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Z nauki katechizmu każdy wyznawca Jezusa 
Chrystusa wie, że ustanowił On Kościół Święty, 
nad którym opiekę i przewodniczenie Ludowi 
Bożemu zlecił wybranym przez siebie Apo-
stołom. Ich następcami są biskupi, którzy po-
sługę swoją wypełniają wśród wiernych na 
całej  ziemi  na  obszarach,  które  dokładnie 
wyznacza Następca św. Piotra, czyli papież, 

i  znamy  je  jako diecezje.  Także  zie-
mia śląska od roku 1000 miała swo-
ich biskupów. Najpierw była to jedna 
diecezja  ze  stolicą  we  Wrocławiu, 
a w XX w., po różnych zmianach wy-
wołanych wydarzeniami związanymi 
z I i II wojną światową, z rozległej die-
cezji wrocławskiej tworzone były dal-
sze  biskupstwa. W  taki  sposób  już 
w 1945 r. wyodrębniona została Admi-
nistracja Apostolska Śląska Opolskiego 
ze stolicą w Opolu, która dopiero 28 
czerwca 1972 r. została podniesiona 
przez Ojca Świętego Pawła VI do rangi 
pełnoprawnej diecezji.
Kościół zabiegał, żeby na tym terenie 
pełną posługę mógł podjąć biskup. 
Początkowo władze  komunistyczne 
sprzeciwiały  się  takiemu  rozwiąza-
niu. Dopiero po cząstkowym porozu-
mieniu w październiku 1956 r. udało 
się doprowadzić do ustanowienia na 
czele Administracji w Opolu biskupa. 
Został nim mianowany biskup Fran-
ciszek Jop. Urodził się w 8 paździer-
nika 1897 r. w diecezji sandomierskiej. 
W tej diecezji został kapłanem, odbył 
studia w Rzymie, po powrocie do kraju 

otrzymał nominację najpierw na notariu-
sza, a następnie na kanclerza Kurii Bisku-
piej. Na tym stanowisku 19 maja 1946 r. 
został konsekrowany na biskupa pomoc-
niczego w Sandomierzu, wspierając swego 
ordynariusza biskupa Jana Lorka. Ten bi-
skup pochodził spod Toszka, był Ślązakiem 
i on wprowadzał biskupa F. Jopa w realia 
życia narodowego i kościelnego na Śląsku 
Opolskim. Gdy nadeszły trudne czasy tzw. 
stalinizmu, bp F. Jop wyznaczony został 
do zarządu archidiecezją krakowską w la-
tach 1952–1956. Już wcześniej, w kwietniu 
1951 r. w poufnych rozmowach z rządem 
przewidziany był na rządcę w Opolu, ale 
ostatecznie do tego wówczas nie doszło. 
Dopiero 1 grudnia 1956 r. otrzymał z rąk 
prymasa kard. S. Wyszyńskiego nomina-
cję do Opola, a 16 grudnia tego roku od-
był uroczyste wprowadzenie do kościoła 
– dziś katedralnego – pw. Podwyższenia 
Krzyża św. w Opolu.
Przez 20 lat bardzo roztropnie kierował 
życiem kościelnym naszej dzisiejszej die-
cezji opolskiej i doczekał wszystkich eta-
pów  ustabilizowania  jej  sytuacji  praw-
nej, a na mocy pamiętnej decyzji z 1972 r. 
został mianowany pierwszym biskupem 
opolskim. Z poświęceniem odwiedzał pa-

rafie, których za jego czasów diecezja na-
sza osiągnęła blisko 450 – m.in. w 1970 r. 
przeprowadził wizytację w naszym deka-
nacie  leśnickim  i udzielił bierzmowania 
w Zdzieszowicach. Dla diecezji wyświęcił 
blisko 500 kapłanów, uczestniczył w jubi-
leuszach kościołów i parafii, przewodniczył 
pielgrzymkom na Górę Świętej Anny. Był 
aktywny także na płaszczyźnie ogólnoko-
ścielnej, m.in. uczestniczył we wszystkich 
sesjach Soboru Watykańskiego II. Po ak-

tywnym życiu zmarł 24 września 1976 r. 
i pochowany został w podziemiach katedry 
opolskiej jako rzeczywisty fundament na-
szego diecezjalnego Kościoła Opolskiego. 
Akurat mija już 40 lat od jego odejścia, ale 
pozostały owoce Jego posługiwania. Zano-
śmy tego dnia naszą wdzięczną modlitwę 
o wieczny odpoczynek dla Niego… 

