
Anno Domini 2012 

 

1 stycznia 2012 
Tradycyjnie pierwsza msza św. w Nowym Roku została odprawiona w intencji 

wszystkich parafian z prośbą o Boże błogosławieństwo. Co przyniesie Nowy 

Rok, jak go zakończymy? Pytania, które będą otrzymywały odpowiedź każdego 

dnia. Zawierzając każdą chwilę Bogu chcemy otrzymany czas przeżyć dla  

Bożej chwały i pożytku własnego i całej parafialnej wspólnoty. 

 

2 stycznia 2012 
Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie. Kolęda objęła parafian 

mieszkających przy ulicach kwiatowych, Oleskiej oraz dzielnicy górskiej. Jak 

się później okazało przyjęło kolędę niecałe 40% parafian mieszkających na tym 

terenie. Powody mogą być różne, ale prawdą też jest że spada przywiązanie do 

Kościoła, odpowiedzialność za Niego i utożsamianie się z nim. Wielu kapłana 

potrzebuje tylko na wielkie uroczystości religijne, które też nie mają już 

duchowego charakteru, a jedynie tradycyjno-folklorystyczny. 

 

6 stycznia 2012 
Tradycyjnie już w uroczystość Objawienia Pańskiego mogliśmy oglądać w 

naszej kaplicy Jasełka. Przygotowały je dzieci z PSP nr 11 pod kierunkiem pani 

katechetki Anety Zakrzewskiej. 

 



 

6 stycznia 2012 
W Trzech króli po południu odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu p. Płaczków 

i Skibów. Dwie małżeńskie pary i ich operowe głosy urzekły licznie 

zgromadzonych parafian. Śpiewacy zaprezentowali też dwie pastorałki: Opolską 

i Moją, których autorem tekstu jest ks. Proboszcz Zbigniew Bienkiewicz.  

 

8 stycznia 2012 
Po raz kolejny gościliśmy w naszej wspólnocie siostry Boromeuszki: S. Janę, S. 

Klarę i S. Tobiaszę. Złożyły one świadectwo o charyzmacie zgromadzenia i 

związku ze św. Karolem. Po południu w prezentacji multimedialnej ukazały 

różne rodzaje posługiwania sióstr Boromeuszek. 

 

15 stycznia 2012 
Po wszystkich mszach św. przed kaplicą zbierane były podpisy pod wnioskiem 

do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Telewizji Trwam nie przyznano 

miejsca na cyfrowym multipleksie tłumacząc absurdalnymi argumentami. Jest to 

uderzenie nie tylko w rozgłośnię. O. Rydzyka, ale w wolność słowa. Zebrano 

prawie 150 podpisów, które zostały wysłane do KRRiT oraz do Radia Maryja. 

 

19 stycznia 2012 
W kolejny Wieczór Karolowy mszy św. przewodniczył ks. Marek Lis, który 

niegdyś wspomagał nasza parafię posługa duszpasterską. 

 

 



23 stycznia 2012 
Z  Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu otrzymaliśmy 

podziękowanie. W okresie Bożego Narodzenia nasze Marianki odwiedziły 

oddział chirurgii dziecięcej zanosząc małym pacjentom skromne upominki i 

słodycze.  

Wdzięczny personel napisał: „W imieniu małych pacjentów personel 

Chirurgii Dziecięcej serdecznie dziękuje Grupie Marianek pod opieką pani 

Danuty Zmarzły działającym przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Karola 

Boromeusza w Opolu, które 14.01.2012 r. odwiedziły dzieci hospitalizowane w 

naszym oddziale, obdarowując je noworocznymi prezentami. Jesteśmy pełni 

podziwu, że młodzież będąca fundamentem i przyszłością każdej rodziny 

parafialnej, cechuje się tak ogromną empatią, zapałem i wrażliwością na 

potrzeby innych. 

 

 

 

 

 

 

 

29 stycznia 2012 
Podczas popołudniowego nabożeństwa wystąpił zespół „Kupskie Echo”, który 

zaprezentował nam bardzo bogaty repertuar kolęd. Zespół zachwycił 

uczestników koncertu wykonaniem i aranżacją utworów. Chór prowadzony jest 

przez p. Agnieszkę Ślusarczyk – naszą parafiankę. 

