06 stycznia koncert zespołów
Los of Gray, Pax,
Zielenieckie Dziołchy

W uroczystość Objawienia Pańskiego,
już po raz drugi w naszym kościele odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołów
działających przy Gminnym Domu Kultury.
"Loss of Gray" to zespół muzyczny grający muzykę rock, reggae oraz ballady.
instruktorzy: Adam Marcinkiewicz, Tomasz Hanejko
członkowie:
•wokal: Gosia Grajdek
•gitara solowa: Łukasz Zelek
•gitara rytmiczna: Janusz Wrzosek
•perkusja: Kamil Sucharski, Aleksander Wrzosek
•gitara basowa: Manuela Walczok
•klawisze: Dominika Kowalska, Katarzyna Mączka
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22 stycznia Nabożeństwo Ekumeniczne

W dniach 18 do 25 stycznia 2014 roku obchodziliśmy po raz kolejny
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jego hasłem było pytanie z
Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: „Czyż Chrystus jest podzielony?”.
W diecezji opolskiej z tej okazji przygotowano cały szereg nabożeństw i
spotkań poświęconych sprawie jedności chrześcijan.
W Pokoju nabożeństwo odbył się w środę 22 stycznia o godz. 17:30 w
kościele Zofii.
Nabożeństwu miał będzie przewodniczyć ks. bp Tadeusz Szurman,
zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, który jednak
na kilka dni przed nabożeństwem zmarł.
Homilię w czasie wspólnej modlitwy, wygłosi ks. bp Andrzej Czaja, biskup
opolski.
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Renowacja zabytkowego cmentarza
parafialnego
Parafialny cmentarz zlokalizowany przy ulicy Wolności, założony został w
roku 1907 i zajmuje powierzchnię około pół hektara.
Najstarsze nagrobki pochodzą z lat 1912-1920 i umieszczone są w
lapidarium. Z lat 1914-1918 pochodzą groby mieszkańców miejscowości poległych
w czasie I wojny światowej.
Z 1945 roku pochodzi masowy grób osób zamordowanych w Pokoju przez
Armię Czerwoną. Na tym grobie w 2011 roku zostały umieszczone tablice
upamiętniające poległych.
Na cmentarzu pochowani są proboszczowie naszej parafii: budowniczy
kościoła ks. Maximilian Raczek (+1936) i ks. Jan Chwaliński (+1997), długoletni
proboszcz i budowniczy kościoła w Krogulnej.
Na cmentarzu spoczywają również kapłani związani z Pokojem: ks. Paweł
Bittner (+1939), ks. Jan Reitmayer (+1952) i ks. Antoni Duczek (+1948). Z znanych i
zasłużonych osób swoje groby mają: lekarz Bruno Kluge (+1939) i profesor Karl
Lassman (+1919).

Od początku roku 2014 zostały podjęte prace renowacyjne na naszym
cmentarzu. Ich celem było odnowienie alejek poprzez wyłożenie jej kostką
granitową, odnowienie metalowego ogrodzenia w centralnej części cmentarza, oraz
wymiana pozostałej części ogrodzenia.
Środki na ten cel pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013, Odnowa i rozwój wsi, środków własnych parafii i Starostwa
Powiatowego z Namysłowa.
Większość prac (ułożenie kostki i metalowego ogrodzenia) wykonały
specjalistyczne firmy. Przy odnowieniu ogrodzenia z drewna (około 240 metrów)
czynny udział mieli nasi parafianie:
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–
–
–
–
–
–

Jarosław Heliński;
Jan Kujawa;
Edward Nanko;
Kazimierz Kurowski;
Jan Łykta
Grzegorz Hejna.

Nadzór nad całością prac sprawował pan Marcin Bartoń.
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Wielkopostna parafialna pielgrzymka do
Kalisza i Praszki - 29 marca
Kalisz - od początku XVII wieku jest jednym z głównych miejsc czci
świętego Józefa w Polsce, gdzie kult ten wiązano z obrazem świętej
Rodziny. Według tradycji początki sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu sięgają
1670 roku. Wtedy bowiem został uzdrowiony za przyczyną świętego Józefa
mieszkaniec wsi Szulec, który jako wotum ufundował obraz świętej Rodziny i
umieścił go w Kaliskiej Kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu.
Święty Józef jest opiekunem rodzin chrześcijańskich, małżonków, ojców i sierot. Jest
też patronem rozlicznych spraw polecanych Jego opiece oraz wszystkich ludzi pracy
(w tym dodatkowo kilku odrębnych grup zawodowych - np. rzemieślników, drwali i
cieśli). Jest wreszcie - od 8 grudnia 1970 r. - patronem naszego Kościoła.
Praszka - sanktuarium Kalwaryjskie w Praszce znajduje się na ziemi
wieluńskiej. Pierwsze wzmianki o Praszce pochodzą z XIV wieku. W XIX w.
zbudowano świątynię ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Parafię
Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce powołano do istnienia w 1988 roku.
W roku 2004 została poświęcona Kalwaria Praszkowska na stoku Makowego
Wzgórza. Długość Dróżek Pasyjnych w Praszce wynosi 4 km, a poszczególne 33
stacje rozmieszczone są według tzw. kroków jerozolimskich (1 krok = 64 cm).
Zwieńczeniem Dróżek Pasyjnych jest kościółek Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa.

