przejazd przez Mazury na Litwę. Wieczorem przyjazd do Kowna, za kwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2 (niedziela): Po śniadaniu 2-godzinny spacer po Kownie – zwiedzanie
położonej u zbiegu Niemna i Wilii przedwojennej stolicy: Plac Ratuszowy, ruiny
zamku, kościół św. Jerzego, Seminarium Duchowne, dom Perkuna, Katedra św.
Piotra i Pawła. Przejazd do Szydłowa (Šiluva jest dziś jednym z najważniejszych
centrów pielgrzymkowych na Litwie – pierwsze objawienie się Najświętszej Maryi
Panny w Europie), Msza Święta. Dalszy przejazd do Szawli, zwiedzanie Góry
Krzyży (sanktuarium pod otwartym niebem, nawiedzenie miejsca gdzie w 1993 roku
Mszę Św. celebrował Papież Jan Paweł II). Dalszy przejazd do Rygi – stolicy Łotwy,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 (poniedziałek): Po śniadaniu przejazd do centrum Rygi i zwiedzanie
z Przewodnikiem: Starówka (wpisana na listę UNESCO), Ratusz, Zamek Kawalerów
Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek, Katedra Najświętszej Marii
Panny. Msza Św. w Kościele Polskim. Przejazd do Tallina – stolicy Estonii położonej
nad Zatoką Fińską, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4 (wtorek): Śniadanie i zwiedzanie z Przewodnikiem Tallina –
Starówka, Wzgórze Toompea (Górne Miasto) z zamkiem i Katedrą Toomkirk, sobór
Aleksandra Newskiego, Brama Morska, gotyckie mury obronne, czas wolny.
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5 (środa): Po śniadaniu całodzienny przejazd do Wilna. Wieczorem
przyjazd do centrum stolicy Litwy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas
wolny i nocleg.
DZIEŃ 6 (czwartek): Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z przewodnikiem
miejskim: Starówka, Ostra Brama (Msza św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej),
klasztor prawosławny Ducha Świętego, klasztor Bazylianów, ul. Ostrobramska,
Wielka, Zamkowa, Muzeum św. Siostry Faustyny. Wieczorem powrót do hotelu na
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 (piątek): Śniadanie i dalsze zwiedzanie Wilna: Kościół św.
Apostołów Piotra i Pawła, Cmentarz Rossa, Góra Trzech Krzyży. Msza św. w
kościele Ducha Świętego. Po południu przejazd do Trok – miasteczka malowniczo
położonego nad kilkoma jeziorami z pięknym zamkiem na wyspie (bez zwiedzania
wnętrza). Przejazd do Polski. Obiadokolacja i nocleg do hotelu w Augustowie.
DZIEŃ 8 (sobota): Po śniadaniu przejazd do Sokółki – miejsce Cudu
Eucharystycznego Msza Św. Dalszy przejazd do miejscowości Grabarka. Tłumnie
odwiedzana przez Pielgrzymów Święta Góra Grabarka to centralne miejsce kultu
prawosławnych żyjących w Polsce (Cerkiew z ikonami, Góra Krzyży). Obiad w
restauracji i w godzinach popołudniowych wyjazd w dalszą drogę powrotną. Przyjazd
na miejsce ok. północy i zakończenie pielgrzymki.

Pielgrzymi w Ostrej Bramie

Kirche in Not - Pomoc Kościołowi w
Potrzebie

Kirche in Not - Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest Stowarzyszeniem Kościoła
Katolickiego, które od 1947 roku pomaga ludziom będącym w trudnej sytuacji,
wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen kataklizmów oraz cierpiących w
ustrojach totalitarnych. Stowarzyszenie wspiera również polskie zgromadzenia
kontemplacyjne oraz misjonarzy na całym świecie.
Aby budować kolejne studnie, szkoły szpitale, Polska Sekcja Kirche in Not
prowadzi w diecezjach całego kraju zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego (komputery, drukarki, TV, pralki, odkurzacze itp).
Fundacja zwróciła się do naszej parafii z prośbą o pomoc i włączenie się w tę
zbiórkę. Oddając niepotrzebny sprzęt możemy pomóc innym.
Zbiórka w naszej parafii odbyła się 23 października od godz. 14:00 do 17:00,
na placu przy kościele.

Niedziela na Plusie - audycja Radia
Plus Opole

W niedzielę 24 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
i w dzień zakończenia Roku Wiary, w naszej parafii gościliśmy Radio Plus. W
programie zawarte były min. transmisja Mszy Świętej o godz. 11.00 oraz rozmowy z
mieszkańcami parafii. Transmisja rozpoczęła się po godzinie 9:00.

