
Kochani Parafianie! Zakończył się 
pierwszy etap wyborów do Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej. Zgłoszo-
nych zostało 87 osób. Spośród nich 
30 Parafian, którzy otrzymali naj-
większą ilość głosów, jest przedsta-
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wionych na Karcie do głosowania. Serdecznie 
proszę, aby zabrać przygotowane Karty, a na-
stępnie w jedną z dwóch kolejnych niedziel 
(23 lutego lub 2 marca) oddać głos. Każdy 
Parafianin ma prawo wypełnić jedną Kartę. 
O ważności głosu decyduje postawienie znaku 
[ x ] przy jednym, dwóch lub trzech kandy-
datach. Postawienie znaku [ x ] przy więcej 
niż 3 kandydatach lub nie postawienie go 
w ogóle powoduje nieważność głosu. 
Jak już wcześniej wspominałem, Statut Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej w diecezji opol-
skiej przewiduje konkretną liczbę radnych dla 
poszczególnych parafii, która jest adekwatna 
do ich wielkości. Oznacza to, że nasza Rada 
może liczyć maksymalnie 15 członków, z któ-
rych co najmniej 10 wyłonią wybory. 
Warto jeszcze raz zwrócić uwagę na kryte-
ria doboru członków tego gremium. Statut 
wskazuje na trzy walory: reprezentatywno-
ści, kompetencji oraz przydatności. Wyczu-
wamy jednak, że najważniejszym i zasadni-
czym, choć trudno wyrażalnym w kategoriach 
prawnych warunkiem, który powinien speł-
niać kandydat do rady, jest miłość do Ko-
ścioła, świadomość bycia Kościołem i rozu-
mienie roli świeckich w Kościele.
Należy też mieć świadomość, że rada ma tylko 
głos doradczy. Proboszcz w ważnych spra-
wach powinien brać jej zdanie pod uwagę, 

ale decyzje i odpowiedzialność za nie po-
dejmuje ostatecznie proboszcz. Do kom-
petencji rady nie należą także kwestie 
wiary i moralności czy jakikolwiek wpływ 
na obsadę urzędów kościelnych.
Doświadczenie uczy, że głównym nur-
tem zaangażowania większości rad pa-
rafialnych są sprawy gospodarcze i ma-
terialne parafii, co jest – oczywiście 
– ważne i godne docenienia. Jednak nie 
może umknąć uwagi podstawowa tro-
ska każdej rady: dobro duchowe parafii. 
Stąd po wyborach członkowie rady nie 
tylko składają na ręce probosz cza przy-
rzeczenie wykonywania swojej posługi 
zgodnie ze swoim sumieniem oraz prze-
pisami prawa kanonicznego, a także po-
winni utworzyć sekcje odpowie dzialne za 
poszczególne odcinki życia parafialnego. 
Statut wymienia m.in. sekcję kateche-
tyczno-młodzieżową, liturgiczną, cha-
rytatywną i ekonomiczno-gospodarczą, 
która działa w oparciu o własny statut.
Dokumenty kościelne stwierdzają też ja-
sno, że przynależność do rady parafialnej 
jest funkcją honorową i z racji jej pełnie-
nia nie należy się żadne wynagrodzenie, 
a jej członkowie powinni dbać o swoją 
formację duchową. Czynią to przez ży-
cie modlitewne i sakramentalne, spotka-
nia rady parafialnej (zwoływane przynaj-
mniej kilka razy w roku, z których należy 
sporządzać protokoły podlegające wi-
zytacji dziekańskiej i biskupiej) oraz die-

cezjalne spotkania formacyjne. Człon-
kowie rad parafialnych spotykają się 
z biskupem przeprowa dzającym wizy-
tację kanoniczną i informują go o spra-
wach zwią zanych z działalnością parafii.

* * *
Dla przypomnienia warto nadmienić, że 
Parafialne Rady Duszpasterskie na tere-
nie diecezji opolskiej rozpoczęły swoją 
działalność w latach 80. XX wieku. 
W kwietniu 1992 r. powstał pierwszy sta-
tut, podpisany przez ówczesnego biskupa 
opolskiego Alfonsa Nossola, który regu-
lował zasady wyborów oraz akcentował 
potrzebę formacji członków rad zarówno 
na poziomie parafialnym, jak i diecezjal-
nym. Proces powoływania rad parafial-
nych w diecezji opolskiej trwał przez kilka 
lat i nie był jednolity. Pierwszy Synod 
Diecezji Opolskiej (2002–2005) podjął 
na nowo temat posłannictwa wiernych 
świeckich w parafii i rodzinie, poświęca-
jąc temu zagadnieniu cały rozdział doku-
mentu końcowego. W listopadzie 2010 r. 
nowy biskup opolski Andrzej Czaja, ma-
jąc na uwadze względy duszpasterskie 
i organizacyjne, dekretem z 16 paździer-
nika 2010 r. zakończył kadencję Parafial-
nych Rad Duszpasterskich w całej diece-
zji i ogłosił na listopad 2010 r. wybory na 
nowe kadencje we wszystkich parafiach 
diecezji. Konsekwencją tej decyzji było 
zaprzysiężenie w pierwszych dniach Ad-
wentu 2010 r. ponad 6000 osób.