 



 

2 lutego 2012 
W całej metropolii górnośląskiej zakończono Rok Życia Konsekrowanego. 

Uroczystości z udziałem księży Biskupów odbyły się w kościele seminaryjnym. 

W naszej kaplicy również dziękowaliśmy za ten czas, za wszystkich 

powołanych do życia konsekrowanego i prosiliśmy o nowe powołania. 

Uroczyste Te Deum odśpiewaliśmy podczas wieczornej adoracji Najśw. 

Sakramentu. 

 

6 lutego 2012 
Zawiązała się nasza parafialna schola. Póki co skład jest bardzo skromny, ale 

ufamy, że zespół wzrośnie w siłę i liczebność. 

 

9 lutego 2012 
Grupa Marianek i członków Szkolnego Koła Caritas odwiedziła chorych naszej 

parafii w ich domach. Dzieci w każdym domu chwilę porozmawiały oraz 

pozostawiły mały upominek z okazji zbliżającego się Światowego Dnia 

Chorego. 

 

11 lutego 2012 
Z okazji X Światowego Dnia Chorego została odprawiona msza św. w intencji 

wszystkich chorych i starszych. Podczas mszy św. został udzielony Sakrament 

Namaszczenia, a na zakończenie przed Najśw. Sakramentem wszyscy modlili 

się za chorych i cierpiących. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo na 

sposób lourdzki. Po mszy św. w klubie „Chaberek” odbyło się spotkanie przy 

kawie i herbacie oraz słodkościach. Starsi mieli okazję ze sobą pobyć 

porozmawiać, a dzieci pod kierunkiem p. Anety Zakrzewskiej przygotowały 

krótki program artystyczny. 



 

18 lutego 2012 
Marianki z naszej parafii wraz z ks. Reneuszem Krawczykiem uczestniczyły w 

audycji „Buksy i Marsjanki” To program dla Liturgicznej Służby Ołtarza 

nadawany w Radio Plus Opole. 

 

18 lutego 2012 
Po południu na plebanii odbył się bal karnawałowy dla Liturgicznej Służby 

Ołtarza i Marianek. Dzieci przebrały się za różne postaci biblijne, a w 

konkursach zmierzały się w znajomości Pisma Świętego, liturgii i życia 

Kościoła. 

 

20 lutego 2012 
Po ustaleniach Parafialnej Rady Duszpasterskiej zdecydowaliśmy o 

wykończeniu sal na plebanii. Są one bardzo potrzebne, aby móc integrować 

parafię. Będą się mogły w nich odbywać spotkania dzieci, młodzieży, ale także 

starszych, których jest wielu w parafii i maja potrzebę, by ze sobą pobyć. 

Niezależnie od budowy kościoła próbujemy prace finansować przy pomocy 

sponsorów indywidualnych bądź firm. W kościele obecne też są prowadzone 

prace. Kładzione są instalacje elektryczne, nagłośnieniowe. Ściany wykładane 

są regipsami, szpachlowane i szlifowane. Kościół powoli nabiera już pięknego 

wyglądu. 

 

 



1 marca 2012 
Odbył się dekanalny etap Mistrzostw Ministrantów w Piłce Nożnej. Wśród 

drużyn naszego opolskiego dekanatu nasi ministranci okazali się najlepsi i 

zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjum zdobili pierwsze 

miejsce i złoty puchar. 

 

11 marca 2012 
Podczas wszystkich mszy św. świadectwo złożyła S. M. Benita ze 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Siostra na co dzień pracuje w 

Kazachstanie i o tej posłudze, tamtejszych ludziach i ich wierze, którą możemy 

się budować opowiadała. Po mszach św. wsparliśmy posługę Siostry swoją 

ofiarą. To wzbudziło szczególny podziw i wdzięczność Zakonnicy, że mając 

swoje potrzeby i problemy związane z budową kościoła potrafimy podzielić się 

z innymi. 