W pielgrzymce uczestniczyła grupa
100 osób.
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Rekolekcje Wielkopostne 2014
Plan rekolekcji
ŚRODA 02 kwietnia 2014
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;
18:30 – (Pokój) – Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;
CZWARTEK 03 kwietnia 2014
10:00 – (Pokój) SP – nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa (spowiedź);
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
18:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
PIĄTEK 04 kwietnia 2014
10:00 – (Pokój) SP – nauka rekolekcyjna i Msza św.;
16:30 – (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17:00 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
17:30 – (Pokój) Droga Krzyżowa;
18:00 – Pokój) Msza św. nauką rekolekcyjną;
19:30 – (Pokój) Gimnazjum i młodzież starsza – nauka, Droga Krzyżowa i spowiedź;
SOBOTA 05 kwietnia 2014
10:00 – (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z Sakramentem Namaszczenia
Chorych;
16:00 – (Krogulna) Spowiedź święta;
16:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
17:30 – (Pokój) Spowiedź święta;
18:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
19:30 – (Pokój) Gimnazjum, młodzież starsza – nauka i Msza św.;
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 06 kwietnia 2014
7:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
9:15 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
11:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
Rekolekcje wygłosił ks. Janusz Iwańczuk, proboszcz parafii Chrystusa Króla w
Opolu-Metalchemie.
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Krzyż procesyjny
Krzyż jest symbolem naszej chrześcijańskiej wiary.
Śmierć Chrystusa na krzyżu uczyniła go narzędziem zbawienia. Dlatego
uczynienie znaku krzyża jest ważnym gestem liturgicznym, rozpoczynającym i
kończącym modlitwę.
Krzyż procesyjny, jak sama nazwa wskazuje, noszony jest w czasie procesji
na rozpoczęcie Mszy Świętej, na jej zakończenie, ale również poza Mszą świętą.
Ministrant, który niesie krzyż, nazywany jest „krucyferariuszem” i
znajduje się na czele procesji podczas liturgii.
Procesja jest znakiem wędrówki ludu bożego do zbawienia.
Krzyż na czele procesji symbolizuje Chrystusa, za którym podąża Kościół.
Krzyż procesyjny może być także ustawiony w pobliżu ołtarza – pełni wówczas rolę
krzyża ołtarzowego.

Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych został poświęcony nowy krzyż
procesyjny, zakupiony do naszej świątyni przez grupę parafian.
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27 kwietnia 2014 roku
Kanonizacja Jana Pawła II

27 kwietnia odbyła się uroczystość kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.
Przewodniczył jej papież Franciszek w święto Miłosierdzia Bożego ustanowione
przez papieża Polaka.
Ojciec Święty nazwał Jana Pawła II papieżem rodziny.
W liturgii uczestniczyło 800 tys. wiernych z całego świata. Wśród
koncelebransów był papież senior Benedykt XVI.
Ołtarz kanonizacyjny został ozdobiony przywiezionymi specjalnie na ten
cel z Ekwadoru bukietami 30 tys. róż w kolorze białym, żółtym, pomarańczowym i
czerwonym. Na frontonie bazyliki św. Piotra widniały portrety, które były obecne
podczas beatyfikacji, w 2000 - Jana XXIII i w 2011 - Jana Pawła II.
We Mszy św. kanonizacyjnej świętych Jana XXIII i Jana Pawła II
uczestniczyły 93 oficjalne delegacje państwowe. Wśród nich 24 głowy państw, m.in.
prezydenci Włoch i Polski. Byli też, m. in. prezydenci i szefowie rządów Bułgarii,
Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Francji, Libanu, Litwy, Paragwaju, Hondurasu,
Słowacji, Słowenii i Węgier.
Przybyły także delegacje innych wyznań i religii:
prawosławnych, anglikańskiego, społeczności islamskiej i żydowskiej.

Kościołów

Podczas Eucharystii, komunii na placach - św. Piotra i Piusa XII udzielało
600 kapłanów.
Uroczystości relacjonowało dokładnie 2259 dziennikarzy z 64 krajów
świata. Za pośrednictwem mediów kanonizację śledziło ok. dwóch miliardów ludzi
na całym świecie.
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Dekoracja
na dzień
kanonizacji
w naszym
kościele.

Boży Grób
nawiązujący do wydarzenia kanonizacji.
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Bierzmowanie dnia 07 maja w Murowie
O godz. 17:00 odbyła się uroczystość bierzmowania w parafii Trójcy Świętej w
Murowie, której przewodniczył ks. bp Rudolf Pierskała.

