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8 listopada 2009 
Jak co roku przeżywaliśmy odpust ku czci św. Karola Boromeusza. Tym razem 

miał on szczególną wymowę, gdyż otworzył Rok św. Karola. Ta inicjatywa 

została podjęta w związku ze szczególnymi jubileuszami, jakie w przyszłym 

roku kalendarzowym wypadają, a mianowicie 400 lat kanonizacji św. Karola 

oraz 10 lat istnienia parafii. Inauguracji Roku św. Karola dokonał Ordynariusz 

opolski Ks. Biskup Andrzej Czaja, który nie tylko przewodniczył sumie 

odpustowej, ale na wszystkich mszach św. głosił Słowo Boże. 

 

19 listopada 2009 
Jedną z inicjatyw Roku św. Karola są wieczory trzecich czwartków miesiąca. 

Pierwszy z nich poprowadził ks. Eugeniusz Ploch – ojciec duchowny WSD w 

Opolu. Podczas mszy św. wotywnej o św. Karolu wygłosił Słowo Boże, a po 

mszy św. przewodniczył modlitwom nowennowym ku czci św. Patrona. 

Nabożeństwo zakończyło się uczczeniem relikwii św. z Mediolanu. 

 

22 listopada 2009 
W Uroczystość Chrystusa Króla, podczas mszy św. o godz. 9.30 odbyło się 

przyjęcie ministrantów. Czterech chłopców rozpoczęło służbę i otrzymało 

ministrancki kołnierz. Była to okazja do odnowienia przyrzeczeń przez 

starszych ministrantów.  

 

29 listopada 2009 
Rozpoczął się Adwent i wraz z nim Roraty. W tym roku tematyka mszy 

roratnich obraca się wokół św. Jana Vainney`a, gdyż to On jest Patronem Roku 

Kapłańskiego, który jest przeżywany. Każdego dnia głoszona jest nauka 

przybliżająca postać świętego, a dzieci otrzymują obrazku ukazujące miejsca 

związane z życiem Proboszcza z Ars. 

 

6 grudnia 2009 
W II Niedzielę Adwentu nasza parafia przeżywała szczególne chwile. Po raz 

pierwszy obchodziliśmy Niedzielę Karolową. Gościliśmy ks. Sebastiana 

Krzyżanowskiego wikariusza z Olesna, który pochodzi z sąsiedniej parafii pw. 

Przemienienia Pańskiego. Podczas wszystkich mszy św. głosił on kazanie 

ukazujące imponującą przemianę jaka dokonała się w Karolu Boromueszu. 

Temat pierwszej Niedzieli Karolowej brzmiał bowiem: Osobiste dojrzewanie 

Karola (od renesansowego kardynała nepota do gorliwego pasterza). Na koniec 

każdej mszy św. kaplicę odwiedził św. Mikołaj obdarowując dzieci 

czekoladami, a dorosłych częstując cukierkami. 
 

8 grudnia 2009 
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Dzieci Maryi odnowiły swoje przyrzeczenia. Niestety nie było przyjęcia nowych 

Marianek. Po mszy św. Dzieci Maryi, ich rodzice spotkali się z ks. Proboszczem 

i ks. Opiekunem przy kawie i herbatce na plebanii. 

 

14 grudnia 2009 
Zakończył się kolejny etap budowy kościoła. Konstrukcja została pokryta 

blachą. W ten sposób wyłonił się zewnętrzny kształt świątyni. Pokrycia blachą 

dokonała forma KOLB z Kolonowskiego, zaś blachy przygotowała forma 

ArcelorMittal ze Świętochłowic. 

19 grudnia 2009 
Została wymieniona zewnętrzna gablota. Stara była już w fatalnym stanie. Nowa 

na magnesy została solidnie wykonana i ofiarowana naszej kaplicy przez parafię 

pw. Św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach z proboszczem ks. Winfriedem 

Watołą na czele. 

 

27 grudnia 2009 
Niedziela Świętej Rodziny. Gościmy w naszej parafii Oblatów z Bodzanowa – 

o. Maksymiliana i br. Józefa, którzy tradycyjnie oferuję Kalendarze Misyjne 

jako cegiełki na dzieło misji 

 

28 grudnia 2009 
W święto świętych Młodzianków jak zawsze dzieci zgromadziły się na mszy 

św. w ich intencji. Po mszy św. wraz z ks. Erwinem kolędowały przy żłóbku 

 

31 grudnia 2009 
O godz. 16

30
 została oprawiona uroczysta msza św. na zakończenie roku. Mszę 

św. koncelebrowali wszyscy nasi duszpasterze oraz ks. Paweł Sierny nasz 

parafianin, tegoroczny neoprezbiter. Ks. proboszcz w kazaniu nawiązał do 

wydarzeń mijającego roku zarówno tych na świecie jak i w Kościele 

powszechnym. Najważniejszymi były: zakończenie Roku św. Pawła, 

rozpoczęcie Roku Kapłańskiego oraz ingres nowego ordynariusza opolskiego. 

W życiu parafii ważną sprawą było niewątpliwie postawienie i zadaszenie 

konstrukcji naszego kościoła, ale chyba istotniejszymi sprawami było życie 

sakramentalne, wizytacja ks. Biskupa, prymicje ks. Pawła Siernego oraz 

rozpoczęcie Roku św. Karola. W kazaniu zostały także przedstawione statystyki 

parafialne. Chrzest przyjęło 27 dzieci, do I Komunii Świętej przystąpiło 54 

dzieci, sakrament Bierzmowania przyjęło 32 młodych ludzi. W kaplicy naszej 

zostały pobłogosławione 3 małżeństwa. Do Domu Ojca odeszło 80 parafian. Na 

koniec mszy św. przed Najśw. Sakramentem kapłani przewodniczyli modlitwie 

przeproszenia, dziękczynienia i prośby oraz wszyscy odśpiewali Te Deum 

Laudamus. 
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Anno Domini 2010 

 

1 stycznia 2010 
Tradycyjnie pierwsza msza św. w Nowym Roku odprawiona została w intencji 

parafian z prośbą o błogosławieństwo Boże. Kazania w tym dniu głosił ks. 

Paweł Sierny SAC. 

 

2 stycznia 2010 
Rozpoczęła się kolęda czyli odwiedziny duszpasterskie. Tym razem w dzielnicy 

górskiej oraz na ulicach kwiatowych.  

 

3 stycznia 2010 
Po raz drugi obchodziliśmy Niedzielę św. Karola. Ta inicjatywa została podjęta 

z racji przeżywanego Roku św. Karola, a ten jest dla uczczenia 400-lecia 

kanonizacji św. Karola. Tym razem gościliśmy Siostry ze Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia św. Karola Boromeusza czyli Siostry Boromeuszki. S. Ewa i S. 

Sylwia przyjechały z Wrocławia i przez całą niedzielę razem z nami modliły się 

i dzieliły Słowem. S. Ewa przybliżyła nam to, co łączy św. Karola z Karolem 

Wojtyłą. To szczególnie bliski temat, gdyż Parafia Nasza powstała jako wotum 

dla  Jana Pawła II. Po południu gościliśmy młodzieżową scholę dominikańską z 

parafii pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Op. Schola zaprezentowała kolędy, ale 

również śpiewy z repertuaru dominikańskiego. Ten wieczór nie tylko urzekł 

uszy i serca parafian, ale był prawdziwie naszą modlitwą i uczczeniem 

Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna. 

 

 

10 stycznia 2010 
Już tradycyjnie dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 przedstawiły 

Jasełka. Przedstawienie przygotowane przez katechetkę Anetę Zakrzewską 

miało miejsce po mszy św. o godz. 12.00. W komentarzach na stronie 

internetowej pojawiły się słowa: „Bardzo pouczające teksty podczas 

przedstawionych jasełek. Byłam zdumiona i zbudowana, że takie długie teksty 

dzieci wypowiadały bezbłędnie i z właściwą dla tekstu interpretacją. Wielkie 

dzięki wszystkim.” 

 

10 stycznia 2010 
Również na plebanii odbyła się kolęda. We wszystkich pomieszczeniach 

modlono się wspólnie o Boże błogosławieństwo. Kolędzie przewodniczył ks. 

Winfried Watoła – proboszcz z Komprachcic. 

