ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
PRZY KOŚCIELE ŚW. ANTONIEGO W ZDZIESZOWICACH
ROK 2019
Podobnie jak w poprzednich latach Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach działający od listopada 1990 nie zmienił swojego zakresu pracy dla Kościoła, parafian i lokalnej
społeczności innego wyznania. W dalszym ciągu głównym zadaniem członków klubu jest
dawanie przykładu katolickiego postępowania, zaangażowanie w pracy duchowej i charytatywnej, ciągłe poszerzanie wiedzy z zakresu Biblii, współczesnych problemów Kościoła i Śląska, jak również problemów społecznych. Temat Śląska towarzyszy klubowiczom od początku
istnienia klubu i jest każdego roku aktualizowany.
Spotkania członków i sympatyków klubu mają miejsce w salach katechetycznych przy kościele św. Antoniego dwa razy w miesiącu, zazwyczaj w środę. Ze względu na charakter działalności klubu często odbywają się wyjazdy o charakterze jednodniowych pielgrzymek w celu
poznania ościennych kościołów katolickich. Mają także charakter turystyczny w powiązaniu
z konkretnymi wiadomościami o zabytkach sakralnych i świeckich naszej ojczyzny.
Coraz więcej członków bardzo aktywnie i odpowiedzialnie włącza się do pracy klubu integrując się i wzmacniając wspólne więzy.
Klub Inteligencji Katolickiej jest od 2004 roku organizacją pożytku publicznego co pozwala klubowi korzystać z darowizn i odpisów z podatku od osób fizycznych w wysokości 1%
naszego podatku. Wystarczy podać w PIT 37 nr naszego KRS 000046409, z obowiązkowym
zaznaczeniem Klub Inteligencji Katolickiej Zdzieszowice.
Ofiarodawcom serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
Skarbnik klubu rozlicza się przed swoimi członkami i Zarządem w Opolu z wydawanych
klubowych pieniędzy. Działalność klubu finansowana jest wyłącznie ze składek jego członków i z 1%. Klub działa zgodnie ze Statutem.
Jak podano już we wcześniejszych sprawozdaniach Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach posiada swój zarząd i prezesa. Wchodzi w skład Opolskiego Klubu Inteligencji Katolickiej z siedzibą w Opolu a z naszego klubu w Zarządzie zasiada dwóch członków, którzy
każdego miesiąca biorą udział w zebraniach członków zarządu wszystkich klubów w Opolu
przy ulicy Katedralnej 4a.
Prezes Klubu każdorazowo podaje do wiadomości parafian temat i miejsce spotkania do
dwóch kościołów parafii zdzieszowickich. Odpowiada bezpośrednio za działalność przed
swoim lokalnym opiekunem duchownym, którym jest obecnie ks. mgr Marian Saska proboszcz naszej parafii.

PRZEBIEG PRACY KLUBU W 2019 ROKU
Styczeń 2019
Dnia 24.01.2019 roku
Temat:

Noworoczne spotkanie KIK
Plan pracy na 2019 rok, historia kolęd na przykładzie najsłynniejszej kolędy „Cicha noc ”

Prowadząca: Ingrid Pawliczek-Pudełko
Oprawa muzyczna i multimedialna Henryk Pudełko

Luty 2019
Dnia 14.02.2019
Temat:

Walentynkowe spotkanie w restauracji „Daniels w Steblowie” i wyjazd na mszę
świętą do Łącznika – kościoła pw Nawiedzenia NMP na mszę walentynkową.
Po mszy świętej modlitwa o zdrowie przed ołtarzem świętego Walentego i spotkanie z księdzem proboszczem Damianem Cebullą, który przedstawił historię
tego zabytkowego kościoła barokowego z 1723 roku.

Marzec 2019
Dnia 7 marca 2019
Dzień Skupienia na Górze Świętej Anny
Prowadzący: Franciszkanin o. dr Jerzy Zachariasz Kowalski, wykładowca WSD we Wrocławiu (teologia moralna i etyka).
Temat:

Właściwe przeżywanie Eucharystii Mszy Świętej – analiza teologiczna

Dnia 11.03.2019
Temat: Duszpasterstwo więzienne
Prowadzący: ks. Adam Jabłoński – naczelny kapelan więziennictwa z Wrocławia
Ksiądz kapelan opowiadał o codziennej pracy w zakładzie karnym, o problemach i samotności więźniów. Powiedział kiedyś w wywiadzie: „Dla mnie katolik to ktoś, kto widzi potrzeby innych, reszta tylko udaje katolików. Prawdziwy
chrześcijanin interesuje się drugim człowiekiem”.
Klub po raz pierwszy zaprosił kapelana więziennictwa na prelekcję. Spotkanie
spowodowało, że zaplanowano wyjazd do „Barki” do Strzelec Opolskich, którym to obiektem dla bezdomnych kieruje kapelan więzienny ks. Józef Krawiec.
Podsumowanie: Tematyka o więziennictwie jest dla klubowiczów tematyką nową, nigdy jeszcze nie poruszana na spotkaniach klubu. Jest głęboko ludzka i skoncentrowana
na niesieniu pomocy ludziom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, źle
ocenianych przez społeczeństwo.
Zdecydowano kontynuować temat w dalszej działalności klubu.