1.
Adamczyk Daria
2.
Bednarek Justyna
3.
Cegła Paulina
4.
Duraj Paulina
5.
Gryl Grzegorz
6.
Krent Weronika
7.
Krysiak Angelika
8.
Kubec Agata
9.
Kupilas Sandra
10. Macioszek Piotr
11. Pawełek Dominika
12.
Pawliszyn Izabela
13. Pietroń Paulina
14. Ruszczak Sławomir
15. Sowa Katarzyna
16. Stefan Karolina
17. Szramowska Marcelina
18. Szubart Kamil
19. Szymala Aleksandra
20. Tomaszewski Jakub
21. Węgrzynowski Michał
22. Zadyberna Tatiana
23. Zagaja Natalia
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11 maja I Komunia św.
W tym roku po raz pierwszy do stołu Eucharystii przystąpili:

1. Dawid Michał

2. Gębska Alena
3. Krysiak Dominika
4. Krzemiński Mateusz
5. Kucharska Agnieszka
6. Pacek Alan
7. Robojdek Patryk
8. Seredziuk Oliwia

9. Stępień Adam
10. Szrom Patryk
11. Walentek Szymon
12. Węgrzyn Filip
13. Zaczyńska Gabriela
14. Żurowska Hanna

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci,
którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez
bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem
Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany,
ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do
swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi
powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak
jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której
dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”
(KKK 1322-1323).
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Pielgrzymka Szkolnych Kół Caritas na
Górę św. Anny
W piątek, 13 czerwca odbyła się już siódma pielgrzymka Szkolnych Kół
Caritas na Górę Świętej Anny. W tym roku do grona pątników dołączyli
wolontariusze naszego gimnazjum. Spotkanie młodzieży rozpoczęła uroczysta Msza
św., której przewodniczył nasz diecezjalny koordynator ks. Jarosław Staniszewski,
słowo homilii - wygłosił ks. dr Arnold Drechsler - dyrektor Caritas Diecezji
Opolskiej.
Plan Pielgrzymki.
9:30 - zbiórka w Bazylice św. Anny
10.00 - Msza św. w Bazylice św. Anny
11.45 - dobra zupka u sióstr Służebniczek w Porębie
12.30 - Radosny Festiwal SKC (DPS Poręba)
13.30 - powrót na Górę św. Anny dróżkami kalwaryjskimi
14.00 - zakończenie pielgrzymki pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
Wspólne dziękczynienie za cały rok działalności Szkolnego Koła Caritas przyniósł
naszym wolontariuszom wiele radości, poczucie wspólnoty i piękne chwile
wspomnień.
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Wizyta s. Bogny w naszej parafii
Obchodzimy w naszej Metropolii Górnośląskiej Rok Rodziny.
Przeżywamy go pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka, a potrwa on do 28 grudnia
2014 r. Patronem tego Roku jest święta Rodzina z Nazaretu,
która stanowi wzór życia każdej rodziny chrześcijańskiej.
W sobotę i niedzielę (19/20 lipca)
będziemy gościliśmy w naszej wspólnocie siostrę Bognę

ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Głównym charyzmatem zgromadzenia jest troska o rodziny.
Prowadzą szkoły, domy samotnej matki, świetlice.
Poza tym bardzo ważna jest dla zgromadzenia praca z młodzieżą.
Istnieje i prężnie działa Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej, które przez cały

rok organizuje różne spotkania, rekolekcje i skupienia. Bierze w nich udział również
młodzież z naszej parafii, w ramach działalności Szkolnego Koła Caritas.
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Pielgrzymka Legnicka
na noclegu w Pokoju
XXII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła spod katedry w Legnicy
we wtorek, 29 lipca. Jednak większość pielgrzymów była w drodze o wiele dłużej. 25
lipca wyszła grupa nr 5 ze Zgorzelca, dzień później zrobili to pątnicy z Jeleniej Góry.
W niedzielę 27 lipca na szlak do Matki weszli mieszkańcy Lubina i Bolesławca. Jako
ostatnia na tzw. marsz gwiaździsty weszła grupa salezjańska o numerze 6. Było to 28
lipca. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem "Do Jezusa przez Maryję".
Z soboty na niedzielę (02-03 sierpnia) gościliśmy pielgrzymów w naszej
parafii. Dotarli w sobotę po południu, przeżyli Mszę św., by następnie udać się na
spoczynek.
Kolejny dzień – niedziela – rozpoczął się od modlitwy jutrznią w naszym
kościele. Następnie pątnicy przeszli w upale do Murowa. Odcinek liczył prawie 10
km. Msza święta została odprawiona w kościele pw. św. Rocha w Starych
Budkowicach (po kolejnych 8 kilometrach marszu).
XXII Piesza Pielgrzymka Legnicka dotarła na Jasną Górę po 10 dniach i
250 km wędrówki. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 1000 osób.
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Wymiana dachu na kościele w Krogulnej
Wniosek o zgodę na budowę kościoła w Krogulnej, został złożony w
Urzędzie Gminy w Pokoju dnia 18 września 1991 roku. Po rozpatrzeniu wniosku
została wydana zgoda na budowę kaplicy w Krogulnej dnia 25 września 1991 roku.
Dyrekcja Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Katowicach, przekazała na
budowę kaplicy działkę, znajdującą się na terenie Nadleśnictwa Kup, w obrębie
leśnym Pokój. Działka posiadała wielkość 20 arów..
Po uzyskaniu działki i wymaganych zezwoleń można było przystąpić do
budowy kaplicy, którą ukończono po trzech latach. Przez cały czas trwania budowy
działał Komitet Budowy Kaplicy w Krogulnej, który koordynował zbiórki ofiar na cel
budowy.
Uroczysta dedykacja nowego kościoła w Krogulnej, miała miejsce 08
października 1995 roku, pod przewodnictwem ks. bpa Alfonsa Nossola.
W związku ze zbliżającą się 20. rocznicą dedykacji kościoła filialnego, podjęte
zostały prace remontowe, które rozpoczęto od wymiany dachu.