 

17 stycznia 2010 
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Na zakończenie kolędy jak zawsze ks. proboszcz dokonał podsumowania 

podczas wszystkich mszy św. Kolędę przyjęło 493 mieszkania co stanowi 

39,38%. Ks. proboszcz przy okazji przypomniał o różnych formach 

duszpasterstwa prowadzonego w parafii, o idei Roku św. Karola i zachęcił do 

jeszcze większej gorliwości, która winna być świadectwem dla innych. 

 

21 stycznia 2010 
W Dniu Babci tradycyjnie została odprawiona msza św. w intencji Babć i 

dziadków. Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Flak – wikariusz z opolskiej 

katedry. Wygłosił on też Słowo Boże ukazując sens i piękno starości i jej 

zadania. To również trzeci czwartek miesiąca, a więc wieczór poświęcony 

naszemu patronowi. Po mszy św. odprawiono nabożeństwo ku czci św. Karola z 

ucałowaniem relikwii. 

 

24 stycznia 2010 
Zgodnie z zachętą Biskupa Ordynariusza przed kaplica odbyła się zbiórka na 

rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti. Zebrano w naszej parafii 

4902,90, zaś w całej diecezji ponad 750 tys. zł. 

 

31 stycznia 2010 
Parafianie pod opieką duchową ks. Erwina Kuzaja pojechali do Borek Wielkich, 

aby w tamtejszym kościele kolędować. To ostatnia szansa w tym roku. Jak 

zawsze wrócili szczęśliwi i zadowoleni. 

 

7 lutego 2010 
Przeżywaliśmy kolejną Niedzielę św. Karola. Tym razem naszym gościem był 

ks. Tomasz Jaklewicz z Katowic – zastępca redaktora naczelnego „Gościa 

Niedzielego”. Podczas wszystkich mszy św. głosił Słowo Boże bardzo pięknie 

ukazując postaci mistrzów duchowych naszego Patrona. Trzy osoby stanęły na 

drodze św. Karola przyczyniając się do wielkiej przemiany jaka dokonała się w 

życiu Biskupa Mediolanu. Byli nimi św. Filip Nereusz, św. Ignacy Loyola oraz 

bł. Bartłomiej z Bergi. Ks. Jaklewicz odkrywając kolejny skrawek życia i 

świętości św. Karola zachęcił do szukania prawdziwych mistrzów w życiu i 

stawania się nimi dla innych.. Na zakończenie każdej mszy św. wierni uczcili 

relikwie świętego Patrona. 
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7-8 lutego 2010 
Niedziela Karolowa była też dniem obecności w parafii redaktora „Nowej 

Trybuny Opolskiej”. W ramach akcji „Nasza Parafia” prowadzonej przez 

redakcję kolej przyszła na naszą wspólnotę. W poniedziałkowym wydaniu 

ukazała się prezentacja parafii na Chabrach i zdjęcie wiernych na tle 

tymczasowej kaplicy i budującej się świątyni. 

 

17-21 lutego 2010 
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Sylwester Pruski – aktualnie 

studiujący prawo kanoniczne w Wenecji. W rozważaniach przewijały się słowa: 

„Stworzył człowieka na obraz i podobieństwo, na obraz Boży go stworzył”. 

Każdy z dni rekolekcyjnych był poświęcony kolejno: postowi, modlitwie i 

jałmużnie. W ramach rekolekcji odbył się też Dzień Chorego. Po mszy św. o 

godz. 9.00 odbyło się w klubie „Chaberek” spotkanie przy kawie i herbacie 

przygotowane przez parafialny Zespół Caritas.  

 

21 lutego 2010 
I Niedziela Wielkiego Postu. W parafii zakończyły się rekolekcje wielkopostne. 

Odprawiono pierwsze w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali. Kazania pasyjne 

głosi ks. Marcin Jakubczyk – proboszcz nowej parafii pw. Chrystusa Króla 

w Opolu-Metalchemie 

 

 

21 lutego 2010 
Rozpoczęła się peregrynacja obrazu św. Karola Boromeusza. Po nabożeństwie 

Gorzkich Żali parafianie, u których kopia będzie gościć w pierwszej kolejności 

wzięli obraz i uroczyście w asyście świec odprowadzili do pierwszego 

mieszkania. Zgłoszenia chęci przyjęcia obrazu wciąż napływają. Peregrynacja 

odbija się coraz większym echem. Peregrynacji towarzyszy księga pamiątkowa, 

w której wierni mogą pisywać swoje podziękowania, prośby oraz wyrazy swych 

uczuć związanych z niezwykłymi odwiedzinami. 
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28 lutego 2010 
W II Niedzielę Wielkiego Postu gościliśmy Radio Plus Opole. W godz. 9.00 – 

12.00 w kilku wejściach na żywo redaktorzy Artur Pieczarka i Sebastian Pec 

ukazywali specyfikę i Zycie naszej parafii. Pomagali im w tym parafianie – 

przedstawiciele rady parafialne i grup działających przy naszej parafii. 

Prowizoryczne studio zostało zorganizowane na plebanii. O godz. 10.45 

transmitowana była również msza św. z naszej kaplicy. 

5 marca 2010 
W tym dniu odbyło się bierzmowanie naszych parafian. 10 młodych osób 

przyjęło sakrament Umocnienia w wierze z rąk. Ks. Biskupa Pawła Stobrawy w 

kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu (księża Jezuici). 
 

7 marca 2010 
Kolejnej Niedzieli Karolowej przewodniczył Ks. Rafał Grunert. Kaznodzieja 

jest mocno związany i zauroczony postacią naszego Patrona i nawet na Jego 

temat pisał pracę magisterską. 

 

13 marca 2010 
Wielkopostna Pielgrzymka odbyła się w tym roku do Niepołomic. W tej małej 

miejscowości koło Krakowa znajduje się sanktuarium św. Karola Boromeusza, 

gdzie nasz patron jest czczony już od ponad 400 lat. Po drodze pielgrzymi 

nawiedzili kościół – Arkę w Krakowie Nowej Hucie oraz klasztor sióstr 

Benedyktynek w Staniątkach. 

 

14 marca 2010 
Zmarł ojciec Ks. Adriana Jańczyka naszego byłego wikariusza. W naszej 

kaplicy podjęliśmy modlitwę, a również wielu parafian uczestniczyło w 

pogrzebie, którzy odbył się w Radawiu. 

 

18 marca 2010 
Trzeci czwartek miesiąca i nabożeństwo do św. Karola. Tym razem Słowo Boże 

wygłosił – ks. Marcin Wilczek. Po mszy św. tradycyjnie odczytano intencje i 

odmówiono litanię ku czci Świętego. 

 

25 marca 2010 
Podczas wieczornej Eucharystii złożono przyrzeczenia duchowej adopcji Tę 

szlachetną inicjatywę podjęło w naszej parafii 21 osób. 

 

28 marca 2010 
W Niedzielę Palmową w ramach Gorzkich Żali parafianie zobaczyli, a raczej 

przeżywali sztukę Ernesta Brylla „Wieczernik”. Nie pierwszy raz gościliśmy 
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teatralną grupę młodzieżową działająca przy opolskiej katedrze. Spektakl 

wyreżyserowała S.M. Radosława.  Piękna gra aktorów, dobór muzyki i gra 

światła zauroczyły widzów. Piękne teksty spektaklu wywołały także wiele 

wzruszenia i sprowokowały do głębokich przemyśleń. 
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10 kwietnia 2010 
Pamiętna sobota. Pod Smoleńskiem miała miejsce katastrofa lotnicza. Rozbił się 

prezydencki samolot wiozący delegację na obchody rocznicy tragedii 

katyńskiej. Zginęło 96 osób – prezydent Lech Kaczyński z małżonką, prezydent 

Ryszard Kaczorowski i wielu innych przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rządu i 

innych organizacji. 

 

15 kwietnia 2010 
Nabożeństwo do św. Karola poprowadził ks. Krzysztof Maciejak – wikariusz z 

parafii w Tarnowie 

 

18 kwietnia 2010 
Odbył się pogrzeb pary prezydenckiej. Maria i Lech Kaczyńscy zostali 

pochowani w krypcie na Wawelu. Oczy całego świata skierowane były na 

Polskę. Niestety z powodu wybuchu wulkanu na Islandii i pyłów w atmosferze 

nie mogło dotrzeć wiele delegacji. 

 

19 kwietnia 2010 
W kolejną, piąta już, rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową została odprawiona w 

naszej kaplicy msza św. za papieża Benedykta XVI. Proszono o zdrowie, siły i 

dary Ducha Świętego dla następcy św. Piotra. 

