27-28 sierpnia
Na Górze Świętej Anny trwały obchody kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów.
Tradycyjnie już nasza parafia w nich uczestniczyła. Tym razem udało się tam 23
osoby.

3-4 września
Jubileuszowy X Festyn Rodzinny. Tradycyjnie w sobotni wieczór parafianie
bawili się (do 1.00) przy muzyce w wykonaniu zespołu Kanon. W niedzielę
liczne atrakcje kulinarne, występy i cegiełki, które musiały zastąpić loterię
fantową z powodu zmienionych ustaw.

11 września
Naszego rezydenta odwiedził Ks. Antoni z Anglii.

15 września
Wieczorowi Karolowemu przewodniczył proboszcz parafii pw. Św. Piotra i
Pawła ks. Rudolf Świerc.

17 września
Parafianie pod wodzą ks. Ireneusza udali się z pielgrzymką do Pragi.

18 września
Nabożeństwo przy krzyżu u zbiegu ulic Luboszyckiej i Harcerskiej. Dzięki
staraniom i ofiarom parafian krzyż został odnowiony a obejście wokół niego
zagospodarowane. W związku ze świętem podwyższenia Krzyża Świętego ks.
Proboszcz dokonał poświęcenia.

25 września
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca odbyły się parafialne dożynki.
Podczas mszy św. O godz. 9.30 dziękowano za tegoroczne zbiory i owoce pracy
ludzkiej.

26 września
Ks. Proboszcz udał się do kurii metropolitalnej w Krakowie, gdzie ks. Kardynał
Stanisław dziwisz uroczyście przekazał dla parafii relikwie bł. Jana Pawła II. Na
wieść o tym parafianie ufundowali relikwiarz. Fundatorami byli: Apostolstwo
Modlitwy oraz indywidualne osoby.

9 października
XI już Dzień Papieski. Tym razem obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II
człowiek modlitwy” Temu też tematowi ks. Proboszcz poświęcił niedzielna

homilię. Tradycyjnie przed kaplicą sprzedawano kremówki. Odbywała się też
zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. Parafianie okazali się
nadzwyczaj hojni. Zebrano

16 października
33 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W naszej parafii
rozpoczyna się nowenna przygotowująca nas do uroczystości wprowadzenia
relikwii bł. Jana Pawła II. W czasie nowenny modliliśmy się o rychłą
kanonizację Papieża.

20 października
Wieczór Karolowy. Ten wieczór jest wieczorem dwóch Karoli, bowiem wplata
się on w przygotowanie do intronizacji relikwii bł. Karola Wojtyły. Eucharystii
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił tegoroczny neoprezbiter i wikariusz
parafii św. Piotra i Pawła w Opolu ks. Krzysztof Deszczka.

22 października
Po raz pierwszy w Kościele obchodzimy wspomnienie bł. Jana Pawła II. W
naszej wspólnocie jest to zarazem dzień uroczystego wprowadzenia relikwii
Błogosławionego. Uroczysta msza św. została odprawiona o godz. 10.00 i
poprzedzona modlitwą różańcową. Uroczystościom przewodniczył ks. Infułat
Edmund Podzielny, dziekan naszego dekanatu. Po uroczystej liturgii odbył się
piekny koncert w wykonaniu państwa Płaczków i Skibów. Wieczorem
parafianie zgromadzili się na nabożeństwie dziękczynnym podczas którego
wsłuchiwali się w fragmenty kazania inauguracyjnego wygłoszonego przez Jana
Pawła II 22 października 1978 roku. Modlitwę i refleksję zakończył Apel
Jasnogórski.

30 października
W ostatnią niedzielę października, na zakończenie Tygodnia Misyjnego
gościliśmy o. Sławomira Dworka, Oblata z Bodzanowa. Wygłosił on Słowo
Boże i rozprowadzał wszystkim dobrze znane Kalendarze Misyjne.