Prace wykonała firma pana Jana Łytki z Pokoju.
2014 - 15

Festyn w Krogulnej
Krogulna to miejscowość położna przy trasie Opole - Namysłów. Część
Krogulnej (Nowy Folwark) dała później początek Pokojowi. Nazwa wywodzi się
od nazwy dość pospolitych w Polsce drapieżnych ptaków - krogulców.
Szybujące nad przestrzenią przyszłej osady sprawiły, że to miejsce nazwano
krogulna (miejsce krogulcze, albo krogulcza wieś)).
Obecnie walory krajobrazowe miejscowości podnoszą okoliczne lasy, a
znaczenia dodają stawy istniejące od drugiej połowy XVIII wieku. Gospodarka
rybacka prowadzona jest przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie, które podlega
administracyjnie pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.
Gospodarstwu podlega 55 stawów o łącznej powierzchni 575 hektarów. Ryba z
Krogulnej cieszy się ogromną renomą w całym kraju. Jest smaczna, zdrowa i ozdabia
stoły wigilijne podczas świąt Bożego Narodzenia w całej okolicy. Gospodarstwo
Rybackie jest dzisiaj wizytówką Krogulnej i dzięki niemu miejscowość jest znana w
całym kraju.
W lipcu mieszkańcy Krogulnej zorganizowali festyn rodzinny, z którego
dochód w całości przeznaczono na zakup okien do kościoła.
Udało się zebrać sumę 3 264 zł.
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Odpusty w roku 2014
Tegorocznym odpustom w naszej parafii przewodniczyli:
w Siedlicach – ks. Marcin Kłosowski;
w Krogulnej – ks. Paweł Brudek;
w Pokoju – o. Mirosław Lipowicz - redemptorysta;
Tradycja głosi, że obraz Jasnogórskiej Pani namalowany został przez św.
Łukasza Ewangelistę, który sporządził dwa egzemplarze obrazu - oba na desce stołu
należącego do Najświętszej Rodziny. Jeden obraz ma znajdować się dziś we
Włoszech. Drugi poprzez Konstantynopol trafił na Ruś. Do Polski obraz został
przywieziony z Bełzu (dzisiejsza Ukraina) w 1382 r. przez księcia Władysława
Opolczyka. Przed Cudownym Obrazem klękali królowie, wodzowie oraz prosty lud,
prosząc Matkę Bożą o opiekę lub dziękując za zwycięstwo. Szczególną czcią darzył
Matkę Bożą Jasnogórską Prymas Tysiąclecia - Stefan Kardynał Wyszyński. Podobnie
kardynał Karol Wojtyła, który już jako Ojciec Święty Jan Paweł II był pierwszym
papieżem pielgrzymującym do Częstochowy. Tym zaszczytnym tytułem Matki Bożej
Częstochowskiej został obdarowany nasz kościół filialny w Krogulnej, którego
budowy podjął ks. Jan Chwaliński pod koniec swojej pracy w naszej parafii.
Z historii parafii Podwyższenia Krzyża św. w Pokoju, s. 66-67.
Cześć, jaką świat chrześcijański otaczał osobę Jezusa Chrystusa, dotyczyła
również tego wszystkiego, co miało z Nim styczność. Szczególną czcią otaczano
zawsze Krzyż, na którym Pan Jezus oddał swoje życie dla
rodzaju ludzkiego. Według starożytnego podania miała go
odnaleźć w 326 roku św. Helena, matka cesarza Konstantyna
Wielkiego. W miejscu znalezienia Krzyża św. na górze Kalwarii
cesarz wybudował ku czci św. Krzyża Bazylikę. Obok niej
powstała Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 13
września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i
przekazanie miejscowemu biskupowi obu Bazylik. Na tę
pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość
"Podwyższenia Krzyża Świętego". Później przeniesiono to
święto na 14 września. Na pamiątkę znalezienia Krzyża
Świętego obchodzić zaczęto osobne święto w Kościele Zachodnim dnia 3 maja (w
Polsce przeniesione na 4 maja). Reforma liturgiczna z roku 1969 święto owo
połączyła w jedno ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzonego 14 09.
W tym roku odpust parafialny przypadł ipsa die Święta Podwyższenia Krzyża
św., czyli 14 września.
Uroczysta suma odpustowa została odprawiona o godz. 11:00.
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Pielgrzymka do Medjugorje