 

24 kwietnia 2010 
Dla uczniów klas III był to dzień pierwszej spowiedzi św. Uroczyście 

celebrowany Sakrament Pojednania przyjęło 62 dzieci. 

 

24 kwietnia 2010 
W sobotę, 24 kwietnia odbył się Dekanalny Dzień Modlitw za Kapłanów. 

Inicjatywa została podjęta z okazji Roku Kapłańskiego. W kaplicy św. Karola 

Boromeusza na opolskich Chabrach zebrali się wierni całego dekanatu, a 

właściwie ich przedstawiciele. O godz. 11.00 rozpoczęła się msza św., której 

przewodniczył wicedziekan ks. Rudolf Świerc – proboszcz parafii pw. św. 

Piotra i Pawła. Słowo Boże wygłosił o. Klemens Waśkowski – gwardian 

klasztoru Franciszkanów w Opolu. Po mszy św. ks. Prałat Zygmunt Nabzdyk 

poprowadził nabożeństwo ukazujące kapłana jako sługę Miłosierdzia. Przed 

Najświętszym Sakramentem odmówiona została też modlitwa na Rok 

Kapłański. Na zakończenie liturgii kapłani i wierni mogli uczcić relikwie św. 

Jana Vianney`a. Do udziału w tych modlitwach ks. Biskup Ordynariusz 

przywiązał możliwość zyskania odpustu zupełnego. 
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2 maja 2010 
Kolejna Niedziela św. Karola i kolejny Gość. Tym razem był to ks. Hubert 

Sklorz – ojciec duchowny z naszego seminarium duchownego. Ukazał on św. 

Karola jako biskupa zatroskanego o powołania i twórcę struktur seminariów 

duchownych. 

 

1-3 maja 2010 
Tradycyjnie już w długi majowy weekend parafianie z Chabrów pielgrzymowali 

po polskich sanktuariach. Tym razem szlak wiódł na Podlasie. W sumie 

pielgrzymi nawiedzili 10 sanktuariów” Rokitno k. Warszawy, Powsin, 

Osuchową, Świętą Wodę, Różanystok, Sokółkę, Supraśl, Płonkę Kościelną, 

Hodyszewo i Loretto. Każde z tych miejsc miało swój charyzmat i ducha, który 

udzielał się pielgrzymom. Rozmodleni, radośni przeżyli swoiste rekolekcje w 

drodze. 

 

10-12 maja 2010 
Można powiedzieć, że już tradycyjnie, bo po raz trzeci odbyły się Dni Krzyżowe 

z prawdziwego zdarzenia. Każdego wieczoru, po wieczornej Eucharystii w 

procesji wierni udawali się do krzyża przy ul. Luboszyckiej. Podczas drogi 

śpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, zaś przy krzyżu odprawiono 

modlitwy o dobre tegoroczne urodzaje oraz o pogodę  

 

16 maja 2010 
Obfite deszcze nawiedziły naszą ziemię. Trwające kilka dni intensywne opady 

spowodowały podtopienia i powodzie. Tym razem nie ucierpiało Opole, ale 

zostały zalane inne miejscowości m.in. w gminie Cisek i Bierawa. Również 

Wisła zrobiła znaczne spustoszenie. Najbardziej ucierpiały miejscowości w 

Świętokrzyskiem (mi.in. Sandomierz). Ks. Bp Andrzej Czaja zaapelował o 

pomoc dla powodzian. 

 

22 maja 2010 
W katedrze opolskiej odbyły się święcenia kapłańskie. Przyjęło je 9 diakonów. 

Po raz pierwszy udzielił święceń nowy ordynariusz ks. Bp Andrzej Czaja. 

 

23 maja 2010 
Już po raz trzeci odbyła się Majówka na działkach przy ul. 

Luboszyckiej/Harcerskiej. Z powodu opadów została przesunięta o jeden 

tydzień. O godz. 15.30 bardzo licznie zgromadzeni wierni odspiewali 

nabożeństwo majowe, zaś po nim zostały przygotowane ciasta, kawa i herbata 

przy czym spędzono resztę czasu na biesiadzie i rozmowach. 

 

25 maja 2010 



 50 

Zrodziła się inicjatywa, by objąć formacją wszystkich podejmujących duchową 

adopcję. Spotkanie odbyło się po mszy św. Najpierw ks. proboszcz wygłosił 

krótką konferencję na temat św. Joanny Beretty Molli, zaś potem wspólnie 

odmówiono dziesiątkę różańca i modlitwę adopcyjną. Podobne spotkania mają 

się odbywać każdego 25 dnia miesiąca. 

 

30 maja 2010 
Podczas mszy  św. o godz. 11.00 62 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do 

Komunii św.. Dzieci zostały przygotowane przez ks. Reneusza Krawczyka, zaś 

uroczystości przewodniczył ks. proboszcz Zbigniew Bienkiewicz. 

Współkoncelebrowali ks. Grzegorz Dominik i o. Mariusz Kubów SI, którzy 

przybyli na uroczystość z racji powiązań rodzinnych. Po południu odbyło się 

nabożeństwo majowe i wspólne zdjęcia. W poniedziałek dzieci udały się na 

pielgrzymkę na Górę św. Anny i do Kamienia Śl.  

 

3 czerwca 2010 
Tym razem procesja Bożego Ciała przeszła drogą osiedlową wokół tzw. 

deskowców. Jeden z ołtarzy został ustawiony na górce rekreacyjnej, co 

spowodowało zdziwienie niektórych parafian. Mimo bardzo niepewnej pogody 

we mszy św. i procesji uczestniczyło bardzo wiele ludzi. 

 

 

3 czerwca 2010 
W Uroczystość Bożego Ciała wieczorem o godz. 19.00 miał miejsce Koncert 

Uwielbienia. Odbyła się on na terenach zielonych na osiedlu AK. Przyjechali 

przedstawiciele całej diecezji. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 

śpiewano wspólnie i modlono się. W całym wydarzeniu uczestniczył też ks. Bp 

Andrzej Czaja, który na koniec skierował słowo zachęty do modlitwy za młode 

pokolenie. 

 

6 czerwca 2010 
Niedziela ta zapisze się w historii złotymi zgłoskami. Na Pl. Piłsudskiego w 

Warszawie miała miejsce oczekiwana przez wszystkich beatyfikacja Sługi 

Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Aktu wyniesienia na ołtarze dokonał legat 

papieski abp Angelo Amato. 

 

6 czerwca 2010 
Niedziela św. Karola ks. Dola. Kaznodzieja nawiązał do dokonującej się w tym 

dniu beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Pokazując, że św. Karola i bł. Ks. 

Jerzego dzieli równe 400 lat jeśli chodzi o rok śmierci i rok wyniesienia na 

ołtarze (1584-1984 i 1610-2010). Ks. Dola wskazał, że obydwaj święci kapłani 

wzywają nas do delikatności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 
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9 czerwca 2010 
Podczas wieczornej mszy św. ks. Erwin Kuzaj dziękował za 10 lat kapłaństwa. 

Życzenia na koniec mszy św. złożyli przedstawiciele Służby Liturgicznej oraz 

parafian. 

 

11 czerwca 2010 
W Rzymie papież Benedykt XVI uroczyście zakończył Rok Kapłański. Czas ten 

powinien przynosić owoce i pobudzać nas wszystkich do wdzięczności za 

kapłaństwo, którym Chrystus obdarzył nas wszystkich. 

 

13 czerwca 2010 
Gościliśmy w naszej parafii ks. Mateusza Buczmę –neoprezbitera pochodzącego 

z Opola-Groszowic, który wygłosił Słowo Boże i po każdej mszy św. udzielał 

błogosławieństwa prymicyjnego. 

 

17 czerwca 2010 
Kolejne nabożeństwo ku czci św. Karola, które po mszy św. wieczornej 

zgromadziło parafian. Odczytano intencje i polecano je przez wstawiennictwo 

św. patrona. Msza św. została odprawiona w intencji parafian wdzięcznych za 

peregrynację obrazu św. Karola. Mszy św. i nabożeństwo przewodniczył ks. 

Waldemar Przyklenk – pierwszy wikariusz naszej parafii. 
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19 czerwca 2010 
Grupa Apostolstwa Modlitwy i jej sympatycy wraz z ks. Reneuszem 

Krawczykiem udała się do Nysy, by uczcić relikwie bł. Marii Luizy Merkert. Po 

części nabożno-pielgrzymkowej uczestnicy udali się do klasztoru Oblatów w 

Bodzanowie, gdzie przy ognisku, pieczeniu kiełbasek spędzili integracyjnie 

i towarzysko czas. 

