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Tydzień temu (19 maja), w niedzielny późny 
wieczór zgasło ziemskie życie emerytowa-
nego opolskiego biskupa pomocniczego Jana 
Bagińskiego. Odszedł do Pana w 87. roku ży-
cia, 63. roku kapłaństwa i 34. roku biskup-
stwa. Jego życie ujęte w biograficzne ramy 
było już opisywane przy okazji różnych wy-
darzeń czy znaczących jubileuszy. Także te-
raz, gdy stało się ono dopełnione i zamknięte 
możemy przywoływać wspomnienia. Cho-
ciaż mam świadomość, że niewielu mogło aż 
w takim stopniu czerpać z Jego duchowego 
bogactwa, taktu i wysokiej kultury bycia, jak 
ja osobiście, to jednak jestem przekonany, 
że wielu Parafian również dobrze pamięta 
dostojną, ale pełną serdecznej delikatności 
postać biskupa, który przynajmniej sześcio-
krotnie wypełniał pasterską posługę w Zdzie-
szowicach. Było to związane z wizytacją ka-
noniczną przeprowadzaną w czerwcu 1986 r., 
a w następnych latach – 1995, 1996, 1997, 
2002 oraz 2003 – z udzielaniem sakramentu 
bierzmowania. Z naszą parafią łączyła śp. Bi-
skupa szczera modlitwa za nas, o której wie-
lokrotnie zapewniał w osobiście pisanych li-
stach, kierowanych na moje ręce.
Pragnąc w momencie ziemskiego żegnania 
Biskupa oddać Jemu głęboki szacunek i swo-
isty hołd, przywołuję fragmenty Jego auto-
biograficznych wspomnień, aby wydobyć na 
światło Człowieka, któremu życie nie szczę-

dziło trudnych wyzwań. Wspomnienie 
z dzieciństwa na Wołyniu: „W 1943 roku 
miałem 11 lat, trochę pamiętam, ale jest 
to wiedza dziecięca i fragmentaryczna. 
W naszej wiosce relacje z sąsiadami były 
bardzo dobre. Do tego stopnia, że rów-
nież w czasie, gdyśmy już przez ten 1943 
rok nocami musieli uciekać z domu, oba-
wiając się, że to właśnie tej nocy przyjdą 
nas zamordować, nocowaliśmy, albo 
na polu w zbożu, albo u życzliwych są-
siadów Ukraińców, którzy narażali się 

w ten sposób. […] Z mojej wioski uciekli-
śmy my, wcześniej jeszcze jedna rodzina. 
Resztę naszych sąsiadów wymordowali, 
w tym rodzinę babci – Burawskich, siedem 
osób. Z naszej rodziny nie chciała uciekać 
tylko nasza prababcia. Zabili ją”. 
Wspomnienie z życia kapłańskiego: „Naj-
głębiej utkwiła mi w pamięci pierwsza pla-
cówka wikariuszowska w Pyskowicach. 
Pierwsze doświadczenie możliwości reali-
zowania swego kapłaństwa (odprawianie 
Mszy św., spowiadanie wiernych, zaopa-
trywanie chorych) było cudownym prze-
życiem. Mocno przeżywałem również póź-
niej kolejne, powierzane mi zaskakujące 
funkcje w diecezji. Wiązały się one z ko-

Śp. Biskup Jan Bagiński – ciąg dalszy  _______________________________________

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Sanktuarium na Górze Świętej Anny zaprasza na koncert z cyklu „Annogórskie 

Lato Organowe”, który odbędzie się w sobotę (1 czerwca) o godz. 19.00. Więcej 
informacji na plakatach.

 ▪ W przyszłą niedzielę (2 czerwca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spo-
tkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali św. Miko-
łaja w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecz-
nie zaprasza w niedzielę 2 czerwca 2019 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce 
Mniejszości na Górę Świętej Anny. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Anieszka Szenkel ze Zdzieszowic i Radosław Podgór-
niak z Opola — zapowiedź II; Anna Thiel i Bartosz Kobielarz z Kędzierzyna-Koźla 
— zapowiedź II; Małgorzata Barteczko ze Zdzieszowic i Piotr Musiał ze Zdzieszo-
wic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie wsparciem instytucji diecezjalnych, a przed kościołem będzie 
można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. „Bóg zapłać!”.