Trasa: Marija Bistrica – Split – Trogir – Medugorje – Wodospady Kravica –
Mostar – Dubrownik – Plitvickie Jeziora
Termin: 27 wrzesień - 04 października 2014r.
Dzień 1: Wyjazd ok. godz. 2:00, przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię
do Chorwacji. Nawiedzenie Sanktuarium Marija Bistrica (Chorwacka Częstochowa wizerunek Matki Boskiej Bystrzyckiej, Msza Św.). Wieczorem przyjazd do hotelu w
okolicach Trogiru nad Morzem Śródziemnym, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2: Po śniadaniu zwiedzanie Trogiru (miasto dwóch Janów: Bramy
Miejskie, Katedra św. Laurencjusza, Ratusz) oraz Splitu (miasto św. Dujama): Pałac
Dioklecjana (jednego z największych prześladowców Chrześcijan): Wieża, Katedra
św. Dujama w byłym mauzoleum Dioklecjana – miejsce, które odwiedził Jan Paweł
II w 1998 r., Bramy Miejskie, czas wolny. Po południu powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do Bośni i Hercegowiny (ok. 200km), po
drodze Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Vepric (Chorwackie
Lourdes) na Riwierze Makarskiej. Po południu przyjazd do Medugorje,
zakwaterowanie w Pensjonacie, odpoczynek, obiadokolacja, przejście na
nabożeństwo i wieczorną Modlitwę Różańcową. Nocleg.
Dzień 4: Po śniadaniu wejście na Górę Objawień – Podbrdo (Brdo
Ukazanja). Czas wolny w Medugorje. Msza Św. w Kaplicy. Po południu przejazd i
zwiedzanie Wodospadów Kravica. Wieczorem powrót, obiadokolacja i przejście na
nabożeństwo i wieczorną Modlitwę Różańcową. Nocleg.
Dzień 5: Po śniadaniu wyjście na Drogę Krzyżową na Górę Kriżevac.
Msza Św. i po południu przejazd na wycieczkę do Mostaru (Stary Most, Meczet,
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Dom Turecki). Wieczorem powrót, obiadokolacja i przejście na nabożeństwo i
wieczorną Modlitwę Różańcową. Nocleg.
Dzień 6: Po śniadaniu wyjazd do Dubrownika (perła Adriatyku, miasto św.
Błażeja) – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, czas wolny, Msza Św. W
godzinach popołudniowych przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 7: Po śniadaniu przejazd na Plitvickie Jeziora i zwiedzanie. Po
zwiedzaniu obiad w restauracji i wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 8: Przyjazd na miejsce w godzinach porannych.
Już trzeciego dnia objawień Matka Boża przekazuje orędzie widzącej Mariji:
„Pokój, pokój, pokój – i tylko pokój!”. „Pokój musi zapanować pomiędzy
Bogiem a człowiekiem, ale i pomiędzy ludźmi”.
W Medjugorje są trzy miejsca, w których gromadzą się pielgrzymi.
1)
Góra Objawień. Tak się dzisiaj nazywa wzniesienie Podbrdo we wsi
Bijakovici, gdzie wizjonerzy widzieli Maryję na początku objawień. Miało to miejsce
pod koniec czerwca 1981 roku. Od tego momentu gromadzą się tutaj pielgrzymi i
odmawiają różaniec. Na szlaku różańcowym są ustawione płaskorzeźby
przedstawiające Tajemnice Różańca.
2)
Kriżevac. To góra nad Medjugorje. Na pamiątkę 1900 rocznicy śmierci Jezusa
mieszkańcy Medjugorje wybudowali w 1934 roku ośmiometrowy krzyż z betonu.
Pojedynczy wierni i całe grupy w tym miejscu dają wyraz swojej pobożności idąc od
stacji do stacji Drogi Krzyżowej.
3)
Kościół parafialny i przestrzeń wokół niego, jest miejscem życia
sakramentalnego i Eucharystii. Stary kościół parafialny, wybudowany pod koniec
ubiegłego wieku, zniszczyło trzęsienie ziemi. Budowa nowego kościoła została
zakończona w 1969 roku. Kościół, podobnie jak cała parafia, jest poświęcony św.
Jakubowi Starszemu, apostołowi i patronowi pielgrzymów. W 1991 roku został
wybudowany ołtarz za kościołem, przeznaczony do odprawiania nabożeństw na
wolnym powietrzu, a także konfesjonały.
4)
W Medjugorje gromadzi się codziennie Kościół pielgrzymujący - jeden,
święty, katolicki i apostolski. Kościół wszystkich narodów i grup językowych, by
czcić tajemnicę zbawienia w Duchu Świętym. Czczenie tajemnicy zbawienia jest w
centrum tego zgromadzenia. Maryja, Matka Pana, zaprasza na tę uroczystość i jest na
niej obecna jako troskliwa Matka i doświadczona wychowawczyni. Ona taktownie
wzywa i dziękuje, ale równocześnie stawia wymagania. Ona, Matka Światła, oferuje
nam swojego syna, Słońce Sprawiedliwości. Słońce, które rozjaśnia każdego
człowieka i umożliwia mu stanie się światłością świata.
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26 października
Wizyta ks. Sebastiana Krzyżanowskiego