 

20 czerwca 2010 
W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” zamieszczony został obszerny 

artykuł o naszej parafii. Przede wszystkim ukazuje on ideę i przebieg 

peregrynacji obrazu św. Karola Boromeusza. Parafianie też dzielą się owocami 

tej inicjatywy. Została ona podjęta w związku z trwającym Rokiem św. Karola, 

który przeżywamy z okazji 400 lat od kanonizacji św. Karola i 10 lat od 

erygowania parafii. 

 

20 czerwca 2010 
W Polsce odbywają się wybory prezydenckie. Zostały one przyspieszone w 

związku z tragiczną śmiercią Lecha Kaczyńskiego pod Smoleńskiem. Pierwszą 

turę wygrywają Bronisław Komorowski (41%) i Jarosław Kaczyński (36 %). 

 

25 czerwca 2010 
Zakończenie roku szkolnego. O godz. 8.00 ks. proboszcz odprawił mszę św. 

podczas której wraz z dziećmi, rodzicami i nauczycielami dziękował za owoce 

całego roku szkolnego. 

 

4 lipca 2010 
Kolejna Niedziela św. Karola. Po raz drugi gościliśmy Siostry Boromeuszki. 

Tym razem z Wrocławia i Trzebnicy przybyły: s. Ewa, s. Jana i s. Gabriela. 

W słowie podczas mszy św. siostra Jana przybliżyła postać św. Karola jako 

patrona Zgromadzenia i wzór miłosierdzia, które mamy okazywać naszym 

bliźnim. Siostry swoim śpiewem i grą na instrumencie uświetniły liturgię 

wszystkich mszy św. Siostry bardzo czynnie dają na co dzień świadectwo 

praktykowania miłosierdzia, gdyż s. Ewa angażuje się w Fundację Evangelium 

Vitae służącą trosce o życie, organizowaniu szpitala położniczego we 

Wrocławiu, zaś s. Jana i Gabriela są lekarzami i pracują w szpitalach we 

Wrocławiu i Trzebnicy. 

 

4 lipca 2010 
Odbyła się II tura wyborów, w wyniku której prezydentem Rzeczypospolitej 

został Bronisław Komorowski (reprezentant Platformy Obywatelskiej).  

 

7 lipca 2010 
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Kolejny wakacyjny wyjazd dzieci do Międzybrodzia Bialskiego. Wraz z ks. 

Erwinem dzieci spędziły bardzo atrakcyjnie czas wypoczywając nad jeziorem 

i uczestnicząc w wielu wycieczkach m.in. do Wadowic, Kalwarii 

Zebrzydowskiej i Rychwałdu. 

 

11 lipca 2010 
Kazania w tę niedzielę wygłosił o. Nereusz Mróz, franciszkanin z katowickiej 

prowincji Wniebowzięcia NMP. O. Nereusz to neoprezbiter pochodzący 

z sąsiedniej parafii w Opolu-Gosławicach. Po każdej mszy św. udzielił on 

błogosławieństwa prymicyjnego. 

 

15 lipca 2010 
Kolejny wieczór św. Karola, któremu tym razem przewodniczył ks. Krzysztof 

Soczyński, wikariusz z opolskiej katedry. Wygłosił on Słowo Boże, a po mszy 

jak co miesiąc odczytane zostały podziękowania i prośby zanoszone do Boga za 

wstawiennictwem św. Karola Boromeusza.  

 

25 lipca 2010 
Podczas nieszporów tradycyjnie już odbyło się poświęcenie pojazdów. Zostały 

one ustawione na placu przed kaplicą. Po odśpiewaniu psalmów ks. proboszcz 

odmówił modlitwę poświęcenia, a następnie wyszedł na parking, by pokropić 

pojazdy. Każdy kierowca otrzymał pamiątkowy wizerunek św. Krzysztofa. 

Właściciele pojazdów złożyli też ofiarę (930zł) przeznaczoną na pomoc 

w zakupie pojazdów dla misjonarzy. 

 

1 sierpnia 2010 
Dokładnie 1 sierpnia 2000 roku ks. Abp Alfons Nossol powołał naszą parafię do 

istnienia. Utworzył ją z części parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i parafii 

Matki Bożej Bolesnej w Opolu. W 10 rocznicę tego wydarzenia dziękowaliśmy 

Bogu za wszelkie łaski, za udzielone sakramenty, za błogosławieństwo, którym 

nas Bóg przez te 10 lat obdarzył. Kazanie podczas wszystkich mszy św. 

wygłosił były wikariusz naszej parafii ks. Adrian Jańczyk.  

 

6 sierpnia 2010 
W Warszawie odbyło się zaprzysiężenie nowego Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego 

 

9-17 sierpnia 2010 
Wierni z naszej parafii oraz Chrząstowic i Chocianowic odbyli pielgrzymkę do 

Chorwacji. Prowadził ją ks. Erwin Kuzaj. Pielgrzymi nawiedzili m.in. 

Medjugorie i inne piękne miejsca. 
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16-21 sierpnia 2010 
Po raz XXXIV odbyła się Pielgrzymka z Opola na Jasną Górę.  Hasło tych dni 

brzmiało: „Miłość niejedno ma imię – zawsze wzywa do świadectwa”. Niewielu 

parafian mogło uczestniczyć czynnie w kroczeniu na Jasną Górę, ale wielu 

towarzyszyło im duchowo uczestnicząc w Eucharystii, modląc się i ofiarując 

wyrzeczenia, cierpienia w intencji pielgrzymów. Na listę duchowych 

pielgrzymów wpisało się 37 osób. Otrzymały one legitymacje ze szczegółowym 

programem pielgrzymki. Ta łączność była bardzo potrzebna tym, którzy szli 

pieszo do Częstochowy, ale też zapewne przyniosła owoce całej naszej parafii. 

 

19 sierpnia 2010 
Kolejnemu wieczorowi św. Karola oficjał Sądu Biskupiego ks. Piotr Kuc. 

 

22 sierpnia 2010 
Ks. Erwin Kuzaj dekretem ordynariusza ks. Biskupa Andrzeja Czai został 

mianowany proboszczem parafii w Ochodzach. Podczas mszy św. o godz. 8.00 

parafianie podziękowali kapłanowi za czteroletnią posługę wymieniając wiele 

walorów, którymi zapisał się ks. Erwin w sercach wiernych. 

 

28 sierpnia 2010 
Parafianie uczestniczyli w obchodach kalwaryjskich na Górze św. Anny. 

Z powodu intensywnych opadów pątnicy nie szli na kalwaryjskie dróżki, 

a modlitwy i kazania kalwaryjskie odbywały się przy Trzech Krzyżach. 

 

4-5 września 2010 
Tradycyjnie już w pierwszy wrześniowy weekend odbył się Festyn Rodzinny. 

W sobotni wieczór przy zespole Kanon zabawa trwała do 1 w nocy, zaś 

w niedzielę nie zabrakło występów, policyjnych pokazów, grila, ciasta, loterii 

fantowej i wielu innych atrakcji. Festyn przyniósł ponad 18 tyś. Zysku na rzecz 

budowy naszej świątyni 

 

5 września 2010 
Pierwsza niedziela września była też jednocześnie Niedzielą Karolową. Tym 

razem gościliśmy ks. Rudolfa Nieszwieca obejmującego w tych dniach 

obowiązki wicerektora naszego seminarium duchownego. Ks. Nieszwiec znów 

ukazał możliwość naśladowania Patrona – św. Karola, który w odpowiednim 

czasie znalazł się na odpowiedni9m miejscu. Każdy z nas powinien żyjąc w tym 

czasie znaleźć swoje miejsce, w którym ma się realizować 

 

15 września 2010 
Ofiarni parafianie podjęli się malowania kaplicy. Tak naprawdę w kaplicy jest 

tylko jedna ściana do odświeżenia, no i zakrystia, która również tego wymagała. 
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16 września 2010 
Od grudnia zastój na budowie kościoła. Zostały jednak już spłacone długi 

i znów myślimy o dalszych etapach. Rozmowy z przedstawicielem poznańskiej 

firmy BGJ przyniosły poważne rozeznanie w sprawie przeszkleń. Duża 

powierzchnia łuków okazuje się nie małym problemem w te kwestii. 

 

16 września 2010 
Kolejnemu nabożeństwo ku czci św. Karola Boromeusza przewodniczył ks. 

