
Kochani Parafianie! Nominacja biskupa jest dla 
Kościoła lokalnego zawsze wydarzeniem waż-
nym i podniosłym – także wtedy, gdy dotyczy bi-
skupa pomocniczego. Każdy biskup jest przecież 
pasterzem... Różnice między biskupem diece-
zjalnym a pomocniczym wynikają z przyznania 
odmiennej kompetencji jurysdykcyjnej. Począt-
ków stopnia biskupa pomocniczego można do-
patrywać się w Kościele już w II w. W Polsce 
pojawili się w wieku XIII. W diecezji opolskiej 
pierwszym biskupem pomocniczym został mia-
nowany 16 XI 1958 r. bp Wacław Wycisk. Po nim 
godność tę otrzymali: Henryk Grzondziel (20 
V 1959), Antoni Adamiuk (7 VI 1970), Jan Wie-
czorek (12 VI 1981; od 1992 do 2011 – biskup 
gliwicki), Jan Bagiński (8 VII 1985), Gerard Kusz 
(8 VII 1985; od 1992 – biskup pomocniczy w die-
cezji gliwickiej), Jan Kopiec (5 XII 1992; od 2011 
– biskup gliwicki) i Paweł Stobrawa (14 IV 2003).
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Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z nominacją  
księdza prałata Rudolfa Pierskały biskupem pomocniczym w Opolu

Drodzy Diecezjanie, gdy w trzecią niedzielę adwentową Kościół woła w naszą 
stronę „Gaudete” – „Radujcie się”, dzielę się z Wami radosną wiadomością: Ojciec 
Święty Franciszek, mając na uwadze potrzeby naszej diecezji, ustanowił biskupem 
pomocniczym  ks. prałata, dr. hab. Rudolfa Pierskałę, kanclerza naszej Kurii Diece-
zjalnej, przydzielając mu stolicę tytularną Semina.

Ks. dr. hab. Rudolf Pierskała, pochodzący z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mech-
nicy, urodził się 13 października 1959 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Edukację rozpoczął 
w miejscowej szkole podstawowej w Mechnicy, a kontynuował w Technikum Doku-
mentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie w 1979 roku uzyskał świadectwo 

dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Nysie, które zwieńczone zostały przyjęciem święceń prezbiteratu 22 czerwca 
1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego w Opolu, 
Jana Wieczorka. Przez dwa lata pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. W 1987 roku został skierowany na studia 
specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1992 roku 
uzyskaniem stopnia doktora teologii w zakresie liturgiki. Od tego roku wykładał naj-
pierw w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu, zarazem filii Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Opolskiego, na którym uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2008 roku. 
Równocześnie przez 18 lat z wielką odpowiedzialnością pełnił obowiązki dyrektora 
Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Nominat Rudolf Pierskała jest 
wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz członkiem 
Rady Kapłańskiej, a od 2011 roku kanclerzem naszej Kurii Diecezjalnej. Jest autorem 
kilku publikacji książkowych oraz wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Biskup Nominat Rudolf Pierskała w kolejno powierzanych zadaniach na różnych 
stanowiskach wykazał się wielką dojrzałością i kompetencjami. W uznaniu zasług 
i kapłańskiej postawy, arcybiskup Alfons Nossol wyróżnił go tytułem radcy duchow-
nego, a Ojciec Święty Benedykt XVI mianował prałatem.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi, że skierował do posługi 
biskupiej w naszej diecezji Kapłana gorliwego, odpowiedzialnego. Swoją dotychcza-
sową postawą i sumiennością w wypełnianiu powierzonych zadań potwierdził, że 
kocha Kościół i droga mu jest realizacja zbawczej misji Kościoła. Dowiódł też, że po-
siada umiejętności bardzo trafnego wydawania sądów i opinii, zjednywania sobie lu-
dzi oraz mądrego przewodzenia wspólnocie wiernych.

Już dziś bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na doniosłą uroczystość świę-
ceń, które Biskup Nominat przyjmie w Opolu w kościele seminaryjno-akademickim 
pw. św. Jadwigi Śląskiej w sobotę 11 stycznia 2014 r. o godz. 10.00. Zapraszam ka-
płanów diecezjalnych i zakonnych, osoby konsekrowane i Was, kochani wierni z ca-
łej diecezji. Jest to nasze wielkie święto, w którym chcemy jeszcze bardziej poczuć 
się jak jedna Boża rodzina.

Siostry i bracia, Waszym modlitwom polecam nowego biskupa pomocniczego, 
którego – jak wierzymy – Pan Bóg nam posyła, aby poprzez głoszenie Słowa Bożego, 
udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości przewodniczył Ludowi Bożemu 
w budowaniu żywego Chrystusowego Kościoła w naszej diecezji.

Niech posługiwanie Biskupa Rudolfa Pierskały, któremu towarzyszy zawołanie bi-
skupie „Głosić radość Ewangelii”, będzie opromienione Bożym błogosławieństwem, 
mocą Ducha Świętego, wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz Świętych Patro-
nów naszej diecezji.