Parafia pw. św. Karola Boromeusza w Opolu na osiedlu Chabry powstała 1
sierpnia 2000 roku, została wydzielona z dwóch parafii – Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha.
Na terenie parafii mieszka 7760 osób. Od 30 września 2000 r. w kaplicy,
tzw. blaszaku, odbywają się regularnie msze św. i nabożeństwa oraz spotkania grup
parafialnych.
Oficjalnego poświęcenia tymczasowej kaplicy i placu budowy dokonał
arcybiskup Alfons Nossol w 2000 roku. Do tej pory Chabry były jedyną dzielnicą w
Opolu, która nie posiadała kościoła parafialnego.
Na razie wybudowana została plebania i stacja Caritasu, w zeszłym roku
rozpoczęły się prace związane z budową świątyni. Sam kształt kościoła jest
nietypowy: nawiązuje do tęczy albo części walca. W centralnym miejscu kościoła
znajdzie się krzyż, natomiast dzwonnice staną w miejscu obecnej kaplicy. –
Parafianie są zatroskani o budową świątyni, jednak z ich datków niemożliwe byłoby
wybudowanie kościoła. Arcybiskup wyznaczył 10 dekanatów, które mają wspierać i
patronować inwestycji. Jednym z nich jest dekanat zagwiździański.
W związku z tym gościliśmy w naszej parafii wikariusza parafii św. Karola
Boromeusza w Opolu ks. Sebastiana Krzyżanowskiego, a kolekta w niedzielę 26
października została przekazana na budujący się kościół.
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25 października – pielgrzymka do
Głogówka, Mochowa i Prudnika.
Święty Dom w Loreto, który według starej tradycji,
przechowuje dom nazaretański Matki Bożej, jest
jednym z najważniejszych w Europie miejsc kultu
maryjnego. To święte miejsce zawsze przyciągało
tłumy wiernych. Jednym z tych, którzy odwiedzili
Loreto był hrabia Jerzy III Oppersdorf. Człowiek ten
własnoręcznie wykonał rysunki i pomiary, a po
powrocie kazał wykonać wierną kopię w Głogówku.
Był to rok 1630. Domek został zbudowany jako
odrębna kaplica obok kościoła franciszkanów. Jednak
w 1636 r. hrabia Oppersdorff przedłużył świątynię, a
domek loretański obudował wielką kaplicą,
przylegającą do nawy od północy. Obecnie pieczę nad
tym świętym
miejscem sprawują ojcowie
franciszkanie konwentualni.
Klasztor paulinów w Mochowie – Paulinach koło Głogówka związany jest
z Jasną Górą i jej dziejami. To z Częstochowy została przekazana pierwsza kopia
Obrazu Jasnogórskiego i umieszczona w kościele św. Trójcy w Mochowie. Kościół
stał się miejscem szczególnej modlitwy, nie tylko zakonników ale i wiernych, którzy
przybywali tutaj i doznawali cudownej opieki Bogarodzicy. Podczas najazdu
szwedzkiego w 1655 r. na Polskę, król Jan Kazimierz znalazł schronienie na zamku
w Głogówku u księcia Oppersdorffa. Król polski przebywał wtedy także w klasztorze
paulińskim w Mochowie, gdzie modlił się przed kopią wizerunku Jasnogórskiego
oraz doradzał jasnogórskim paulinom, aby Obraz z Jasnej Góry ukryć na tym miejscu
przed Szwedami.
Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie jest miejscem szczególnym
nie tylko ze względów religijnych, historycznych ale także krajoznawczych. Jest to
miejsce tym bardziej wyjątkowe, że właśnie tu w niewielkim, otoczonym lasem,
klasztorze franciszkanów był więziony w latach 50. XX w. kardynał Stefan
Wyszyński. Tu również zrodziła się myśl Prymasa, aby odnowić śluby złożone
Ojczyźnie w XVII w. przez polskiego króla Jana Kazimierza chroniącego się w
niedalekim Głogówku przed potopem szwedzkim. Ważną datą kościoła jest 8 marca
1996 roku, kiedy to bp Nossol nadał kościołowi rangę Sanktuarium św. Józefa
diecezji opolskiej. Dnia 05 października br. został zainaugurowany Prudnicki Rok
Prymasowski związany z 60 rocznicą uwięzienia prymasa.
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Prace przy kościele w Krogulnej
Kolejne prace przy kościele w Krogulnej podjęto w listopadzie, kiedy to
zostało wymienionych osiem okien.
Pozostały do wymiany jeszcze dwa okna, najbliżej prezbiterium, które są
przygotowywane do zamontowania witraży św. Józefa i Błażeja.
Jest to fundacja śp. Józefa Kopki, mieszkańca Krogulnej.