Rafała Siekierka z par. bł. Czesława w Opolu. Wcześniej odprawił on mszę św. 

i wygłosił Słowo Boże. 

 

19 września 2010 
W dzisiejszą niedzielę kazania głosił ks. Sylwester Pruski, którego parafianie 

znają jako rekolekcjonistę sprzed pół roku. Ks. Sylwester obecnie studiuje 

prawo kanoniczne w Wenecji. 

 

23 września 2010 
Nieoficjalnie dotarła wiadomość o wydzierżawieniu placu przed budową 

kościoła. Pan, który wygrał przetarg przyszedł poinformować o zamiarach 

ogrodzenia swojego terenu, co znacznie utrudni dostęp do budowy. Ks. 

Proboszcz z Radą Parafialną zainterweniowali w Urzędzie Miasta. Mamy 

nadzieję, że w ciągu trzech lat (okres dzierżawy) sprawa się rozjaśni i teren 

pozostanie przy parafii. 

 

25 września 2010 
Odbyliśmy kolejna pielgrzymkę z okazji Roku św. Karola. Tym razem 

parafianie z ks. Proboszczem udali się do Wrocławia do kościoła św. Karola 

Boromeusza oraz do Trzebnnicy, gdzie posługują Siostry Boromeuszki. 

W obydwu miejscach nasz Patron jest na drugim planie przysłonięty przez 

Matkę Bożą Łaskawą (we Wrocławiu) oraz św. Jadwigę (w Trzebnicy). Nasze 

pielgrzymowanie było poniekąd przypomnieniem gospodarzom o niezwykłości 

Patrona. 

 

26 września 2010 
Ostatnia niedziela września to tradycyjnie w naszej parafii dzień dziękczynienia 

za tegoroczne plony. Choć nie ma u nas rolników, to tak naprawdę dożynki są 

świętem wszystkich, gdyż każdy posila się chlebem. 

 

26 września 2010 
Gościliśmy dzisiaj kleryka Jarosława Młota. Pochodzi on z Prudnika, ale 

w naszej parafii mieszkał 8 lat przed wstąpieniem do seminarium. Skończył 
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studia prawnicze. Pracował i odczuł powołanie. Postanowił realizować je 

w seminarium misyjnym Redemptoris Mater (wspólnoty neokatuchumenalne) 

w Warszawie. Obecnie jest po dwóch latach studiów i roku praktyk, które 

odbywał we Włoszech oraz Kazachstanie. Podczas mszy świętych opowiedział 

parafianom o tej specyficznej formacji. 

 

3 października 2010 
Kolejna i zarazem ostatnia Niedziela Karolowa. Tym razem kazania głosił ks. dr 

Piotr Górecki pracujący w kurii gliwickiej. Z humorem ukazał nam po raz wtóry 

postać św. Karola zwracając uwagę na jego pokorę, wyrzeczenia i radosne 

oczekiwanie na życie wieczne, przygotowanie na śmierć. Jak zawsze wierni 

mogli po mszach świętych uczcić relikwie Patrona. 

 

9 października 2010 
Po raz pierwszy odbył się dzień skupienia dla wolontariuszy Parafialnych 

Zespołów Caritas. Zostali zaproszeni goście z innych parafii oraz ks. Jarosław 

Staniszewski – diecezjalny opiekun PZC. O godz. 10.30 została odprawiona 

msza św., podczas której ks. Jarosław wygłosił Słowo Boże, następnie w klubie 

Chaberek została wygłoszona konferencja, a po niej przy kawie i herbatce 

uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem w pracy charytatywnej w 

poszczególnych parafiach. Obecni byli przedstawiciele parafii katedralnej, 

Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach, św. Piotra i Pawła, Najświętszego 

Serca Pana Jezusa oraz naszej chabrowskiej wspólnoty. 

 

10 października 2010 
Po raz dziesiąty w Polsce odbywał się Dzień Papieski. Hasło brzmiało: „Jan 

Paweł II – odwaga świętości”. Podczas wszystkich mszy św. modliliśmy się o 

beatyfikację Sługi Bożego. Przed kaplicą odbywała się zbiórka na Fundację 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz sprzedawane były, już tradycyjnie, 

kremówki. Wieczorem o godz. 19.30 odbył się koncert scholi Cantare Cordis z 

Domecka, a po nim wierni modlili się podczas nabożeństwa. Różaniec 

przeplatany nauczaniem Papieża-Polaka na temat świętości. Całość zakończyła 

się apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

 

17-24 października 2010 
To historyczny tydzień. W parafii odbyły się pierwsze w historii Misje Święte. 

Czas długo oczekiwany. Wierni przygotowywali się do tego wydarzenia przez 

prywatną i wspólnotową modlitwę. Prowadzili te misje franciszkanie: o. Jozafat 

Gohly OFM i o. Cherubin Żyłka OFM. Wiele ciepłych słów ze strony parafian 

padło. To czas, który prawdziwie odnowił wiarę i poczucie wspólnotowości w 

naszej młodej parafii. Po raz pierwszy odbyła się Droga Krzyżowa ulicami 

naszego osiedla. Na zakończenie został poświęcony Krzyż Misyjny, którzy 

ufundowali szafarze z przyjaciółmi. Misjonarzom jesteśmy wdzięczni za 
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posługę, świadectwo i prowadzenie nas po drogach odkrywania Boga w sobie i 

drugim człowieku. Wiele sióstr, kapłanów i osób świeckich modliło się za nas w 

tym tygodniu prosząc o piękne owoce świętego czasu. Klasztory przysłały 

zapewnienie o pamięci modlitewnej o naszej parafii, abyśmy łaski danej przez 

Boga nie zmarnowali. 

 

26 października 2010 
W Tygodniu Misyjnym gościliśmy grupę młodzieży z katedry opolskiej. Młodzi 

aktorzy przedstawili inscenizację pt. „Żółta Misjonarka”. Spektakl 

wyreżyserowała S.M. Radosława 

 

1 listopada 2010 
W Uroczystość Wszystkich Świętych dokładnie minęło 400 lat od kanonizacji 

naszego Patrona św. Karola Boromeusza. Dokonał tego w roku 1610 papież 

Paweł VI. 

 

4 listopada 2010 
W sam dzień uroczystości św. Karola Boromeusza podczas wieczornej 

uroczystej mszy św. ks. proboszcz dokonał poświęcenia chorągwi z 

wizerunkiem naszego Patrona. To znak tożsamości naszej parafii. Chorągiew 

została Boromeuszki z Piekar Śląskich, a ufundowana przez parafian Alicję i 

Gintera Stillerów. Na koniec mszy św. w stronę ks. Proboszcza zostały 

skierowane słowa podziękowania za cały Rok Świętego Karola i wszelkie 

inicjatywy i przeżycia z nim związane. 

 

7 listopada 2010 
Po raz dziesiąty przeżywaliśmy uroczystość odpustową. Kazania głosił ks. 

Erwin Kuzaj – nasz były wikariusz a obecnie proboszcz parafii Ochodze. Sumie 

przewodniczył i podczas niej Słowo Boże wygłosił ks. Biskup Jan Kopiec. Było 

to oficjalne zakończenie Roku Świętego Karola. 

 

22 listopada 2010 
We wspomnienie św. Cecylii wieczorna msza św. została odprawiona w int 

naszej organistki Anny Dul i kościelnego Zdzisława Siernego, którzy świętują 

dziesięciolecie posługiwania w naszej parafii. Modliliśmy się też w intencji 

naszych szafarzy. Po mszy św. odbyło się spotkanie posługujących na plebanii. 

 

25 listopada 2010 
W kościele pw. Przemienienia Pańskiego na Osiedlu AK została odprawiona 

msza św. w intencji obrony Życia. Po mszy św. przed Najśw. Sakramentem 

modliliśmy się w tej intencji. To inicjatywa zaproponowana przez Ojca 
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Świętego Benedykta XVI. Mszę św. koncelebrowali duszpasterze rodzin, 

miejscowi duszpasterze oraz nasz ks. proboszcz. 

 

26 listopada 2010 
Kolejne spotkanie wszystkich, którzy podjęli duchową adopcję. Tym razem 

również odbyła się adoracja Najśw. Sakramentu w intencjach obrony życia 

zaproponowanych przez Benedykta XVI. 

 

28 listopada 2010 
I Niedziela Adwentu. Rozpoczyna się kolejny rok liturgiczny, którego hasło 

duszpasterskie brzmi: „W komunii z Bogiem”. W tym dniu zmarł nasz 

parafianin i zasłużony człowiek, katolik, poeta Zbyszko Bednorz. 