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

Nowy biskup pomocniczy  
dla diecezji opolskiej



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

15 grudnia – III Niedziela Adwentu
 8.00 – za †† Józefę i Jerzego Maćkowiak
 10.30 – za † męża Jana Janowicza w 15. rocznicę śmierci oraz za †† jego  

rodziców
 17.30 – nabożeństwo na III Niedzielę Adwentu

16 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za † Ludwika Ostrychacza w 1. rocznicę śmierci

17 grudnia – wtorek 
 18.00 – za †† rodziców i dziadków Bronisławę i Artura Szewczyków oraz †† 

z pokrewieństwa

18 grudnia – środa 
 18.00 – za †† braci: Alfreda Lisa i Jana Lisa oraz †† rodziców Katarzynę i Teo-

dora Lis

19 grudnia – czwartek 
 18.00 – za †† rodziców Rudolfa i Edeltraudę Pazdzior, †† dziadków z obu stron

20 grudnia – piątek
 18.00 – za † Paulinę Mainczyk, †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak

21 grudnia – sobota
 8.00 – za † Krystynę Korsak
 18.00 – za †† Wiktorię i Ryszarda Marek, 3 synów i córkę oraz za †† Elżbietę 

i Pawła Golombek, 3 córki i syna oraz †† z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące

22 grudnia – IV Niedziela Adwentu
 8.00 – za † męża Roberta Swoboda, †† rodziców Klarę i Stanisława Kostar-

czyk, teścia Romana, 2 żony: Gertrudę i Katarzynę, siostrę Marię i jej 
męża Ericha Scholtz oraz dusze czyśćcowe

 10.30 – za †† rodziców Pawła i Klarę Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 
z obu stron i dusze czyśćcowe

   Chrzest: Szymon Piotr Wachowski
 17.30 – nabożeństwo na IV Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Serdecznie zachęcam do trwania w adwentowym duchowym wysiłku i udziału 
w Mszach św. roratnich, które w naszym kościele sprawowane są codziennie 
o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. Ciągle trwa też akcja Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom, w ramach której można nabyć wigilijne świece oraz opłatki.

 ▪ Dzisiaj o godz. 17.30 zapraszam na nabożeństwo.
 ▪ Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego: codzien-

nie godzinę przed Mszą św. oraz dodatkowo w czwartek i piątek od 8.00 do 10.00 
oraz w piątek i sobotę od 16.00 do 18.00.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach zaprasza na spotkanie opłatkowe 
członków Klubu, które odbędzie się 20 grudnia br. po wieczornej Mszy św. w sali 
św. Mikołaja przy kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
 ▪ W niedzielę 22 grudnia o godz. 18.00 w Domu Katechetycznym w parafii św. Anto-

niego w Zdzieszowicach odbędzie się tradycyjna Wieczerza Wigilijna dla samotnych.
 ▪ Biskup Opolski skierował do Diecezjan Podziękowanie za pomoc udzieloną po-

szkodowanym w Syrii i na Filipinach. Oto jego treść: 
Czcigodni Duszpasterze, Drodzy Diecezjanie, w ciągu ostatnich dwóch mie-
sięcy zwróciłem się do Was dwukrotnie z prośbą o zorganizowanie pomocy dla 
osób cierpiących z powodu wojny w Syrii i tajfunu na Filipinach. Dzisiaj pragnę 
Was poinformować o efektach obydwu zbiórek i podziękować Wam za poru-
szającą troskę o osoby zranione na duchu i na ciele. Dla uchodźców syryjskich 
ofiarowaliście 133 tysiące złotych, a dla ofiar tajfunu na Filipinach 455 tysięcy 
złotych. Obydwie kwoty, bez potrącania kosztów administracyjnych, zostały 
natychmiast wpłacone przez naszą diecezjalną Caritas na konto Caritas Pol-
ska. Caritas Polska, funkcjonując w ramach Caritas Internationalis, pozostaje 
w bezpośrednim kontakcie z Caritas Jordanii, Syrii i Filipin i przekazuje naszą 
pomoc poszkodowanym. Ponownie wyrażam moją radość i wdzięczność, za 
Waszą miłość niosącą cierpiącym ulgę i pocieszenie. Wasze pomocne gesty wy-
konane na zakończenie Roku Wiary pokazują, że wiara miłująca i miłość wie-
rząca pozostają nadal cechami wyróżniającym chrześcijan. Bp Andrzej Czaja.

 ▪ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach (ul. Góry św. Anny 21A) serdecz-
nie zaprasza dziś, tj. 15 grudnia od godz. 10.00 do 16.00 na Jarmark Świąteczny.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak będzie i za ty-
dzień. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Janinę Żelasko, lat 83, mieszkała przy ul. Akacjowej. Wieczny odpoczynek racz Jej 
dać Panie...