Śp. bp  Jan Bagiński (fot. A. Nowak w 2010 r.)

niecznością prawie całkowitego przesta-
wienia się w rodzaju posługi. I tak z wikariu-
sza-duszpasterza musiałem się przestawić 
na wychowawcę-prefekta w Seminarium. 
Po siedemnastu latach tej posługi zosta-
łem nagle proboszczem ogromnej parafii 
w Kluczborku, z koniecznością rozpoczę-
cia budowy nowego kościoła. Gdy po dzie-
więciu latach wszedłem w tę posługę i po-
lubiłem pracę proboszczowską, musiałem 
przestawić się na posługę pomocniczego 
biskupa w Opolu. Każda kolejna zmiana 
była dla mnie coraz trudniejsza. Tak na-
prawdę najbardziej radosna była jedynie 
pierwsza zmiana, gdy ze świeckiego mło-
dzieńca stałem się kapłanem”. 

Ogłoszenie spo łeczne  ___________________________________________________

 ▪ Mniejszość niemiecka zaprasza w poniedziałek (27 maja) o godz. 16.00 na trady-
cyjne spotkanie z okazji dnia Matki i Ojca w klubie przy ul. Akacjowej 2.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

26 maja – VI Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława, 

†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny z okazji 80. rocz-
nicy rodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Maria Frankowska, Wojciech Malik
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za wszystkie mamy z naszej parafii z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla nich, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

27 maja – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Gintera Wieczorka, † syna Waldemara, †† rodziców z obu stron 

oraz †† z pokrewieństwa

28 maja – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Rozalię i Władysława Piksa, † siostrę Teresę Świerad, 

†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

29 maja – środa — wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
 7.00 – za †† rodziców Jana i Leokadię Kachnowicz oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron
 17.30 – nabożeństwo majowe [przy Kaplicy Trzech Braci]

30 maja – czwartek
 17.30 – nabożeństwo majowe [w intencji dzieci i z udziałem dzieci]
 18.00 – za † babcię Irenę Guth, † mamę Brygidę Ptak oraz † ciocię Broni-

sławę Juryś 

31 maja – piątek — święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu maju: za † Melanie Bagińską

1 czerwca – sobota — wspomnienie św. Justyna, męczennika
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Serdecznie zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych (jeszcze do piątku 
o godz. 17.30).

 ▪ W poniedziałek odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio – rozpoczęcie 
nabożeństwem majowym, a po Mszy św. zapraszam na katechezę biblijną.

 ▪ W środę – z racji, że dwa tygodnie temu nie pozwoliła nam pogoda – planujemy 
odprawić nabożeństwo majowe przy Kaplicy Trzech Braci. Dysponujących samo-
chodem proszę o spotkanie przy kościele o godz. 17.15 i podwiezienie chętnych 
do udziału w nabożeństwie, którzy nie mogą udać się tam samodzielnie. 

 ▪ Z okazji przypadającego w sobotę Międzynarodowego Dnia Dziecka szczególną 
modlitwą otoczymy dzieci podczas nabożeństwa majowego (z udziałem dzieci) 
i Mszy św. szkolnej o godz. 18.00 już w czwartek. 

 ▪ W piątek (31 maja) o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej. W programie m.in. wyznaczenie tegorocznej trasy procesji Bożego Ciała.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszam na Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktykujących nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca.

Agnieszki z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej 
rodziny

 18.00 – za †† rodziców Jerzego i Teresę Kubiszok oraz Herberta i Helenę 
Paterok, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące

2 czerwca – VII Niedziela Wielkanocna – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za †† rodziców Stefana i Mariannę Krawczyk, †† trzy siostry, † brata 

oraz †† dziadków z obu stron
 10.30 – za † Małgorzatę Marek w 1. rocznicę śmierci i w dzień ziemskich 

urodzin, † jej męża Jana, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

  – modlitwa za roczne dziecko: Ignacy Zając
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
dzieci i wnuków oraz o opiekę Bożą w ich rodzinach

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