 

29 listopada 2010 
Rozpoczynają się roraty Tematy dotyczą czytania Pisma Świętego a główne 

hasło brzmi: „Będziesz Biblię czytał codziennie” 

 

3 grudnia 2010 
W katedrze odbył się pogrzeb Zbyszko Bednorza. Mszę św. w koncelebrze 

wielu kapłanów odprawiali księża Biskupi: Gerard Bernacki z Katowic i Jan 

Kopiec z Opola 

 

8 grudnia 2010 
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP tradycyjnie święto przeżywały 

nasze Marianki. Starsze odnowiły swoje przyrzeczenia. Również odbyło się 

przyjęcie nowych, sześciu Marianek. 

 

11 grudnia 2010 
Marianki  wraz z ks. Reneuszem odwiedziły swego poprzedniego opiekuna ks. 

Erwina Kuzaja. 

 

12 grudnia 2010 
Podczas nieszporów dokonało się zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. W jej skład weszły następujące osoby: ks. Zbigniew 

Bienkiewicz – proboszcz, ks. Reneusz Krawczyk – wikariusz, Jolanta 

Bochenek, Tadeusz Diedek, Anna Dul, Renata Figura, Marian Grzeszczuk, 

Józefa Kondaszewska, Barbara Krakowska, Ireneusz Małko, Andrzej Motyka, 

Henryk Papkalla, Zdzisław Sierny, Stefan Skrzypecki, Franciszek Trenka, Aneta 

Zakrzewska – Skotniczny, Danuta Zmarzły. Po zaprzysiężeniu dobyło się na 

plebanii pierwsze posiedzenie. 

 

26 grudnia 2010 



 59 

Tradycyjnie w drugi dzień świąt w Szczepanowickim Betlejem opolanie 

kolędują. Nie zabrakło też naszych parafian o czym przekonać się mogliśmy ze 

zdjęć zamieszczonych w „NTO”. 
 

28 grudnia 2010 
W  święto świętych Młodzianków została odprawiona msza św. w intencji 

dzieci. Po mszy św. odbyła się parafialna edycja „Mam talent”. Dzieci mogły 

prezentować kolędy i pastorałki, którym nie było końca. 

 

29 grudnia 2010 
W Klubie Osiedlowym Chaberek odbyło się spotkanie opłatkowe Apostolstwa 

Modlitwy. Składanie życzeń i wspólne kolędowanie znów połączyło wszystkich 

członków tej grupy. 
 

31 grudnia 2010 
Zakończenie roku. Tradycyjnie wieczorem została odprawiona dziękczynna 

msza św., a po niej przed Najśw. Sakramentem wierni i duszpasterze przeprasza 

liza zło, dziękowali za łaski i opiekę oraz prosili o błogosławieństwo Boże na 

kolejny rok. Ks. proboszcz w kazaniu podsumował mijający rok oraz 

przedstawił statystyki związane z sakramentami i życiem parafialnym: chrzty- 

32, I Komunia św. - 62, Bierzmowanie – 10, Małżeństwo – 1, pogrzeby – 42. 23 

osoby podjęły duchową adopcję, a 225 mieszkań przyjęło wizerunek św. Karola. 
 

Anno Domini 2011 

 

1 stycznia 2011 
Tradycyjnie pierwsza msza św. w Nowym Roku odprawiona została w intencji 

parafian z prośbą o błogosławieństwo Boże. Po południu odprawiono 

nabożeństwo o pokój 

 

2 stycznia 2011 
Zgodnie z zaleceniami ks. Biskupa Ordynariusza we wszystkich parafiach 

ujednolicono postawy liturgiczne podczas mszy św. Również w naszej parafii 

dokonano kosmetycznych zmian, gdyż zasadniczo postawy w naszej kaplicy 

były prawidłowe. 

 

3 stycznia 2011 
Rozpoczęły się odwiedziny kolędowe. Tym razem objęły one mieszkających 

przy ul. Chabrów. 

 

6 stycznia 2011 
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Uroczystość Objawienia Pańskiego. Po raz pierwszy jest to dzień wolny od 

pracy, o czym zadecydował Sejm RP. Msze zostały odprawione w porządku 

niedzielnym. 

 

6 stycznia 2011 
Tradycją już są Jasełka wystawiane przez PSP nr 11. Przygotowane przez p. 

Anetę Zakrzewską-Skotniczny przedstawienie zgromadziło wielu rodziców 

młodych aktorów i innych parafian 

 

6 stycznia 2011 
Podczas popołudniowego nabożeństwa wystąpił chór „Tabor” działający przy 

sąsiedniej parafii pw. Przemienienia Pańskiego. W repertuarze oczywiście 

znalazły się kolędy i pastorałki. 

 

 

14 stycznia 2011 
To radosny dla naszej parafii i całego Kościoła dzień, gdyż Ojciec Święty 

Benedykt XVI ogłosił datę beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Dokona się 

ona w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 1 maja 2011 roku. 

 

16 stycznia 

Gościliśmy świeckich współpracowników zgromadzenia Paulistów, którzy 

promowali Ewangeliarz na rok 2011 oraz inne książki mogące pomóc w 

lekturze Pisma Świętego 

 

16 stycznia 
W ramach Niedzieli pastoralnej gościliśmy kleryków wraz z diakonem Markiem 

Konowolem, który wygłosił na wszystkich mszach św. homilię. 

 

16 stycznia 

Parafianie wraz z ks. Proboszczem udali się na kolędowanie do Borek Wielkich. 

Tam o godz. 15.00 uczestniczyli w nabożeństwie podczas którego wystąpił m.in. 

młodzieżowy zespół i orkiestra działające we Franciszkańskiej Parafii. 
 

20 stycznia 
Podczas wieczornej mszy św. w trzeci czwartek miesiąca, który jak zawsze 

poświęcony jest naszemu Patronowi nastąpiło uroczyste zakończenie 

peregrynacji wizerunku św. Karola Boromeusza. Obraz nawiedzał nasze domy 

od 21 lutego ubiegłego roku. Gościł w 225 mieszkaniach. Uroczystą Eucharystię 

odprawił z tej okazji ks. Biskup Jan Bagiński, który wygłosił też kazanie, 

podkreślając fakt, że św. Karol Boromeusz miał szczególne znaczenie dla Sługi 

Bożego Jana Pawła II. 
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23 stycznia 
Podczas wszystkich mszy św. ks. proboszcz podsumował tegoroczne 

odwiedziny duszpasterskie. W tym roku nawiedziliśmy 973 mieszkania co 

stanowi 46,5% wszystkich. Minimalnie więcej niż w poprzednich latach. 
 

12 lutego 
We wspomnienie NMP z Lourdes, obchodziliśmy XIX Światowy Dzień 

Chorego. W naszej parafii obchodziliśmy te uroczystości tradycyjnie w sobotę 

(z przyczyn organizacyjnych). O godz. 10.00 została odprawiona uroczysta 

msza św. w intencji osób chorych i starszych. Mszę św. zakończyła modlitwa 

przed Najśw. Sakramentem oraz błogosławieństwo udzielone na sposób 

lourdzki. Po mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do Klubu Chaberek, gdzie 

zespół Caritas przygotował poczęstunek. Dzieci z PSP nr 11 pod kierunkiem 

katechetki Anety Zakrzewskiej-Skotniczny zaprezentowały przedstawienie pt. 

„Pomóżmy Ziemi”. Inscenizacja ta dotykała również specyfiki naszej parafii, 

bowiem mówiła o dziełach Miłosierdzia prowadzonych przez Siostry 

Boromeuszki (oraz św. Karolu Boromeuszu i aniołach, którzy te dzieła 

wspierają z nieba). Przy kawie, herbacie i słodkościach starsi i chorzy miło 

spędzili czas na wzajemnych rozmowach i dzieleniu się swoimi 

niedomaganiami ale też i radościami 
 

17 lutego 
Kolejnemu wieczorowi św. Karola Boromuesza przewodniczył ks. Marcin 

Cytrycki, duszpasterz akademicki z Opola, który odprawił uroczystą Eucharystię 

i wygłosił kazanie. 
 