 

  

  



 

11 marca 2012 
Podczas Gorzkich Żali wystąpiła Schola dominikańska z parafii pw. Św. 

Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Schola już koncertowała w okresie 

kolędowym. Tym razem zaprezentowała pieśni pasyjne. Zespołem kieruje ks. 

Piotr Piontek – wikariusz z tamtejszej parafii. 

 

 



 

14-18 marca 2012 
W październiku 2010 roku przeżywaliśmy pierwsze w historii parafii misje. 

Nadszedł czas na odnowienie tamtejszego wydarzenia i postanowień wtedy 

podjętych. Nauki misyjne, podobnie jak wtedy, głoszą ojcowie Jozafat i 

Cherubin – franciszkanie. Oprócz tradycyjnych spotkań na szczególna uwagę 

zasługują wieczorne apele – nabożeństwa ze świecami oraz Droga Krzyżowa 

ulicami naszej parafii. 
 

 

18 marca 2012 
To wyjątkowo bogata niedziela. Na każdej mszy św. kończyliśmy odnowienie 

misji, o godz. 9.30 gościliśmy kleryków z naszego seminarium, którzy w 

ramach niedzieli pastoralnej ubogacili naszą liturgię, zaś podczas mszy św. o 

godz. 12.00 wystąpił Opolski Chór Kameralny pod dyrekcją p. Mariana 

Bilińskiego. 
 

26 marca 2012 
Podczas wieczornej mszy św. 32 osoby złożyły przyrzeczenia Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. Na dziękczynienie został odśpiewany przez ks. 

proboszcza i p. organistkę Akatyst ku czci NMP. 

  

 



2 kwietnia 2012 
Msza św. o kanonizację bł. Jana Pawła II odprawiona w 7 rocznicę Jego 

odejścia do Domu Ojca. Na następny dzień, we wtorek, 3 kwietnia jak w każdy 

pierwszy wtorek miesiąca wieczorna msza św. odprawiona została w intencjach 

zanoszonych przez wstawiennictwo Błogosławionego. Coraz więcej intencji 

napływa zarówno z parafii jak i spoza przez stronę internetową 

 

18 kwietnia 2012 
Parafianie mogli zauważyć znów postępy w sprawach budowlanych. Tym razem 

na plebanii pojawiły się okna w dużej Sali, która w przyszłości będzie służyła 

spotkaniom parafian. 

 

19 kwietnia 2012 
W kolejny wieczór Karolowy gościliśmy dk. Macieja Poznalskiego pełniącego 

posługę diakońską w sąsiedniej parafii pw. św. Piotra i Pawła. Diakon wygłosił 

Słowo Boże, a Msza św. została odprawiona w intencji papieża Benedykta XVI 

w 7 rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. 
 

21 kwietnia 2012 
Na około miesiąc przed pierwszą Komunią Świętą dzieci z klas trzecich 

przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu Pokuty. Spowiedź rozpoczęła się 

nabożeństwem pokutnym i wspólnym przygotowaniem. 

 

22 kwietnia 2012 
Gościliśmy naszego parafianina ks. Pawła Siernego – pallotyna. Przez cała 

niedzielę, an wszystkich mszach Św. głosił Słowo Boże i prosił o wsparcie dla 

szkoły, którą zgromadzenie prowadzi w Krakowie. 

 

1 maja 2012 
Po raz pierwszy odbyło się Diecezjalne Święto Rodziny. Ks. Biskup zaprosił 

wszystkich do Jemielnicy. 

 

1-3 maja 2012 
Tradycyjnie w majowy weekend odbyła się pielgrzymka „w ciemno”. Tym 

razem udaliśmy się na Pomorze. Odwiedziliśmy kolejno: Brdów, Ostrowąs, 

Ryjewo, Łęgowo. Nocowaliśmy w Domu Pojednania prowadzonym przez 

Franciszkanów Konwentualnych w Gdańsku. Drugi dzień spędziliśmy na 

zwiedzaniu Gdańska, Sopotu oraz sanktuariów w Matemblewie i Sobieszewie. 