Kwiecień 2019
Dnia 04.04.2019
Temat:

„Barka” – przystań dla ludzi bez pracy i mieszkania

Prowadzący: Ks. Józef Krawiec – założyciel domów dla bezdomnych
Historia:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka ” nabyło na mocy Aktu Notarialnego od Gminy Strzelce Opolskie nieruchomość znajdującą się w folwarku „Leopold ”w Warmątowicach.
Kolejny dom Stowarzyszenie dostało w Żędowicach jako dom dla osób bezdomnych. Stale rosnący problem bezdomności przyczynił się do podjęcia decyzji o powstaniu kolejnej przystani dla potrzebujących – gospodarstwa „Kaczorownia ” położonego między Strzelcami Opolskimi a Sieroniowicami. Puste,
zdewastowane pokoje, bez podłączonej wody i prądu, z powybijanymi szybami
i zaciekającym dachem zostały odrestaurowane dzięki wytrwałości pierwszych
jej mieszkańców i ludzi dobrej woli. Obecnie w wyremontowanych budynkach
gospodarczych znajduje się warsztat samochodowy, magazyn mebli używanych,
chlewnia, wspólnota „Wieczernik” i inne.
Centralnym miejscem jest przytulna kaplica. Główny ołtarz z obrazem Najśw.
Serca Pana Jezusa jest darem Sióstr Służebniczek z Leśnicy.
Mieszkańców obowiązuje abstynencja alkoholowa i praca na rzecz wspólnoty.

Zwiedzanie: Członkowie klubu pierwsze kroki skierowali do kaplicy, w której odmówiono
modlitwę różańcową. W pięknej świetlicy z kominkiem spotkano się z kapelanem więzienia w Strzelcach Opolskich ks. Józefem Krawcem. Dyskusja przy
kawie była bardzo ożywiona, gdyż klubowicze wysłuchali także opowiadania
jednego z mieszkańców domu o jego trudnej życiowej drodze, a przede wszystkim historii stowarzyszenia przedstawionej przez ks. J. Krawca.
Dnia 10.04.2019
Temat:

Spotkanie z ks. arcybiskupem Alfonsem Nossolem – „Krzyżowa – miejsce pojednania polsko-niemieckiego”

Prowadzący: Ks. Arcybiskup Alfons Nossol
Długo przygotowana i oczekiwana wizyta ks. Arcybiskupa miała miejsce dnia
10 kwietnia 2019 roku. Było to wielkie przeżycie duchowe a temat spotkania
nawiązywał do 30-lecia spotkania w Krzyżowej, w którym brał czynny udział
Arcybiskup a Jego wspomnienia przedstawione w barwny sposób, Jego narracja
i wewnętrzne zaangażowanie w temacie nie pozwoliły nawet na chwilę zmęczenia chociaż pora była już późna.
Historia:

Dnia 12 listopada 1989 roku – trzydzieści lat temu – w Krzyżowej na Dolnym
Śląsku odprawiona została przez biskupa Diecezji Opolskiej historyczna msza
święta z udziałem premiera pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce

Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Wydarzenie to
stało się przełomem w stosunkach polsko-niemieckich. Krzyżowa jest symbolem tych Niemców, którzy walczyli z hitleryzmem. Podczas II. wojny światowej
działała tam jedna z grup ruchu oporu – Krąg z Krzyżowej. Jej członkowie zostali zamordowani przez nazistów po nieudanym zamachu na Hitlera. W 1989
roku szefowie obu państw zdecydowali o budowie Międzynarodowego Domu
Spotkań w Krzyżowej.

Maj 2019
Dnia 22.05.2019
Temat:

Po co nam teologia i nauka religii

Prowadzący: teolog dr Sebastian Malkusz
Prelegent nawiązał do Pisma Świętego, do rozwoju wiary w Izraelu. Powołał się
na cytaty, odczytał je i rozwinął w bardzo przystępny sposób. Po raz trzeci już
spotkał się z członkami klubu a prelekcje dra Sebastiana Malkusza spotykają
się zawsze z wielkim zainteresowaniem parafian tym bardziej, że nasz gość jest
zdzieszowiczaninem.
Dnia 23.05.2019 roku
Temat:

Walne Zebranie wszystkich klubów KIK w Opolu

Prowadzący: Prezes KIK Antoni Duda
Udział wzięła delegacja KIK ze Zdzieszowic.