2 marca 
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II podjęliśmy inicjatywę 

przygotowania duchowego do tego wydarzenia. Jedną z form tego mają być 

wieczorne nabożeństwa w dniu 2 marca, 2 kwietnia i przed beatyfikacją 29 

kwietnia. Podczas pierwszego spotkania wsłuchiwaliśmy się w nauczanie Jana 

Pawła II na temat sumienia. Pojawiły się przede wszystkim fragmenty homilii ze 

Skoczowa. Na zakończenie modlitwy wierni otrzymali kartki z tekstami Ojca 

Świętego na temat sumienia. 
 

17 marca 
Nabożeństwo i mszę św. ku czci św. Karola Boromeusza odprawił ks. Mariusz 

Budziarek, wikariusz z parafii pw. bł. Czesława w Opolu. 

 

21 marca 
W poniedziałek, 21 marca o godz. 18.00 w kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa sakrament Bierzmowania przyjęło 22 naszych młodych parafian. 

Sakramentu udzielił. Ks. Biskup Paweł Stobrawa. 
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25 marca 
Po raz kolejny dokonało się uroczyste przyrzecznie duchowej adopcji dziecka 

poczętego. W to piękne dzieło włączyło się  
 

2 kwietnia 
Kolejny wieczór przygotowujący do beatyfikacji Jana Pawła II. Tym razem 

dokładnie w 6 rocznice śmierci Sługi Bożego. Podczas wieczornego 

nabożeństwo przeplatanego slajdami rozważano temat krzyża. Temat obecny w 

nauczaniu Jana Pawła II, ale także temat bliski życiu, postawie Papieża. 
 

10 kwietnia 
Przed nabożeństwem Gorzkich Żali odbyło się spotkanie z s. Iwoną. To znan 

nam już postać. Siostra Iwona na co dzień pracuje przy sanktuarium Matki 

Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Tym razem s. Iwona opowiadała o niezwykłej 

postaci nowej błogosławionej Chiary Luce Badano. 
 

29-30 kwietnia 
Bezpośrednim przygotowaniem do beatyfikacji Jana Pawła II było swoiste 

triduum poświęcone Słudze Bożemu. W piątkowy wieczór spotkaliśmy się w 

naszej kaplicy, by rozważać temat świętości w nauczaniu Jana Pawła II, zaś w 

sobotę udaliśmy się autokarem na Górę św. Anny. Tam odbyło się piękne 

czuwanie modlitewne. Najpierw o godz. 17.00 została odprawiona msza św., 

następnie przechodząc do ołtarza papieskiego, dalej do Trzech Krzyży i pod 

pomnik Papieża rozważaliśmy obecność Ojca Świętego na Górze Świętej Anny 

oraz w Gliwicach pochylając się nad przesłaniem jakie w tych dniach 

pozostawił. Uroczystościom przewodniczył. Ks. abp Alfons Nossol w asyście 

Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka i Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai 
 

1 maja 
Nastał wielki dzień dla całego Kościoła i Świata. Podczas uroczystej mszy św. 

sprawowanej na Palcu Świętego Piotra papież Benedykt XVI ogłosił Sługę 

Bożego Jana Pawła II Błogosławionym. Po południu w katedrze ks. Bp Andrzej 

Czaja odprawił mszę św. dziękczynną, po której wyruszył marsz wdzięczności 

ulicami naszego miasta. Podczas marszu wsłuchiwano się w głos Jana Pawła II. 
 

2-4 maja 
Z jednodniowym opóźnieniem (z powodu beatyfikacji) odbyła się tradycyjna 

majowa pielgrzymka. Tym razem udaliśmy się na Ziemię Świętokrzyską. 

Odwiedziliśmy Pajęczno, Smardzewice, Skrzyńsko, Skarżysko-Kamienną, 

Kałków-Godów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Sandomierz, Święty Krzyż, 

Daleszyce i Chęciny. 
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5 maja 
We wszystkich parafiach naszej diecezji podczas wieczornej mszy św. 

dziękowaliśmy Bogu za beatyfikację Jana Pawła II. W naszej kaplicy licznie 

zgromadzeni wierni trwali w dziękczynieniu na mszy św., a po niej odmówili 

litanię do bł. Jana Pawła. Został też poświęcony wizerunek nowego 

błogosławionego, który zawisł w naszej kaplicy, na znak, że parafia jest jemu 

szczególnie poświęcona, gdyż powstała w roku 2000 jako Jubileuszowe wotum 

dla Papieża-Polaka. 
 

15 maja 
Niedziela Dobrego Pasterza. Gościliśmy kleryków naszego WSD w Opolu. 

Jeden z nich wygłosił świadectwo swego powołania. Inni swoim śpiewem, 

modlitwą i obecnością ubogacili naszą liturgię. 
 

15 maja 
Po południu odbyło się nabożeństwo majowe na działkach. Choć od rana padał 

deszcz zgromadziliśmy się, aby pod gołym niebem chwalić Matkę Bożą. Deszcz 

przestał padać i nabożeństwo przyciągnęło wiele osób. Po modlitwie, w której 

uczestniczyli również klerycy naszego seminarium, przygotowana była kawa, 

herbata oraz wspaniałe domowe wypieki. Fundusz znów zasilił konto budowy 

naszego kościoła. 
 

19 maja 
Kolejny Wieczór św. Karola. Mszy św. przewodniczył ks. Krystian Muszalik, 

wikariusz a naszej opolskiej katedry, zaś kazanie wygłosił dk. Mariusz 

Gawłowski, pochodzący z parafii Sędzina, a sprawujący posługę diakońska w 

katedrze. 
 

21 maja 
W sobotni poranek odbyła się I spowiedź dzieci klas III. Dzieci zebrały się w 

naszej kaplicy, razem z rodzicami. Ks. proboszcz w krótkim nabożeństwie 

pomógł przygotować się do pierwszego przyjęcia Sakramentu Pokuty. 

Modlitwa, wspólny rachunek sumienia, wyrażenie żalu i dziękczynienie po 

spowiedzi. Dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki z podpisem swojego 

pierwszego spowiednika. 
 

22 maja 
W czasie wszystkich niedzielnych mszy św. gościliśmy Siostry Służebniczki: s. 

Radosławę, Karinę, Jolantę, Amatę. Siostry wygłosiły słowo, ubogaciły liturgię 

pięknym śpiewem. Wszystko to dobrze wpisało się w obchody Roku Życia 

Konsekrowanego, jaki trwa w naszej Górnośląskiej Metropolii. 
 

22 maja 
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W ramach nabożeństwa majowego młodzież działająca przy parafii katedralnej 

wystawiła sztukę „Dzień Gniewu” Spektakl wyreżyserowała S.M. Radosława, 

służebniczka. Nie pierwszy raz grupa gościła w naszej parafii. Poziom 

przedstawień też za każdym razem jest wyższy. Tym razem Ambitny tekst 

Romana Brandstaettera przeniósł nas w czasy II wojny światowej, a dotykał 

problemu wyboru między dobrem i złem, godności człowieka i moralności. 

 

 

30 maja – 1 czerwca 
Jak zawsze przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego odbywały się Dni 

Krzyżowe. Tradycyjnie procesje udały się pod krzyż przy ul. Luboszyckiej, by 

tam pod gołym niebem prosić Boga o dobre urodzaje. 

 

11 czerwca 
Ks. Ireneusz wraz z grupą Apostolstwa modlitwy udali się na pielgrzymkę do 

Ołomuńca. Tam zwiedzali piękne kościoły i miasto, uczestniczyli we mszy św., 

a potem na parafii u pochodzącego z naszej diecezji ks. Kornka przy ognisku i 

pieczeniu kiełbasek zawiązywali ten ludzki wymiar wspólnoty. 
 

16 czerwca 
Kolejnej mszy św. w Wieczór św. Karola przewodniczył ks. Eugeniusz Ploch – 

duszpasterz akademicki. On też wygłosił Słowo Boże, a po mszy św. prowadził 

modlitwy nowennowe. 

 

19 czerwca 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Tradycyjnie w tym dniu odbyła się I 

Komunia św. Przyjęło Ją 36 dzieci. Uroczystość rozpoczęła się przed plebanią, 

gdzie po krótkiej modlitwie rodzice udzielili błogosławieństwa swoim 

pociechom. Następnie w procesji wszyscy przeszli do kaplicy. W kazaniu ks. 

proboszcz nawiązał do Krzewu Winnego zachęcając dzieci, by trwały przy Panu 

Jezusie i trzymały się Go przez całe życie, bo tylko wtedy ich życie wyda piękne 

owoce. Po południu podczas nabożeństwa zostały poświęcone pamiątki, a także 

ornat i stuły ofiarowane parafii przez rodziców z okazji Uroczystości I Komunii 

Świętej. 
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20 czerwca 
W pierwszym dniu po Uroczystości I Komunii Świętej dzieci udały się na 

pielgrzymkę. W sanktuarium na Górze Świętej Anny uczestniczyły we mszy 

św., zwiedziły grotę Lourdzką oraz ołtarz papieski. Po małym posiłku 

przejechały do Kamienia Śląskiego, gdzie nawiedziły kaplicę św. Jacka oraz 

zabawiły się w okolicznym parku. 

