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Od wielu już miesięcy uczestniczymy 
w okazywaniu wdzięczności za dar ist-
nienia naszej diecezji. Zachęceni zapro-
szeniami, kierowanymi do wszystkich 
diecezjan przez Biskupa Opolskiego, zgłę-
biamy naszą wiedzę o diecezji i dziękujemy 
wszechmocnemu Bogu za okazywaną do-
broć, byśmy mogli trwać we wspólnocie 
łaski i nadprzyrodzonych darów. Taka jest 
ciągle obecna wola naszego Zbawiciela, 
aby owoce Jego męki, śmierci i zmartwych-
wstania, dzięki mocy Ducha Świętego, 
ustawicznie kierowały nas na poznawanie 
Bożego orędzia o zbawieniu oraz na po-
prawę życia. Przecież sam Jezus Chrystus 
wyraźnie wyjawił swoją wolę przy poże-
gnaniu z Apostołami: „Idźcie na cały świat 
i nauczajcie wszystkie narody (...) Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykaza-
łem” (Mt 19-20). Apostołowie to dobrze 
zrozumieli wykazując odpowiedzialność 
za polecenie, otrzymane od swego Zbawi-
ciela. Od tego momentu tworzyli zgroma-
dzenie wierzących w Jezusa, którym jest 
Kościół. Głoszenie przez Apostołów Ewan-
gelii wiązało się z oznaczeniem zasięgu ich 
działalności, z których uformowały się die-
cezje. Do pomocy powoływali oni i ich na-
stępcy współpracowników, z których naj-
ważniejszymi byli prezbiterzy i diakoni. 
Centrum życia tego zgromadzenia stano-
wiła Eucharystia, sprawowana w imię Pana 
Jezusa. I tak z upływem wieków pomna-
żała się ilość diecezji, wśród których przed 
50 laty znalazła się nasza diecezja opolska. 
Widomym znakiem apostolskiego charak-

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Lecha 
Czupryńskiego, lat 79, z ul. Piaskowej (pogrzeb odbył się w sobotę) oraz śp. Paula 
Pandela, lat 79, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się również w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie...

teru tej diecezji stali się biskupi opolscy – 
Franciszek Jop (1972–1976), Alfons Nossol 
(1977–2009) oraz obecny Andrzej Czaja 
(od 2009 r.) oraz 9 dotychczas wspomaga-
jących ich biskupów pomocniczych.
Utworzona przez papieża św. Pawła VI 
bullą Episcoporum Poloniae coetus z 28 
czerwca 1972 r. nowa struktura organiza-
cji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych poprzedzona już była na naszym 
terenie działającą od 1945 r. w warunkach 
państwa polskiego i potwierdzoną przez 
Stolicę Apostolską w 1967 r. Administra-
cję Apostolską Śląska Opolskiego. Wyro-
sła ona z rozległej archidiecezji wrocław-
skiej: w 1972 r. obejmowała 445 parafii, 
ok. 1,7 mln mieszkańców o przeważającej 
liczbie katolików. Już zaraz po wojnie od-
budowano zrujnowane kościoły, plebanie, 
domy zakonne. Do sprawnego zarządza-
nia liczną wspólnotą wierzących biskupa 
wspiera Kuria Diecezjalna. Każda diece-
zja powinna też zadbać o przygotowanie 
kadr duchowieństwa, dlatego w 1949 r. 
ks. administrator Bolesław Kominek po-
wołał do życia Wyższe Seminarium Du-
chowne. Z biegiem lat poszerzała się in-
stytucjonalna struktura kościelna, dzięki 
której nasza diecezja w minionym 50-le-
ciu mogła z pożytkiem służyć społeczeń-
stwu Śląska Opolskiego – do nich należy 
Sąd Duchowny (od 1951 r.), Wydawnic-