Prace zostały wykonane przez parafian i mieszkańców
Krogulnej:
Piotra Sygulkę, Gerarda Sygulkę, Jana Łytkę,
Jerzego Grzegorczyka, Mariana Wizemberga,
Tadeusza Barana, Józefa Pęcaka i Lesława Tomalę.
Kolejnymi pracami był montaż kamiennych parapetów.
Całość tej inwestycji
wyniosła 14, 500 zł.
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Witraż św. siostry Faustyny
Jesienią 2014 roku zostały podjęte prace przy wykonaniu nowego witraża
w naszym kościele – św. siostry Faustyny.
Jest to dar naszego parafianina pana Mariana Abratkiewicza z Pokoju.

Pracownia witraży
Zbigniew Muziewicz
Chocieszów 30
57-320 Polanica-Zdrój
Plan prac realizacji witraża przedstawiającego Św. Faustynę
w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pokoju
W istniejącym oknie znajduje się przeszklenie witrażowe z pasem
ozdobnym wokół okna i prostym przeszkleniem szkłami prostokątnymi w części
centralnej (w załączeniu zdjęcie okna). Zdobienia pasa okalającego okno są
namalowane konturem, patyną i pastą laserunkową na bazie azotanu srebra w
technice na gorąco. Pas ten zostanie poddany procedurze renowacyjnej, a w części
środkowej zostanie wykonany wizerunek św. Faustyny z okalającą ornamentyką
nawiązującą do stylu witraży, które są w oknach sąsiadujących (w załączeniu projekt
witraża św. Faustyny). Postać Św. Faustyny jak i okalająca ją ornamentyka zostanie
wykonana taką samą technologią jak część istniejąca. Wszystkie elementy zostaną
namalowane emaliami szkliwnymi oraz pastą laserunkową i wypalone w
temperaturze 650°C. Szkła zostaną połączone szprosami ołowianymi o przekroju „H”
o szerokości 6mm. Ołów i jego cynowe połączenia zostaną spatynowane w celu
wyrównania koloru metalu. Jest to proces, w wyniku którego wierzchnia warstwa
metalu zostanie powierzchniowo utleniona, co skutkuje nadaniem mu ciemniejszego
odcienia.
Planowane czynności:
1. Demontaż kwater witrażowych z okna.
a. odkręcenie śrub trzymających płaskowniki zabezpieczające kwatery;
b. mechaniczne usunięcie kitów i zapraw uszczelniających okno;
c. wyjęcie i zabezpieczenie kwater witrażowych;
2. Konserwacja konstrukcji okna oraz jego elementów metalowych.
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a. usunięcie pozostałości kitu szklarskiego, zapraw murarskich oraz innych
zabrudzeń;
b. mechaniczne usunięcie korozji z części metalowych;
c. naniesienie powłok malarskich na elementy metalowe zabezpieczających przed
korozją;
3. Zamontowanie w oknie szkła okiennego
zabezpieczającego kościół przed warunkami atmosferycznymi.

5mm

grubości,

4. Przetransportowanie kwater witrażowych do pracowni witraży w
Chocieszowie nr 30.
5. Rozebranie kwater witrażowych z połączeń ołowianych.
a. rozlutowanie połączeń cynowych;
b. mechaniczne usunięcie szprosów łączących szkło;
6. Oczyszczenie szkieł z zabrudzeń.
a. poddanie szkieł kąpieli w roztworze sody kaustycznej;
b. przerwanie procesu chemicznego poprzez płukanie w wodzie bieżącej;
c. mechaniczne usunięcie zabrudzeń, które nie poddały się działaniu sody
kaustycznej;
7. Połączenie szkieł uszkodzonych z zastosowaniem cienkich szprosów
ołowianych.
8. Uzupełnienie ubytków.
a. docięcie brakujących elementów z odpowiednich kolorów szkieł;
b. naniesienie emalii na szkło;
c. utrwalenie emalii poprzez wypał w piecu;
9. Wykonanie opracowania malarskiego w części środkowej.
a. wykonanie rysunków opracowania malarskiego na kartonie w skali 1:1;
b. wykonanie wymalowań konturem na szkle wg przygotowanych rysunków;
c. wypalenie konturu w temperaturze 650°C;
d. naniesienie pasty laserunkowej wykonanej na bazie azotanu srebra;
e. wypalenie pasty laserunkowej w temperaturze 650°C;
f. wykonanie wymalowań emaliami barwnymi postaci Św. Faustyny;
g. wypalenie emalii barwnych w temperaturze 650°C;
h. naniesienie i wymodelowanie patyny szkliwnej;
i. wypalenie patyny w temperaturze 650°C;
10. Składanie szkieł w kwatery.
a. łączenie szkieł szprosami ołowianymi;
b. lutowanie połączeń ołowianych;
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c. uszczelnienie kwater witrażowych (wypełnienie kitem szklarskim szczelin między
szkłem i szprosami ołowianymi);
11. Patynowanie ołowiu i połączeń cynowych
a. naniesienie patyny na ołów i cynę;
b. usunięcie nalotów powstałych w wyniku działania procesu chemicznego;
c. mycie / czyszczenie kwater;
12. Przetransportowanie witraży do kościoła Podwyższenia Krzyża św. w
Pokoju.
13. Montaż kwater witrażowych w konstrukcji okna i założenie szyb
zabezpieczających okno.
a. włożenie kwater we wręby okna i zabezpieczenie płaskownikami;
b. włożenie szyb zabezpieczających witraż z zewnątrz;
c. uszczelnienie płaskowników kitem szklarskim;
d. uszczelnienie zaprawą tynkarską styku witraż – wymurowania ościeży okna;
Zbigniew Muziewicz
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Roraty 2014