 

23 czerwca 
W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej po mszy św. o godz. 8.00 

rozpoczęła się tradycyjna procesja do czterech ołtarzy. Przy jednym z nich 

rozłożono 250 bochenków chleba. Po odśpiewaniu Ewangelii o cudownym 

rozmnożeniu ks. proboszcz zachęcił do wzięcia chlebów i podzielenia się nimi z 

innymi, aby i dzisiaj Jezus przez nas rozmnażał dobro. Piękna pogoda pozwoliła 

na bardzo liczny udział wiernych w procesji. 

 

23 czerwca 
Wieczorem w uroczystość Bożego Ciała już po raz drugi odbył się Koncert 

Uwielbienia. Miał on miejsce na terenach rekreacyjnych na Osiedlu AK. 

Przewodniczył temu wydarzeniu ks. Biskup Andrzej Czaja. Zgromadziło się ok. 

1500 wiernych. Śpiewy prowadziły połączone chóry z Głubczyc i Głuchołaz 

oraz Zespół „Przecinek” z Raciborza. W adoracji Najśw. Sakramentu pod gołym 

niebem ks. Biskup zawierzył Jezusowi cała diecezję. 
 

25 czerwca 
Nasz parafianin, dk. Paweł Witon, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. 

Biskupa… Uroczystość odbyła się w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Krakowie. Dk. Paweł do tychże święceń przygotowywał się w Zgromadzeniu 

Księży Jezuitów przez 14 lat, posługując m.in. na parafii Matki Bożej 

Kochawińskiej w Gliwicach oraz ośrodku dla bezdomnych „BARKA” w 

Warmątowicach k/Strzelec Opolskich. 

 

26 czerwca 
W naszej parafii gościliśmy S. M. Teresę ze Zgromadzenia Sióstr Misyjnych 

Służebnic Ducha Świętego (Werbistek). Prywatnie Siostra jest rodzoną siostrą 

jednego z naszych szafarzy, P. Franciszka Trenki. Siostra na co dzień pracuje na 

misjach w Ghanie. O tym kraju, ludziach tam żyjących i specyfice posługiwania 

misyjnego opowiadała podczas każdej mszy św. ubogacając swoje słowo 

interesującymi slajdami. Po mszach św. parafianie wsparli Misjonarkę swoją 

ofiarą złożona przed kaplicą.  
 

26 czerwca 
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W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, naszej macierzystej parafii 

prowadzonej przez Jezuitów odbyły się prymicje o. Pawła Witona. Uroczystą 

mszę św. neoprezbiter odprawił o godz. 11.00 w koncelebrze z o. Bogdanem 

Długoszem, obecnym proboszczem jezuickiej parafii, o. Pawłem Pasierbkiem, 

byłym proboszczem, ks. Zbigniewem Sienkiewiczem, proboszczem rodzinnej 

parafii na Chabrach oraz innymi współbraćmi Jezuitami. Obecna była delegacja 

naszej parafii z chorągwią św. Karola, która też złożyła na zakończenie życzenia 

i dar od parafii. 

 

27 czerwca 
36 dzieci z opiekunami i ks. Reneuszem Krawczykiem wyjechały na 10-dniowy 

wypoczynek do Zakopanego.  

 

1 lipca 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To też z ustanowienia bł. Jana 

Pawła II Dzień Modlitw o uświęcenie Kapłanów. W naszej parafii trwała 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ten modlitewny dzień 

rozpoczął wakacyjną adorację pół godziny przed wieczorną mszą św. Ta 

inicjatywa została podjęta jako dar dla Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 

Jego 60 rocznicy święceń kapłańskich oraz jako wyraz troski modlitewnej za 

młode pokolenie. 

 

2 lipca 
Pierwsza sobota lipca okazała się wielkim dniem w naszej opolskiej diecezji. W 

tym dniu dokonała się koronacja Figury Matki Bożej Loretańskiej w 

sanktuarium w Głogówku. Koronacji dokonał kard. Zenon Grocholewski w 

asyście księży biskupów: Andrzeja Czai, Damiana Zimonia, Jana Wieczorka, 

Pawła Stobrawy i franciszkańskiego biskupa z Boliwii. Eucharystię 

koncelebrowało również ok. 100 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Msza św. 

koronacyjna została odprawiona na głogóweckim Rynku o godz. 

11.00.Uroczystości były transmitowane na żywo przez TV TRWAM. 

 

3 lipca 
W tę niedzielę Słowo Boże w naszej kaplicy głosił. O. Paweł Witon. Po każdej 

mszy św. udzielał on też błogosławieństwa prymicyjnego. Podczas mszy św. o 

godz. 10.45 został on uroczyście przywitany w parafii rodzinnej. Grupa 

Apostolstwa Modlitwy oraz znajomi i sąsiedzi złożyli mu też życzenia 

zapewniając o pamięci modlitewnej. 
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10 lipca 
Tradycyjnie w drugą niedzielę lipca odbyła się pielgrzymka Rodziny Radia 

Maryja na Jasną Górę. Również z naszej parafii udali się pielgrzymi wraz z ks. 

Ireneuszem Krawczykiem oraz p. Barbarą Krakowską – organizatorką. 

 

18 lipca 
Pan kościelny otwierając rano kaplice stwierdził, iż w nocy dokonano włamania. 

Sprawcy wybili okno, przez które dostali się do środka. Ukradli jedną ze 

skarbonek (na budowę kościoła), drugą zaś (za czasopisma) rozbili zabierając 

zawartość. Zdarzenie zostało zgłoszone na policję. Parafianie z oburzeniem i 

smutkiem przyjęli tę wiadomość. 

 

21 lipca 
Kolejnemu wieczorowi św. Karola Boromeusza przewodniczył ks. Marek  

Biernat – proboszcz parafii w Skorogoszczy. 

 

24 lipca 
Podczas nieszporów modlono się w intencji kierowców i podróżujących. 

Poświęcono też tradycyjnie pojazdy. Ich właściciele złożyli ofiarę na zakup 

pojazdów dla misjonarzy. To ogólnopolska akcja „Jeden grosz za jeden 

bezwypadkowo przejechany kilometr”. Uczestnicy nabożeństwa otrzymali małe 

plakietki z wizerunkiem św. Krzysztofa i bł. Jana Pawła II. 

 

1-6 sierpnia 
Po raz 35 wyruszyła Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi zmierzają 

rozważając hasło „Z Maryją na drogach komunii”. Ponad 30 osób w parafii 

podjęło duchowe pielgrzymowanie deklarując towarzyszenie pielgrzymom 

modlitwą, udziałem we Mszy św. oraz rozważaniu poszczególnych tematów. 

 

14 sierpnia 
W niedzielę, 14 sierpnia gościliśmy trzech braci ze wspólnoty Braci Cierpiącego 

Chrystusa. To młode zgromadzenie zatwierdzone w roku 2002. Jedyny ich dom 

zakonny znajduje się przy sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Patronem 

zgromadzenia jest św. o. Pio. Również charyzmatem zakonników jest 

kontynuacja dzieła Świętego, zwłaszcza posługa chorym, niepełnosprawnym, 

uzależnionym i umierającym w hospicjach. Bracia podczas mszy św. podzielili 

się swoim doświadczeniem wiary, wspólnoty, ukazali ich szczególny związek z 

Patronem – św. o. Pio. Ubogacili też liturgię (i urzekli parafian) pięknym 

śpiewem, który wierni mogli „zabrać” do domów przez płyty CD. 

 

15 sierpnia 
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W uroczystość Wniebowzięcia NMP Słowo Boże głosił tegoroczny neoprezbiter 

ks. Tomasz Gruca pochodzący z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Strzelcach Opolskich. Po każdej mszy św. udzielił też błogosławieństwa 

prymicyjnego. 

 

18 sierpnia 
Kolejny Wieczór św. Karola – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 

ks. Daniel Kasprzak- wikariusz parafii pw. św. 