W drodze powrotnej nawiedziliśmy święte miejsca w Lubiszewie, Pelplinie, 

Piasecznie oraz Topolnie. 

 

 



 

1 maja 2012 
Na Filipinach w 4 dni odszedł rząd totalitarny Marcosa poprzez różaniec. 

2 miliony filipińczyków za wezwaniem kardynała Sin wyszło na ulicę z 

różańcami. Marcos wysłał armię i wydał rozkaz ataku w celu rozproszenia 

tłumu. Nie spadła ani jedna kropla krwi! Teraz milion różańców w intencji 

pokoju na świecie odmawiają codziennie Filipińczycy. Za POLSKĘ 

Filipińczycy modlą się właśnie 1 maja 2012. Nasza parafia włączyła się w tę 

krucjatę. O godz. 12.00 została otwarta kaplica i odmówiony różaniec. 

 

3 maja 2012 
Tradycyjnie w tym dniu została odprawiona Msza św. za Ojczyznę 

 

13 maja 2012 
Tradycją już się stały majowe nabożeństwa na działkach. W tym dniu znów 

licznie zgromadziliśmy się przy świetlicy na Rodzinnym Ogrodzie działkowym. 

Po wyśpiewaniu litanii i pieśni odbył się piknik przy kawie i ciastku. 

 

13 maja 2012 
O godz. 18

00
 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa ks., Biskup Paweł 

Stobrawa udzielił sakramentu Bierzmowania. Z naszej parafii przyjęło go 29 

młodych osób. 

  

 



14-16 maja 2012 
Przed Uroczystością Wniebowstąpienia udajemy się w do krzyża przy ul. 

Luboszyckiej. W drodze śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych 

wypraszamy dobre urodzaje błogosławieństwo Boże we wszelkiej ludzkiej 

pracy. 

 

17 maja 2012 
Mszy św. w kolejny Wieczór karolowy przewodniczył ks. Eugeniusz Ploch-

duszpasterz akademicki z Opola 

 

19 maja 2012 
W naszej kaplicy świętowaliśmy mały jubileusz. Ks. Reneusz wraz ze swymi 

kolegami kursowymi odprawił mszę Św. dziękczynna za dziesięć lat 

kapłańskiego życia. Parafianie młodsi i starsi złożyli jubilatom życzenia i w ich 

intencji zanosili modlitwy 

 

26 maja 2012 
Grupa Apostolstwa Modlitwy i jej sympatycy pod przewodnictwem ks. 

Reneusza Krawczyka udali się na pielgrzymkę do sanktuarium w Krnovie 

(Czechy). W drodze powrotnej odwiedzili naszego byłego wikariusza, ks. 

Adriana Jańczyka, który obecnie pełni posługę proboszcza w Starym Lesie. Tam 

przy ognisku pielgrzymi radośnie powspominali dawne czasy. 

  

 



 

26 maja 2012 
W Wigilię Zesłania Ducha Świętego w katedrze opolskiej odbyły się święcenia 

kapłańskie. Udzielił ich ks. Biskup Andrzej Czaja i tym samym diecezja 

wzbogaciła się o 15 neoprezbiterów. 

 

28 maja 2012 
W drugim dniu Zesłania Ducha Świętego obchodzimy Święto Matki Kościoła. 

W tym dniu została odprawiona msza św. w intencji matek, a po niej odbyła się 

wieczornica dla matek w Osiedlowym Klubie „Chaberek”. Zaproszone na nią 

zostały również matki naszych kapłanów. 

 

29 maja 2012 
Nasz wikariusz ks. Ireneusz Krawczyk obchodził swoje kolejne urodziny. 

O godz. 18
00

 odprawił w swojej intencji mszę Św., w której uczestniczyli licznie 

parafianie.  

 

31 maja 2012 
Grupa Marianek z Gosławic i katedry pod przewodnictwem S.M. Radosławy 

uświetniła ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe. Było ono niezwykłe także 

z tego względu, że dziewczęta wprowadziły modlitwę tańcem. Taniec religijny 

to nieczęste widowisko  w naszych kościołach. 