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent
zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla, a kończy się pierwszymi
nieszporami Bożego Narodzenia.
W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić
mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Ta Msza św. nazywa
się w naszym kraju tradycyjnie Mszą św. roratnią lub po prostu roratami.
Roraty w naszej parafii: wtorek, środa, czwartek i piątek
o godz. 18:00.
Celem naszych tegorocznych rozważań będzie lepsze poznanie i
zrozumienie Mszy świętej, stąd temat rozważań: „GOGLE WIARY". Same te słowa
mogą być kojarzone z wyszukiwarką internetową, która pozwala znaleźć i wyjaśnić
pewne pojęcia związane zarówno z przestrzenią życia sakralnego jak i duchowego.
Drugie skojarzenie związane z tematem to specjalne OKULARY. My, kiedy
wchodzimy w świat duchowy, musimy skorzystać z okularów wiary, aby dostrzec
wielkie tajemnice, które dzieją się podczas Mszy świętej.
Okulary wiary pozwalają na odkrycie, iż w małej, delikatnej Hostii obecny
jest prawdziwie Bóg. Zanim jednak dojdziemy do tego odkrycia, musimy przejść
przez pewne oczyszczenie, a często nawet nawrócenie, które dokonuje się dzięki
wierze, a ta z kolei rodzi się ze słuchania. Stąd musimy wsłuchiwać się w Głos Boga,
zawarty w kartach Pisma Świętego.
Przewodnikiem tegorocznych kazań będzie kanonizowany Jan Paweł II,
ponieważ on od najmłodszych lat, dzięki wielu osobom, które mu przekazywały
„GOGLE WIARY”, odkrywał tajemnice. To odkrycie doprowadziło go do świętości,
ponieważ: „Z kim przestajesz, takim się stajesz”.

2014 - 26

Plan odwiedzin kolędowych 2014/2015
1. 27 12 14 sobota g. 11: 00 Krogulna (od p. Szewczyk do p. Chmielniaka);
2. 28 12 24 niedziela g. 14:00 Krogulna (od. p. Zelek do p. Wizemberg);
3. 29 12 14 poniedz. g. 14:00 Zieleniec (od p. Koziak do p. Zbroszczyk);
4. 30 12 14 wtorek g. 14:00 Zieleniec (od. p. Tomczyk do p. Zuzel);
5. 31 12 14 środa g. 11:00 Krzywa Góra (od p. Hadyna);
6. 02 01 15 piątek g. 14:00 Siedlice (od p. Polańskich);
7. 03 01 15 sobota g. 11:00 Zieleniec (od p. Jonek do p. Socha);
8. 04 01 15 niedziela g. 14:00 Zieleniec (od. Kelmel do p. Relich);
9. 05 01 15 poniedz. g. 15:00 Zieleniec (od. p. Domańskich do p. Leśniańskiego)
10. 07 01 15 środa g. 15:00 ul. Średnia (od ul. Mariackiej), ul. Krótka;
11. 08 01 15 czwartek g. 15:00 ul. Wolności (od ronda do p. Durlak);
12. 09 01 15 piątek g. 15:00 ul. Wolności (bloki od nr 38), ul. Rataja;
13. 10 01 15 sobota g. 11:00 ul. Wojska Polskiego (od ronda);
14. 11 01 15 niedziela g. 14:00 ul. 1 Maja - lewa (od ronda), ul. Reja (od ul. 1 Maja);
15. 12 01 15 poniedz. g. 15:00 ul. Nowy Świat (od ul. Namysłowskiej), ul.
Krasickiego (od ul. Nowy Świat); ul. Krzywa (od ul. 1 Maja), ul. Kolejowa (od ul.
Krzywej),
16. 13 01 15 wtorek g. 15:00 ul. 1 Maja - prawa (od p. Wyrwał);
17. 14 01 15 środa g. 15:00 ul. Skośna (od ul. Brzeskiej), ul. Sienkiewicza (od ul.
Namysłowskiej); ul. Mariacka (od ul. 1 Maja),
18. 15 01 15 czwartek g. 1500 ul. Żeromskiego (od ul. Wolności);
19. 16 01 15 piątek g. 15:00 ul. Namysłowska (od ronda);
20. 17 01 15 sobota g. 11:00 ul. Podleśna (od ul. Brzeskiej); ul. Kościelna (od ul.
Podleśnej); ul. Brzeska (od ronda);
21. 18 01 15 niedziela g. 14:00 ul. Winna Góra (od ul. Opolskiej), ul. Opolska (od
ronda); oraz kolęda dodatkowa;

2014 - 27