Panie Jezu Chryste, przez Ciebie wszyscy ludzie dochodzą do poznania prawdy 
i do wiecznego zbawienia, racz wzbudzić wśród oddanych Kościołowi ludzi 
świeckich nowe powołania do wszelkiej pracy pomocniczej w Kościele, by gor-
liwie pomagali kapłanom w ich posłudze. Spraw, aby byli wrażliwi na głos Two-
jej Ewangelii i aby zrozumieli godność i zadania życia chrześcijańskiego. Amen.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

16 lutego – Niedziela VI Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bernarda z okazji 60. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † męża Tadeusza Zawadę w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Cze-
chowskich, †† rodziców Zawada oraz †† z rodziny Pierzchałów

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – w intencji Parafian

17 lutego – poniedziałek
 18.00 – za †† Jadwigę i Stefana Gidel oraz † Jerzego Noglik

18 lutego – wtorek
 18.00 – w intencji Parafian

19 lutego – środa
 7.00 – za †† rodziców Helenę i Eugeniusza Góralik, †† dziadków i rodzeństwo

20 lutego – czwartek
 18.00 – za †† Martę i Pawła Hudalla, †† rodziców i †† dzieci 

21 lutego – piątek — święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, Patronów Europy
 18.00 – za † Willibalda Cichon, †† z rodzin Cichon i Linek

22 lutego – sobota — święto Katedry św. Piotra, Apostoła
 18.00 – za †† Krystynę, Witolda, Juliana Stukan 

23 lutego – Niedziela VII Zwykła
 8.00 – za † męża Herberta Jarosz w 5. rocznicę śmierci
 10.30 – za †† rodziców Annę i Jerzego Koppa, † męża Jerzego Wiktor oraz †† 

z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Manfreda Stroka w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów 

oraz dusze czyśćcowe

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪dziś▪o▪godz.▪17.30▪na▪Nieszpory.

▪▪ Z▪okazji▪rozpoczynających▪się▪w▪naszym▪województwie▪ferii▪zimowych▪życzę▪dzie-
ciom▪i▪młodzieży,▪a▪także▪ich▪rodzinom▪radosnego▪i▪bezpiecznego▪wypoczynku.▪
Nie▪będzie▪w▪tym▪czasie▪Mszy▪św.▪szkolnych.

▪▪ W▪najbliższy▪piątek▪dekanalny▪duszpasterz▪LSO▪ks.▪Damian▪Staniek▪organizuje▪dla▪
marianek▪i▪ministrantów▪wyjazd▪na▪lodowisko▪do▪Opola.▪Zgłoszone▪osoby▪z▪na-
szej▪parafii▪są▪proszone▪o▪dostarczenie▪mi▪pozwoleń▪swoich▪rodziców▪i▪punktu-
alne▪przybycie▪o▪godz.▪9.00▪na▪parking▪przy▪nowej▪„Biedronce”.

▪▪ W▪sobotę,▪22▪lutego,▪w▪kalendarzu▪liturgicznym▪przypada▪święto▪Katedry▪Świę-
tego▪Piotra,▪Apostoła.▪Święto▪to▪jest▪z▪jednej▪strony▪aktem▪wdzięczności▪Rzymian▪
za▪to,▪że▪św.▪Piotr▪wyróżnił▪ich▪miasto▪tak▪chlubnie,▪z▪drugiej▪zaś▪strony▪jest▪okazją▪
dla▪wiernych▪Kościoła▪okazania▪następcom▪św.▪Piotra▪wyrazów▪szacunku▪i▪hołdu.▪
Tron,▪na▪którym▪zasiadał▪św.▪Piotr,▪obecny▪stale▪w▪kościele,▪gdzie▪papież▪odpra-
wia▪nabożeństwa▪i▪sprawuje▪liturgię▪dnia,▪jest▪nieustannym▪świadectwem,▪że▪bi-
skupi▪rzymscy▪mają▪tę▪samą▪władzę▪nad▪Kościołem▪Chrystusa,▪jaką▪miał▪Piotr,▪że▪
następcami▪Piotra▪mogą▪być▪tylko▪biskupi▪rzymscy.▪I▪my▪w▪naszych▪osobistych▪
modlitwach▪pamiętajmy▪tego▪dnia▪o▪papieżu▪Franciszku▪i▪o▪całym▪Kościele,▪jakim▪
przyszło▪mu▪kierować.

▪▪ Wspólnota▪Wyższego▪Międzydiecezjalnego▪Seminarium▪Duchownego▪w▪Opolu,▪
wzorem▪ubiegłych▪lat,▪bardzo▪serdecznie▪zaprasza▪na▪rekolekcje▪powołaniowe▪
w▪dniach▪14-16▪marca▪(zakwaterowanie▪uczestników▪w▪piątek▪od▪15.00,▪rozpo-
częcie▪rekolekcji▪o▪17.00,▪zakończenie▪w▪niedzielne▪o▪12.00).▪Na▪rekolekcje▪za-
proszona▪jest▪młodzież▪męska,▪tegoroczni▪maturzyści,▪jak▪również▪uczniowie▪klas▪
drugich▪szkoły▪średniej▪oraz▪studenci.▪Zgłoszenia▪należy▪dokonać▪do▪7▪marca▪za▪
pomocą▪formularza▪elektronicznego▪dostępnego▪na▪stronie▪internetowej▪semi-
narium.▪Szczegółowe▪informacje▪odnośnie▪rekolekcji:▪www.wsd.opole.pl.

▪▪ Przypomnienie!▪Siostry▪Służebniczki▪z▪Leśnicy▪zapraszają▪rekolekcje▪w▪ciszy▪LEC-
TIO▪DIVINA,▪które▪odbędą▪się▪w▪dniach▪od▪17▪do▪20▪lutego▪w▪Porębie.▪Bliższych▪
informacji▪udzielają:▪s.▪M.▪Laureta▪lub▪s.▪M.▪Edyta;▪email:▪betania@sluzebniczki.pl.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪również▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła.▪

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Piotra▪Kurpasa,▪lat▪64▪z▪ul.▪Myśliwca.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice 
tel .  77 483 40 93; e-mail :  paraf ia@pio-zdzieszowice.pl