Czerwiec 2019
Dnia 12.06.2019
Temat:

Zapiski zdzieszowickiego misjonarza Georga Watzlawika
Na spotkaniu zapoznano się z osobistymi zapiskami misjonarza z jego podróży
do Japonii przed drugą wojną światową.
Na spotkaniu obecna była siostrzenica ks. Watzlawika, która uzupełniła wiadomości o nim.

Lipiec 2019
Dnia 04.07.2019
Temat:

Przygotowanie planu pobytu grupy formacyjnej w Nowym Gierałtowie
Po raz czwarty grupa formacyjna Kik Zdzieszowice pojedzie do Nowego Gierałtowa zatrzymując się w pensjonacie „Kraina Szeptów”.
Na spotkaniu przygotowano plan pobytu z uwzględnieniem zwiedzania nowych
sanktuariów- w Szczytnej i Starym Wielisławiu.

Dnia 28-30 lipca 2019
Trzydniowy wyjazd z noclegami w gospodarstwie agroturystycznym „Kraina Szeptów”
W Nowym Gierałtowie, spotkanie z ks. proboszczem Maciejem Oliwą oraz
udział w codziennych mszach świętych odprawionych w kościele parafialnytm
w Nowym Gierałtowie, zwiedzanie Szczytna i Starego Wielisławia. Pobyt grupy
formacyjnej w Nowym Gierałtowie.
Temat:

Wspólne przeżywanie w grupie formacyjnej codziennej mszy świętej, czytanie
religijnych treści oraz wyjazdy do wyznaczonych miejsc.

Prowadzący: Ingrid Pawliczek-Pudełko, Henryk Pudełko
Trasa:

Stary Gierałtów- Bielice- Szczytna- Stary Wielisław

Historia:

Szczytna – miasto położone w województwie dolnośląskim u podnóża Gór
Stołowych. Kościół św. Jana Chrzciciela zbudowany w stylu barokowym, ołtarz
główny z 1720 roku mieści figurę Jana Chrzciciela z 1748 roku. Wnętrze – stalle, główny ołtarz, konfesjonały są dziełem znanego rzeźbiarza ziemi kłodzkiej
Michaela Klahra. Stary Wielisław – Kościół w Starym Wielisławiu koło Polanicy Zdroju, w którego ołtarzu głównym od stuleci stoi figurka Matki Boskiej,
już w 1300 roku papież Bonifacy VIII nazwał Kościół w Starym Wielisławiu
istniał już w X wieku. W drodze do Gniezna miał zawitać tutaj – według starych przekazów – św. Wojciech. Szczególnie pamiętny okazał się rok 1300,
gdy papież Bonifacy VIII wydał bullę, w której nazwał wielisławską świątynię
Przybytkiem Niebieskim i ustanowił ją kościołem pielgrzymkowym. Pierwszy
kościół w Starym Wielisławiu, spalony w 1428 roku przez husytów, zastąpiony
został murowanym. Obecny wzniesiono w XV wieku i rozbudowano w wiekach
XVI i XVIII. Wystrój wnętrza jest głównie barokowy i rokokowy. Kościół nosi
wezwanie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, której relikwie przywieziono tutaj
w 1660 roku z Rzymu. Ruch pielgrzymkowy nasilił się po roku 1713, gdy zaraza
zrobiła w okolicy straszliwe spustoszenie, nie tknęła jednak nikogo w Starym
Wielisławiu, gdzie zanoszono modły o ocalenie. Kościół w Starym . Kościół
w Starym Wielisławiu pozostał katolicki nawet w latach 1618-1622, gdy hrabstwo kłodzkie podczas wojny trzydziestoletniej ogarnęła fala protestantyzmu.
Nową wiarę niosły ze sobą luterańskie wojska, nierzadko przy okazji grabiąc,
paląc i mordując. Wypędzeni kapłani chronili się na terenie kościoła w Starym
Wielisławiu, którego nie udało się odebrać katolikom nawet pułkownikowi Segusowi Spesowi. Splądrował on w 1620 roku kościół w Kłodzku i plebanię w Starym Wielisławiu, po czym wybrał się ponownie na czele kompanii wojska do
Starego Wielisławia, ale na miejsce nie dojechał, bo podczas jazdy umarł.

Sierpień 2019
Dnia 28.08.2019
Spotkanie członków klubu z nowym wikarym ks. Dawidem Górniakiem.