Poświęcenie Krzyża św. w Zieleńcu
Krzyże przydrożne i kapliczki to pomniki sakralnej kultury, które są zarazem świadkami i pamiątką dziejów. Krajobraz Śląska jest nimi bogato ozdobiony.
W przeszłości stawiano je z różnych powodów i
w różnych czasach. Najwięcej krzyży przydrożnych
postawiono w XVII wieku, kiedy katolicy byli represjonowani. Kolejnym okresem kiedy stawiano krzyże
był czas po wojnach napoleońskich, po Wiośnie Ludów i po uwłaszczeniu chłopów.
Żaden z nich nie powstał przypadkowo, każdy
do czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu.
Krzyże stawiano w miejscach ważnych, znaczących
dla ludzi - przy kościele; w centrum osady lub wsi
wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny; na początku lub na końcu zabudowań wsi wytyczając jej
granice; na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących; w miejscu gdzie znaleziono kości ludzi dotkniętych zarazą lub poległych w potyczkach wojsk napoleońskich i szwedzkich. Stawiano je także przy ścieżkach prowadzących do lasu czy na
skraju pól.
Krzyże stawiano też dla upamiętnienia nagłej śmierci. Kiedy człowiek zginął
tragiczną śmiercią w wypadku, w wyniku zabójstwa, od uderzenia pioruna, wierzono,
że jego dusza nie zazna spokoju dopóki nie zostanie postawiony przydrożny krzyż
lub kapliczka. One miały zapewnić wieczny spokój.
Krzyże wznoszono nie dla swojej chwały, ale z myślą o potomnych, o przyszłych pokoleniach, by te kontynuowały dzieło praojców. Stanowiły one znak rozpoznawczy i wyraz pobożności mieszkańców były świadectwem życia religijnego danej
parafii, chlubą wioski, osady i miasta. Ich liczba świadczyła o religijności mieszkańców. Kiedy mijano krzyż stojący na początku lub końcu wsi czy miasta, zatrzymywano się, zdejmowano czapkę i odmawiano modlitwy.
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, nastąpiło poświęcenie
nowego krzyża w Zieleńcu. Inicjatywa wykonania nowego krzyża zrodziła się pośród
mieszkańców Zieleńca. Znajdujący się tam „stary” krzyż został zniszczony przez
czas i zmieniające się warunki pogodowe. Z krzyża zachowana została rzeźba Pana
Jezusa, która zostanie poddana renowacji. Prace przy uporządkowaniu terenu, wykonaniu nowego krzyża, ogrodzenia, podjęli się parafianie:
Jan Orzeszyna, Janusz Orzeszyna, Michał Orzeszyna, Ryszard Polok, Jan
Kujawa, Jadwiga Sowa, Kazimierz Sowa, Wiesław Leśniański, Violetta i Jan
Janikowie, Edward Kania, Mariusz Kotynia, Jan Nawrocki, Marek Łytka,
Paweł Zuzel, Krzysztof Wiącek, Fiebig Edward.
Nowy krzyż niech stanie się naszym wspólnym wotum wdzięczności za
Rok Wiary.

Rok Rodziny
Decyzją biskupów metropolii
górnośląskiej w diecezjach naszej
metropolii (katowickiej, gliwickiej i
opolskiej) rozpoczęliśmy Rok Rodziny,
który będzie przeżywany pod hasłem:
Rodzina Miłością Wielka.

„Rodzina chrześcijańska to komunia-wspólnota osób zanurzona przez
sakrament małżeństwa w miłości Bożej i urzeczywistniająca się we wzajemnej
miłości męża i żony, rodziców i dzieci. Jej doskonałym wzorem jest Święta Rodzina
z Nazaretu, którą obieramy na patrona Roku. Zależy nam na przypomnieniu i
pokazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, które
w ramach duszpasterstwa rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji
katowickiej i diecezji opolskiej. Żeby lepiej z nich korzystać, trzeba wiedzieć o
bogatej ofercie służby małżeństwu i rodzinie na każdym etapie, nawet w sytuacji
kryzysu. By kościelne instytucje wspierania małżeństw i rodzin mogły jeszcze lepiej
służyć, powinny współpracować ze szkołami, mediami i samorządami lokalnymi.
Widzimy w nich naturalnych sprzymierzeńców w trosce o rodzinę, od której zależy
jutro społeczeństwa, Kościoła i naszej Ojcowizny”. (z listu pasterskiego na
rozpoczęcie Roku Rodziny)
Pierwsze wydarzenia o charakterze diecezjalnym związane z Rokiem Rodziny:
a) Rekolekcje Remont Małżeński w Opolu. W dniach 13-15 grudnia br. w
kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się 5. edycja rekolekcji dla
małżeństw Remont Małżeński pod hasłem „Piękny dom”. Organizatorzy zapraszają
na nie małżonków, zarówno szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.
b) Spotkanie Biskupa Opolskiego z rodzinami migrantów zarobkowych. W
sobotę 28 grudnia 2013 r. – podobnie jak przed rokiem – Biskup Opolski spotka się w
Jemielnicy z rodzinami migrantów zarobkowych. Na spotkanie zaproszone są
rodziny z całej diecezji.
c) Rodzinny Orszak Trzech Króli. Zapowiedź na styczeń. Wydział
Katechetyczny przy współpracy z podmiotami kościelnymi i świeckimi przygotowuje
kolejną edycję Opolskiego Orszaku Trzech Króli, któremu w Roku Rodziny chcemy
nadać jeszcze bardziej rodzinny charakter.

Nowy biskup pomocniczy w
Opolu
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Rudolfa
Pierskałę, kanclerza kurii diecezji opolskiej biskupem
pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę
tytularną Semina.
Warszawa, 7 grudnia 2013 roku.
† Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski
Biskup Nominat przyjął święcenia biskupie 11 stycznia 2014 r. w kościele
seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu o godz. 10.00. Jako
hasło biskupie obrał sobie wezwanie „Głosić radość Ewangelii”.

Życie sakramentalne i
religijne naszej wspólnoty
w roku 2013
Sakramentów chrztu udzielono 19 razy.
Pierwszą Komunię w maju przeżyło 21 uczniów klasy 3
SP.
W maju sakrament bierzmowania przyjęło 20 osób.
Ślubów udzielono 10.
Pożegnaliśmy w tym roku 31 naszych parafian.