Pierwszemu Biskupowi Opolskiemu
— w 40. rocznicę śmierci

i kazanie wygłosi ks. dr Arnold Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. Po 
Mszy św. będzie tradycyjna z tej okazji procesja teoforyczna dookoła kościoła.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościo-
łem można złożyć ofiarę na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi we 
Włoszech; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby 
naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Anto-
ninę Kowolik, lat 94, z ul. Kopernika (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny od-
poczynek racz Jej dać Panie...

Pierwszemu Biskupowi Opolskiemu – ciąg dalszy  ____________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

18 września – XXV Niedziela Zwykła
  8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gizeli i Bernarda z oka-
zji 55. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu cier-
piące

  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † Henryka Olczyk w 15. rocznicę śmierci, †† jego rodziców Ja-

dwigę i Antoniego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

19 września – poniedziałek 
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
Patryka z okazji 18. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny 
[ofiarowana od babci]

20 września – wtorek — wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Teagon, prezbitera, 
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

  18.00 – za †† rodziców Wiktorię i Pawła Pyrek, oraz Jadwigę i Józefa Mro-
zek, †† córkę Krystynę i zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę 
Klarę, dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

21 września – środa — święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
  7.00 – za † Agnieszkę Kucharczyk w 17. rocznicę śmierci, † jej męża Jana, 

† brata Józefa, † bratową Stefanię oraz †† z pokrewieństwa Golom-
bek i Kucharczyk

22 września – czwartek
  18.00 – za †† rodziców Marię i Franciszka Orzechowskich, †† braci Broni-

sława i Henryka, †† bratowe oraz †† z pokrewieństwa

23 września – piątek — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
  12.00 – chrzest: Mikołaj Wojtaszek
  18.00 – za †† Hildegardę i Johanna Knopp oraz † Johannę Grochla

24 września – sobota
  18.00 – za † męża Helmuta Rudoll, † matkę Wilhelminę Vogel, †† jej mężów:  

Rudolfa i Jerzego, †† rodziców Jana i Emmę Schampera, † brata Hein-
richa i † ciocię Agnieszkę oraz bratową Elżbietę

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj na Górze Świętej Anny odbywają się doroczne dożynki diecezjalne. Ser-
decznie dziękuję Parafianom, którzy przygotowali koronę żniwną i dar ołtarza 
oraz reprezentują nas i dekanat leśnicki na tych obchodach.

 ▪ We wtorek 20 września w Asyżu odbędzie się spotkanie międzyreligijne, któremu 
będzie przewodniczył Papież Franciszek. Ojcu Świętemu bardzo zależy na modli-
tewnym wsparciu i prosi, aby 20 września był obchodzony jako Dzień modlitwy 
w intencji pokoju. Odpowiadając na tę prośbę, zapraszam w tym dniu po Mszy 
św. na nabożeństwo w intencji pokoju. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. 

 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed 
bierzmowaniem dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych. 

 ▪ Od piątku do niedzieli (od 23 do 25 września) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 
Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny.

 ▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz. 
17.00 i w sobotę od godz. 16.00.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz trzeci odpust parafialny, który 
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Ser-
decznie zapraszam zwłaszcza na Sumę odpustową, której będzie przewodniczył 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

25 września – Niedziela XXVI Zwykła – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła 
(kiermasz) i odpust parafialny

  8.00 – za † ojca Alojzego Lepich w 20. rocznicę śmierci
  10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
   – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji uro-
dzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

   – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teodora Deszka z oka-
zji 80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za †† Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z rodzin Kwiat-

kowskich i Pawłowskich



Drodzy Diecezjanie
W dniu 24 września br. obchodzić będziemy 40. rocznicę śmierci 
Pierwszego Biskupa Opolskiego śp. Franciszka Jopa, który w la-
tach od 1956 do 1976 roku był arcypasterzem naszej diecezji.
Biskup Franciszek Jop pochodził z diecezji sandomierskiej. Tam 
przez wiele lat był profesorem w Seminarium, kanclerzem Ku-
rii, a następnie przez sześć lat biskupem pomocniczym tej die-
cezji. W 1952 roku, po bezprawnym usunięciu z urzędu arcybi-
skupa Eugeniusza Baziaka i jego biskupa pomocniczego przez 
władze komunistyczne w Krakowie, za sugestią kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, kapituła krakowska wybrała 
Biskupa Franciszka Jopa na rządcę tej diecezji. W tych szcze-
gólnie trudnych czasach dla Kościoła krakowskiego, Biskup Jop 
pozostał w pamięci kapłanów i wiernych oraz samego św. Jana 
Pawła II jako opatrznościowy Pasterz.
Nasza diecezja była zatem dla Biskupa Franciszka Jopa już trze-
cią, w której przypadło mu pracować. W 1956 roku, po bole-
snych i niezagojonych jeszcze przeżyciach wojennych, a także 
do niezbyt jeszcze scalonego środowiska opolskiego, przyszedł 
Biskup Jop nikomu właściwie nie znany. W dodatku wiele na-
brzmiałych spraw i problemów w tym czasie czekało na szyb-
kie rozwiązanie. Wszystko to wymagało od nowego biskupa 
ogromnego doświadczenia i roztropnego traktowania spraw, 
zwłaszcza personalnych.
Jedną z pierwszych decyzji biskupa Jopa było przywrócenie na 
stanowiska proboszczowskie kilkunastu księży miejscowego 
pochodzenia, których władze komunistyczne w 1954 roku usu-
nęły z parafii. Biskup Franciszek podjął także starania o powrót 
do diecezji ponad tysiąca wysiedlonych sióstr zakonnych, które 
umieszczono w kilku obozach internowania i pracy. Zabiegał też 

Odezwa Biskupa Opolskiego w sprawie  
obchodów 40. rocznicy śmierci  

Pierwszego Biskupa Opolskiego 
Franciszka Jopa
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o zwrot około 180 domów klasztornych, które skonfiskowano 
i upaństwowiono.
Swoją postawą i posługą pasterską Biskup Jop zdobywał stop-
niowo zaufanie kapłanów  i wiernych,  zwłaszcza przez po-
bożne, ubogie i święte życie. Przez 20 lat posługiwania usta-
bilizował i rozwinął instytucje kościelne, a także rozbudował 
różne formy duszpasterstwa, zwłaszcza stanowego i specjali-
stycznego, wznowił działalność Wydawnictwa Diecezjalnego, 
które mogło drukować nasz modlitewnik „Droga do nieba” 
oraz katechizmy dla dzieci i młodzieży. Starsze pokolenie pa-
mięta, że niełatwa była posługa Kościoła w tamtych komuni-
stycznych czasach. Dlatego ze szczególnym szacunkiem z per-
spektywy czasu patrzymy na pasterską posługę Biskupa Jopa 
w naszej diecezji, który wczuwał się w realia i tradycje śląskie 
oraz usiłował jednoczyć wszystkich mieszkańców Opolszczyzny.
Żyjący jeszcze świadkowie podkreślają bogatą osobowość Bi-
skupa Jopa, jego gorliwe i pobożne życie. Stwierdzają też, że po 
rocznej chorobie umierał w opinii świętości. Dlatego 40. rocz-
nica śmierci jest okazją, by z wdzięcznością spojrzeć na Pierw-
szego Biskupa Opolskiego.
Zostaną wydane okolicznościowe publikacje, będą urządzone 
wystawy; zostanie też zorganizowane okolicznościowe sym-
pozjum naukowe na Wydziale Teologicznym UO (środa, 24 
X 2016 r.). Punktem kulminacyjnym obchodów będzie sam 
dzień rocznicy śmierci, która wypada w sobotę, 24 września 
br. W tym dniu zapraszam kapłanów i wiernych na uroczystą 
Mszę św. koncelebrowaną do Katedry Opolskiej, o godz. 18.30. 
Zapraszam wszystkich, a zwłaszcza z okolicznych parafii. Na-
tomiast w każdej parafii proszę w tym dniu o modlitwę za śp. 
naszego Pierwszego Biskupa, któremu przecież tak wiele za-
wdzięczamy.
Złączony w dziękczynnej modlitwie za dar śp. Biskupa Fran-
ciszka Jopa wszystkich serdecznie pozdrawiam i błogosławię.

Wasz biskup 
† Andrzej Czaja
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