  

 



31 maja 2012 
Ks. Biskup Jan Bagiński obchodzi 80 rocznicę swoich urodzin. Uroczysta msza 

św. z udziałem Jubilata została odprawiona w kościele seminaryjno-

akademickim w Opolu. 

 

2 czerwca 2012 
W sobotnie południe po raz kolejny marianki z naszej parafii odwiedziły chore 

dzieci w szpitalu przy ul. Wodociągowej. Tym razem udały się tam z 

podarunkami i życzeniami z okazji Dnia Dziecka. Na twarzach chorych dzieci 

zagościł uśmiech. Za podarowane upominki dziewczynki otrzymały piękne 

podziękowania. 

 

3 czerwca 2012 
Uroczystość I Komunii Świętej. Po raz pierwszy w Eucharystii w pełni 

uczestniczyło 43 dzieci. 

 

3 czerwca 2012 
Ulicami Opola przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Również parafianie z 

Chabrów włączyli się w tę inicjatywę. 

 

4 czerwca 2012 
Tradycyjnie w pierwszym dniu po I Komunii Świętej odbyła się pielgrzymka 

dzieci na Górę Świętej Anny i Kamienia Śl. W diecezjalnych sanktuariach 

dzieci uczestniczyły we mszy św. oraz poznały charakter i historię tych miejsc. 

 



 

7 czerwca 2012 
Procesja Bożego Ciała w tym roku przeszła ulicami: Chabrów, Tulipanów, 

Oleandrów, Konwalii i powrót do kaplicy. W tradycyjnych miejscach parafianie 

ustawili cztery ołtarze. 

 

7 czerwca 2012 
Wieczór po raz kolejny zarezerwowany jest na Koncert Uwielbienia, jaki odbyła 

się na terenach rekreacyjnych przy kościele Przemienienia Pańskiego na Osiedlu 

AK w Opolu. Modlitwę przed Jezusem Eucharystycznym poprowadził ks. 

Biskup Andrzej Czaja 

 

 

10 czerwca 2012 
W naszej parafii gościliśmy kleryków z Wyższego Międzydiecezjalnego 

Seminarium Duchownego w Opolu. Kazania na wszystkich mszach św. 

wygłosił diakon Łukasz Libowski. 

 

16 czerwca 2012 
Ministranci, Marianki i sympatycy odbyli wycieczkę rowerową do Dąbrówki 

Łubniańskiej. 

  

 



21 czerwca 2012 
Kazanie podczas mszy św. w kolejny Wieczór św. Karola. Wygłosił ks. 

proboszcz. Tym razem wydarzenie to pokryło się z Uroczystością matki Bożej 

Opolskiej i odpustem w katedrze. 

 

28 czerwca 2012 
Nasza diecezja obchodzi 40 rocznicę powstania. Główne uroczystości odbyły się 

w katedrze opolskiej. Uroczystej mszy św. przewodniczył abp Celestino 

Migliore.  

 

29 czerwca 2012 
We wszystkich parafiach wierni dziękowali za 40 lat naszej, opolskiej diecezji. 

Również w naszej wspólnocie zabrzmiało uroczyste Te Deum Laudamus. 

 

1 lipca 2012 
W tym dniu zakończyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro2012, które 

odbywały się w Polsce i na Ukrainie. Mistrzami Europy okazali się piłkarze z 

Hiszpanii. 

 

2-11 lipca 2012 
Tradycyjnie dzieci z naszej parafii na początku wakacji odpoczywały w górach. 

Tym razem pod okiem ks. Reneusza pojechały do Ochotnicy Górnej.   

 

27 lipca 2012 
Kolejne ważne wydarzenie w tym roku. Tym razem Olimpiada Letnia, która 

odbyła się w Londynie 

 

30 lipca – 4 sierpnia 2012 
Z Opola na Jasną Górę wyruszyła XXXVI Piesza Pielgrzymka. Oprócz czynnie 

biorących udział w pielgrzymowaniu z naszej parafii towarzyszyło uczestnikom 

29 duchowych pielgrzymów. 
 

