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Wpisany przez Ania

Jak każdy rok w naszej parafii i ten rozpoczął się Mszą św. o północy w Nowy Rok, a zakończył
Eucharystią dziękczynną w wieczór sylwestrowy. A co wydarzyło się pomiędzy tymi dwoma
dniami?

  

W diecezji opolskiej nowym ordynariuszem został bp Andrzej Czaja, a w naszej parafii
pożegnaliśmy ks. Mariusza Budziarka, który po pięciu latach pracy duszpasterskiej w
Przemienieniu Pańskim - od sierpnia pełni posługę wikariusza w parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Kluczborku. Natomiast naszym nowym wikarym został ks. Marek Sobotta,
neoprezbiter.

  

Od 6 sierpnia w naszej parafii prowadzona jest całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu, a w październiku zakończył się remont dolnej kondygnacji domu katechetycznego.
W kościele pojawiły się nowe konfesjonały oraz sedilia. Zapraszamy na krótki przegląd naszej
parafialnej kroniki...

      

W styczniu w uroczystość Objawienia Pańskiego staliśmy się publicznością dwóch
przedstawień jasełkowych. Jednych przygotowanych przez Służbę Liturgiczną i drugich –
wystawionych przez wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Obie inscenizacje zostały
profesjonalnie przygotowane i zebrały gromkie brawa. A kilka dni później, bo w niedzielę Chrztu
Pańskiego wieczorem spotkaliśmy się na opłatku dla członków wspólnot parafialnych. Życzenia,
śmiech, gwar i wspólne kolędowanie na cześć nowo narodzonego Pana. A gdy przyszły ferie
zimowe pod batutą ks. Mariusza ministranci, lektorzy i marianki wraz z rodzicami pojechali na
pielgrzymkę do Rzymu, a dzieci ze świetlicy Cegiełka na zimowisko do Brennej-Leśnicy.

  

W lutym do naszej parafii na praktykę duszpasterską został skierowany ks. diakon Marek, który
m.in. w Wielkim Poście głosił kazania podczas Gorzkich Żali. W marcu Dzieci Maryi pojechały
do Nysy na diecezjalny dzień skupienia, a ministranci i lektorzy wzięli udział w turnieju piłki
nożnej zorganizowanym na sali gimnastycznej WSD.
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W tym roku rekolekcje wielkopostne od 12 do 15 marca głosił w naszej parafii ks. Janusz
Czenczek, egzorcysta z diecezji gliwickiej, natomiast 3 kwietnia odbyło się nabożeństwo Drogi
Krzyżowej alejkami parku osiedlowego.

  

W marcu naszej młodzieży sakramentu bierzmowania udzielił bp Jan Kopiec, który przyjazd do
Przemienienia Pańskiego połączył z wizytacją kanoniczną. 18 kwietnia, z racji obchodów Roku
św. Pawła, przedstawiciele naszej parafii wzięli udział w pielgrzymce do kościoła
jubileuszowego śś. Piotra i Pawła w Opolu. 20 kwietnia rozpoczął się cykl katechez
neokatechumenalnych, a 26 kwietnia na antenie Radia Plus Opole przeprowadzono transmisję
niedzielnej Mszy św. z naszego kościoła.

  

Młodzież 27 kwietnia wzięła udział w peregrynacji Krzyża ŚDM, a długi weekend majowy
spędziła wraz z ks. Andrzejem i dk. Markiem w Zakopanem. Natomiast tydzień później
ministranci i lektorzy wraz z ks. Mariuszem pojechali do Pragi.

  

Uroczystość przyjęcia I Komunii Św. odbyła się 17 maja, a 30 maja wzięliśmy udział w Mszy św.
w opolskiej katedrze, podczas której abp Alfons Nossol udzielił święceń kapłańskich dziewięciu
diakonom, w tym dk. Markowi, który odbywał u nas praktykę. Ks. Marek na mocy otrzymanego
dekretu, w sierpniu został naszym wikarym. Zastąpił ks. Mariusza, który po 5 latach pracy w
Przemienieniu Pańskim został skierowany do Kluczborka. Dla swojego duszpasterza
ministranci i lektorzy, nim wyruszyli na tradycyjny obóz do Zakopanego, zorganizowali wieczór
wspomnień z wielkim grillowaniem.

  

6 sierpnia, w uroczystość Przemienienia Pańskiego, ks. proboszcz Tadeusz poświęcił w kaplicy
Świętej Rodziny miejsce adoracji Najświętszego Sakramentu. Od tego dnia w naszej parafii w
dni powszednie cały dzień odbywa się adoracja Pana Jezusa. Natomiast 17 sierpnia po raz
kolejny na Jasną Górę wyruszyła Srebrna 13, tym razem prowadzona przez ks. Marka. Pątnicy
byli wspierani przez pielgrzymów duchowych, którzy każdego wieczoru uczestniczyli w
specjalnych nabożeństwach prowadzonych przez ks. Wojtka.

  

18 września w naszym kościele odbyła się peregrynacja relikwii Krzyża Świętego, połączona z
uroczystościami ku czci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.
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Bp Andrzej Czaja po raz pierwszy gościł w naszej parafii 27 września, przewodnicząc
uroczystej Mszy św. w 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Drugi raz
biskup ordynariusz przyjechał do nas 20 grudnia w IV niedzielę Adwentu. Głosił Słowo Boże,
odprawił Mszę św. w naszej intencji, a także udzielał sakramentu pokuty.

  

W uroczystość Chrystusa Króla trzech chłopców wstąpiło do wspólnoty ministrantów, natomiast
28 grudnia kolejnych siedmiu chłopców rozpoczęło roczne przygotowanie do zostania
ministrantami.

  

Roraty zostały przeprowadzone pod hasłem „Pokażę Ci drogę do nieba” i nawiązywały do życia
i nauczania patrona Roku Kapłańskiego – św. Jana Marii Vianney’a. 5 grudnia do najmłodszych
podopiecznych Caritasu i świetlicy przyszedł św. Mikołaj, przynosząc mnóstwo słodkości.
Następnego dnia specjalny gość z nieba odwiedził również dzieci zgromadzone na Mszy św.
niedzielnej. Również 6 grudnia ks. proboszcz Tadeusz poświęcił sale Świetlicy Cegiełka i biura
Stowarzyszenia Immaculata, a 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny 5 dziewcząt wstąpiło do wspólnoty Dzieci Maryi, prowadzonej przez s. Faustynę i
ks. Wojtka.

  

W okresie przedświątecznym w naszej parafii zorganizowana została akcja charytatywna
„Podaruj mi święta”, a także jeden z opolskich sztabów „Szlachetnej Paczki”. Młodzież,
Świetlica Cegiełka, Caritas oraz Wiara i Światło przygotowali kiermasz bożonarodzeniowy, na
którym można było kupić słodkie wypieki, ozdoby świąteczne, świece, opłatki i kartki.
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