Wrzesień 2019
Dnia 22.09.2019
Udział w nabożeństwie do św. Rity
W kościele w Głębinowie członkowie byli obecni na konferencji prowadzonej
przez ks. Mariana Saskę na temat roli rodziny katolickiej i odpowiedzialności
rodziców i dziadków w wychowaniu dzieci. Po nabożeństwie do św. Rity i odczytaniu próśb wiernych odprawiona została msza święta.

Październik 2019
Dnia 11.10.2019
Temat:

Po co nam Biblia

Prowadzący: ks. dr Antoni Pietrzyk kapelan klasztoru Sióstr Służebniczek w Leśnicy
Tytuł zapożyczony z prelekcji wielkopostnej w Opolu. Kontynuacja tematu
o nauce religii w szkołach i religii dla dorosłych. Ksiądz rozwinął bardzo szeroko temat nawiązując do początków Pisma świętego, do biblii dla ludu malowanej
w kościołach, do czasów Lutra i rozłamu w kościele katolickim. Ksiądz kładł
akcent na miłość cechującą naszą Biblię.
Dnia 28.10.2019
Temat Wspominanie zmarłych członków klubu
Do spotkania włączyli się członkowie klubu. Odmawiano Różaniec i litanię do Wszystkich
Świętych i wspominano zmarłych członków klubu.

Listopad 2019
Dnia 06.11.2019
Msza święta o godzinie 18-tej w kościele pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach w intencji zmarłych członków klubu.
Dnia 21.11.2019
Temat:

Pamięć ukryta w kamieniach – największe polskie nekropolie

Prowadzący: Część merytoryczna Ingrid Pawliczek-Pudełko, część multimedialna Henryk
Pudełko
Historia:

Cmentarz Łyczakowski malowniczo położony na wzgórzach Lwowa zaprojektowany ze starym drzewostanem. Jest miejscem pochówku wielu znanych ludzi
nauki, sztuki, polityki. Spoczywa tutaj znana poetka Maria Konopnicka.
Cmentarz Orląt Lwowskich – stanowi część Cmentarza Łyczakowskiego a pochowano tutaj orlęta lwowskie czyli młodzież szkół średnich i wyższych i żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Znajduje się tutaj 3 tysiące grobów.

Cmentarz Rakowiecki – reprezentacyjny cmentarz krakowski. Nazwę otrzymał
od ulicy prowadzącej do Rakowic. Założony w 1803 roku.
Cmentarz Na Pęksowym Brzysku w Zakopanem
Urokliwy zabytkowy cmentarz powstały w II. połowie XIX wieku. Każdy pomnik to niepowtarzalne dzieło sztuki wykonane z drewna, kamienia lub metalu. Pomniki noszą charakterystyczne motywy zakopiańskie. Pochowano tutaj
między innymi Tytusa Chałubińskiego – znanego rzeźbiarza, Kornela Makuszyńskiego – pisarza, Władysława Hasiora – sławnego na całym świecie rzeźbiarza, Sabałę – zakopiańskiego przewodnika i gawędziarza i innych.
Cmentarze żydowskie – jest ich bardzo dużo, w naszym województwie w Gogolinie i Leśnicy. Cmentarz żydowski zwany jest kirkutem a nagrobki to macewy.
Cmentarze tatarskie czyli mizery – jest ich siedem w Polsce, dwa w Bohonikach
w Warszawie, po jednym w Kruszynianach, Lebiedziewie i Studziankach, Są też
wydzielone kwatery muzułmańskie na innych cmentarzach polskich.
Cmentarze prawosławne – na Woli w Warszawie, na Podlasiu, w Lublinie

Grudzień 2019
Dnia 02.12.2019
Dzień Skupienia na Górze Świętej Anny
Prowadzący: o. dr Jerzy Zachariasz- Kowalski
Temat:

Spotkanie z „Księgą Mądrości”
Franciszkanin a obecnie proboszcz kościoła na Górze św. Anny rozpoczął Dzień
Skupienia od konferencji na temat Księgi Mądrości. Po adoracji do Najświętszego Sakramentu odprawiona została msza święta. Członkowie brali udział
w roratach w bazylice a następnie ojciec Zachariasz kontynuował temat Dnia
Skupienia.

Dnia 12.12.2019
Temat:

Adwentowe spotkanie członków Klubu Inteligencji Katolickiej

Prowadzący: Członkowie klubu
Klub Inteligencji Katolickiej zachęca do udziału w spotkaniach z prelegentami i wyjazdach.
Księdzu proboszczowi Marianowi Saska dziękujemy za opiekę duchową.

Sprawozdanie sporządziła Ingrid Pawliczek-Pudełko
kontakt: tel. 77 47 26 000; e-mail: ingrid@pudelko.de