two św. Krzyża (od 1946 r.), „Caritas” (naj-
pierw 1946–1951 i odnowiona w 1990 r.). 
W ślad za wzrostem liczby ludności wyra-
stały nowe kościoły i parafie, pracę dusz-
pasterską podejmowali młodsi kapłani, 
których nasze Seminarium wychowało bli-
sko 1400; posługiwanie podjęły zakony 
męskie i żeńskie. W 1992 r. powstała die-
cezja gliwicka, do której włączono 90 pa-
rafii „opolskich”, oraz kilkanaście do no-
wej diecezji kaliskiej.
Wszystkie wymienione aspekty zasługują 
na odrębne omówienie. Jednakże dnia 28 
czerwca br. stańmy jak najliczniej przed 
naszym Panem w katedrze czy w naszym 
kościele, by z wdzięcznością modlić się 
za dar diecezji, za jej pasterzy, osoby ży-
cia konsekrowanego i rzesze wiernych, 
zaangażowanych przy boku następców 
Apostołów i ich pomocników do rozwi-
jania zmysłu wiary i nawiązywania żywej 
łączności z naszym Zbawicielem. Zachę-
cam także Drogich Parafian do włączenia 
się w śpiew hymnu Te Deum laudamus, 
bo Panu Bogu należy się nasze pokorne 
uwielbienie. Uroczysta Eucharystia, ogar-
niająca wszystkich diecezjan, sprawowana 
będzie w katedrze opolskiej dokładnie 
w 50. rocznicę ustanowienia naszej die-
cezji, tj. 28 czerwca o godz. 18, a przewod-
niczyć jej będzie bp Jan Kopiec, niegdyś bi-
skup pomocniczy naszej diecezji.
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Pasterze Kościoła z 1972 r.: św. Paweł VI, bł. kard. S. Wyszyński i bp Franciszek Jop.
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2626 czerwca czerwca  ––  XIIIXIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty z okazji 88. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Agnieszki z okazji 40. rocznicy urodzin oraz dla Natalki z okazji 
urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Piotr Neukirch
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża i ojca Jana Woźnicę, † Sławomira Wróbla, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

27 czerwca 27 czerwca – poniedziałek
 19.00 – za † ojca Wiesława Witczaka, † dziadka Jana Pancerza i †† z rodziny

28 czerwca 28 czerwca – wtorek
 19.00 – za †† teściów Zofię i Jana Dominikan, † szwagra Georga Bronner 

oraz z obu stron

29 czerwca 29 czerwca – środa — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla szwagra Piotra Meisnera 
z okazji 70. rocznicy urodzin [ofiarowana od Róży i żony z dziećmi]

30 czerwca 30 czerwca – czwartek
 19.00 – za zmarłych Parafian, których pożegnaliśmy w miesiącu czerwcu, 

a byli to: śp. Jan Josz, śp. Lech Czupryński, śp. Paul Pandel

1 lipca 1 lipca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Anny i Sebastiana z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą 
dla całej rodziny

2 lipca 2 lipca – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Od poniedziałku do końca wakacji (od 27 czerwca do 30 sierpnia) Msze św. wie-
czorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ Od środy (29 czerwca) do 15 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sy-
tuacjach pilnych będę do dyspozycji (ja lub ksiądz mnie zastępujący) po Mszach św.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zapra-
szam na związane z tymi dniami nabożeństwa.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę 3 lipca o godz. 5.00 z kościoła św. Antoniego wyruszy piesza 

pielgrzymka wiernych ze Zdzieszowic do Ujazdu-Studzionki. Powrót z pielgrzymki 
tym razem będzie indywidualny (transport we własnym zakresie).

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (3 lipca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza 
na spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu katechetycz-
nym przy kościele pw. św. Antoniego.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf 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 : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

 8.00 – za † mamę Joannę Pyka, †† z pokrewieństwa, † Piotra Honczia oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 19.00 – za †† rodziców Martę i Jana Biela, † Zygmunta Grzesika i †† z po-
krewieństwa

33 lipca lipca  ––  XIVXIV  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Anety i Piotra z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Krystyny i Piotra Kosowiczów z okazji 40. rocznicy ślubu oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Justyny i Andrzeja z okazji 35. rocznicy ślubu oraz Wiolety i Łu-
kasza  z okazji 5. rocznicy ślubu