6 listopada
Przeżywaliśmy Odpust Parafialny. Słowo Boże w tym dniu głosił ks.
Mariusz Sobek, diecezjalny moderator Dzieci Maryi, Róż
Różańcowych i Dyrektor Domu Formacyjnego w Miedonii. On tez
przewodniczył uroczystej Sumie odpustowej, podczas której poświęcił
figurę św. Karola Boromeusza, którą podarowały naszej parafii
Siostry Boromeuszki. Na tę okoliczność została wydana książeczka, w
której zebrane zostały kazania głoszone w Roku Świętego Karola,

które to przybliżały postać naszego Patrona. Niestety uroczystość
została zakłócona przykrym wydarzeniem. W nocy z soboty na
niedzielę po raz drugi w tym roku włamano się do naszej kaplicy.
Przez wybite okno sprawcy dostali się do środka, a następnie
wywarzyli drzwi i przez nie wynieśli stolik i ławkę, do których
przytwierdzone były metalowe skarbonki. Po południu ławkę mocno
zdewastowaną znaleźli parafianie na terenach rekreacyjnych naszego
osiedla.

11 listopada
W Święto Niepodległości została odprawiona msza św. za Ojczyznę.
Celebrował ją i wygłosił okolicznościowe Słowo Boże ks. Proboszcz.
17 listopada
W kolejny Wieczór Karolowy gościł u nas ks. Tomasz Cymbalista,
wikariusz z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
Wygłosił on Słowo Boże i przewodniczył modlitwie.
20 listopada
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata tradycyjnie
ministranci odnowili swoje przyrzeczenia. Uroczystość odbyła się na
mszy św. o godz. 9.30. Wtedy też zostali przyjęci do grona nowi
ministranci.
27 listopada
Rozpoczyna się kolejny rok liturgiczny pod hasłem „Kościół naszym
domem”. To również początek Adwentu. Od poniedziałku do soboty
odprawiane są Roraty. Tym razem tematem jest postać bł. Jana Pawła
II, o którym opowiada nam „Pamiętnik Papieskiego Anioła”.
4 grudnia
W katedrze opolskiej ks. Biskup Andrzej Czaja ustanowił 80 nowych
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich był pan Jacek
Murza z naszej parafii, który zasilił czteroosobowe (dotąd) grono
szafarzy.
6 grudnia

Podczas mszy św. roratniej były odwiedziny Świętego Mikołaja. Po
rozmowie z dziećmi rozdał on paczuszki ze słodyczami. Również
dorośli zostali poczęstowani cukierkami. Wcześniej Święty Mikołaj
spotkał się z dziećmi w Szkole nr 11.
8 grudnia
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP tradycyjnie odbyło się
przyjęcie Marianek. Dziewczęta, które już to grono tworzyły
odnowiły swoje przyrzeczenia. Po mszy św. odbyła się agapa na
plebanii.
25 grudnia
Tradycyjnie o północy spotkaliśmy się w naszej kaplicy na Pasterce.
Pojawiła się nowa szopka, a właściwie nowy układ. Nad całym
ołtarzem ustawiony został dach szopy. Ks. proboszcz w kazaniu
nawiązał do stajenki, która ma przypominać nędzne betlejemskie
warunki, ale ma też wskazywać na Jezusa, który rodzi się podczas
każdej mszy św. na ołtarzu.
28 grudnia
W święto Młodzianków dzieci zebrały się na mszy św. w ich intencji
oraz na kolędowaniu i prezentacji swego talentu muzycznego. Po
mszy św. dzieci kolędowały przy żłóbku.
31 grudnia
Zakończenie roku odbyło się na mszy św. i nabożeństwie.
W podsumowaniu statystycznym ks. proboszcz oznajmił, że w naszej
kaplicy w mijającym roku odbył się jeden ślub. Kapłani odprawili 54
pogrzebów, zaś do Pierwszej Komunii przystąpiło 36 dzieci.
Umocnienia w wierze dostąpiło 22 młodych ludzi. Przyjęli oni
sakrament Bierzmowania w kościele NSPJ w Opolu.

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 chórku kameralny Uniwersytetu Opolskiego.