8 sierpnia 2012 
W tym dniu swoje urodziny obchodził ks. Arcybiskup Alfons Nossol. Obecny 

rok jest naznaczony wielkimi jubileuszami związanymi z Jego osobą. 80 lat 

życia, 55 lat kapłaństwa, 35 lat biskupstwa. Uroczystość dziękczynna 

zaplanowana jest na 18 sierpnia w sanktuarium w Kamieniu Śl. 

 

16 sierpnia 2012 
Wieczorowi Karolowemu przewodniczył ks. Daniel Breguła, ekonom Wyższego 

Seminarium Duchownego w Opolu. 

 



22 sierpnia 2012 
W tym dniu pożegnaliśmy ks. Reneusza, który decyzją Biskupa Ordynariusza 

został zamianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Głogówku. 

Wiele osób i delegacji przybyło, by podziękować za wszelkie dobro, które ks. 

Reneusz pozostawia w naszej wspólnocie. 

 

23 sierpnia 2012 
Pierwszy dzień posługi nowego wikariusza ks. Jarosława Dąbrowskiego, który 

przybył do nas z parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.  

 

25-26 sierpnia 2012 
Na Górze Świętej Anny odbywały się Obchody kalwaryjskie ku czci Aniołów 

Stróżów. Z naszej parafii w dwudniowych nabożeństwach uczestniczyło 16 osób 

 

1-2 września 2012 
Pierwszy weekend września to tradycyjnie Festyn Rodzinny. Odbył się już po 

raz jedenasty. Po raz pierwszy był organizowany wraz z Administracją i Radą 

Osiedla Chabry. Jak zawsze przyciągnął wielu mieszkańców naszego osiedla 

oraz uczestników spoza parafii. Jak zawsze dochód przeznaczony był na 

budowę naszego kościoła. Dwudniowe atrakcje przysporzyły na ten szczytny cel 

15.682,92 zł. 

  

 



7-18 września 2012 
Od kilku lat była planowana i wreszcie doszła do skutku Pielgrzymka śladami 

Św. Karola Boromeusza i bł. Jana Pawła II. Pielgrzymi nawiedzili kolejno: 

Mediolan - Arona - Turyn – Asyż - Rzym - Watykan – Mentorella - Monte 

Cassino - San Giovanni Rotondo – Manoppello – Lanciano – Loreto – Padwa.  

 

18 września 2012 
W katedrze opolskiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii bł. Karoliny 

Kózkówny. Relikwie przywieziono z sanktuarium w Zabawie. 

 

20 września 2012 
Szczególny Wieczór Karolowy. Parafianie na świeżo wrócili z Włoch, gdzie 

nawiedzali miejsca związane ze świętym Patronem. Mszę Św. odprawił i 

kazanie wygłosił ks. Łukasz Knosala z parafii pw. Przemienienia Pańskiego. 

 

28-30 września 2012 
Na Górze Świętej Anny odbyła się Pielgrzymka Dzieci Maryi. Również nasze 

Marianki w niej uczestniczyły. Dyplom uznania otrzymała p. Danuta Zmarzły 

mocno zaangażowana w sprawę formacji grona naszych Dzieci Maryi. 
 

30 września 2012 
Jak zawsze w ostatnią niedzielę września dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne 

plony, błogosławieństwo w pracy i chleb powszedni. Msza św. dożynkowa 

została odprawiona o godz. 9
30

. 

 



 

30 września 2012 
W Oleśnie odbyła się uroczystość posłanie ks. Dariusza Flaka na misje. Ks. 

Dariusz jeszcze jako wikariusz katedralny często odprawiał w naszej kaplicy. Po 

rocznym przygotowaniu udaje się na misje do Peru. Grupa Apostolstwa 

Modlitwy objęła nowego misjonarza patronatem modlitewnym. 

 

11 października 2012 
Papież Benedykt XVI uroczyście zainaugurował Rok Wiary.  
 

14 października 2012 
XII Dzień Papieski obchodzony był w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II – 

papież rodziny”. W naszej parafii w sposób szczególny pochylaliśmy się nad 

nauczaniem papieskim podczas tradycyjnego wieczornego nabożeństwa. W 

ciągu dnia były też rozprowadzane papieskie kremówki, z których dochód 

przeznaczony był na Fundację Dzieło Nowego tysiąclecia wspierającą 

uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. 

 

17 października 2012 
W auli seminaryjnej odbył się koncert zespołu Audiofeels. Podczas tego 

koncertu dokonała się licytacja koszulek Jakuba Błaszczykowskiego oraz 

piłkarza portugalskiego Cristiano Ronaldo. Całkowity dochód z licytacji i 

koncertu organizatorzy przeznaczyli na budowę naszego kościoła. 

 

 



18 października 2012 
Jak co miesiąc przeżywaliśmy Wieczór św. KarolaTym razem przewodniczył 

ks. Marcin Kulisz – kapelan szpitala Neuropsychiatrycznego w Opolu. 
 

21 października 2012 
Tradycyjnie trzecią niedziele października przeżywamy jako Niedzielę Misyjną. 

W naszej parafii w tym dniu odbyło się spotkanie popielgrzymkowe 

uczestników wyjazdu do Włoch. W Klubie Chaberek pielgrzymi oglądając 

zdjęcia i prezentacje wspominali piękne chwile spędzone we włoskich 

sanktuariach. 
 

22 października 2012 
W naszej parafii w sposób szczególny przeżywaliśmy liturgiczne wspomnienie 

bł. Jana Pawła II. Naszym modlitwom przewodniczył ks. Krzysztof Kozimor, 

wikariusz z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. On też 

wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Bł. Jan Paweł II uznawany jest 

nieoficjalnie za drugiego patrona parafii, gdyż parafia powstała jako wotum 

wdzięczności za Jego pontyfikat. 
 

4 listopada 2012 
Ważny dzień w życiu wspólnoty parafialnej. Odpust – dzień Patrona parafii. W 

tę uroczystość parafianie i goście mieli okazje wejść do wnętrza budowanego 

kościoła. Zamysł ten spotkał się w wielkim zainteresowaniem i bardzo 

pozytywnym odzewem. 
 

15 listopada 2012 
Listopadowy Wieczór Karolowy i kolejny gość naszej wspólnoty - ks. Zygmunt 

Nagel, wikariusz z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu. 
 

18 listopada 2012 
Jak co roku gościliśmy Oblata Maryi Niepoklanej, który rozprowadzał 

kalendarze misyjne. Tym razem Słowo Boże głosił O. Józef z Bodzanowa. 
 

22 listopada 2012 
Uczniowie i nauczyciele PSP nr 11 uczestniczyli w uroczystej mszy św. z okazji 

Dnia Patronalnego. Mszy św. przewodniczył. Ks. Sebastian Krzyżanowski.  
 

4 grudnia 2012 
Długo oczekiwany moment, choć w niesprzyjającej pogodzie. Na dachu naszego 

kościoła został zamontowany świetlik, który ma mieć funkcję nie tylko 

doświetlająca, ale i wentylacyjną. 
 

  



30 grudnia 2012 
Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia różne zespoły przyjeżdżają, aby 

razem z nami kolędować. Jako pierwszy przybył zespół wokalno-instrumentalny 

ze Zdzieszowic. Parafia Św. Antoniego jest nam bliska chociażby ze względu na 

budowę. Ofiarami złożonymi podczas koncertu wsparliśmy także tamtejszą 

budowę świątyni. 

 

 



 

31 grudnia 2012 
Zakończenie Starego Roku. O godz. 16

30
 została odprawiona uroczysta msza św. 

dziękczynna, a po niej nabożeństwo w którym dziękowaliśmy Bogu, ale i 

przepraszaliśmy za zaniedbania i zło. Statystyki: chrzty – 26, I Komunia Święta 

– 43, Bierzmowanie – 28, śluby – 1, pogrzeby – 60. 

 

31 grudnia 2012 
Po nabożeństwie odbyła się zabawa sylwestrowa. Po raz pierwszy wykorzystano 

w tym celu naszą salę, która została wykończona na spotkania grup i parafian. 


