
R. IX: 2022, nr 27 (454)R. IX: 2022, nr 27 (454) 3 lipca 2022 r.3 lipca 2022 r.

Złoty Jubileusz Diecezji Opolskiej wydaje 
się być doskonałą okazją, by otworzyć 
karty najnowszej historii Śląska Opolskiego 
i w tegoroczne wakacyjne niedziele dać się 
zainspirować tym naszym dziedzictwem*.
Wszyscy mamy świadomość, Kościół ka-
tolicki na tych ziemiach istniał i rozwijał 
się przez prawie tysiąc lat w ramach die-
cezji wrocławskiej. Sytuacja zmieniła się 
w 1945 r. ‒ zakończenie II wojny światowej 
i zmiana granic politycznych Polski w wy-
niku umowy jałtańskiej, potwierdzonej 
na konferencji poczdamskiej w sierpniu 
1945 r., wprowadziły nową sytuację poli-
tyczną Śląska. Cały Śląsk z granic pruskich 
wszedł w skład państwa polskiego. Wia-
domo, że te zmiany pociągnęły także prze-
sunięcie wschodnich granic terytorium 
polskiego na rzecz Związku Radzieckiego. 
Należy o tym pamiętać, gdyż 
w tym nowym kształcie Pol-
ski kryły się od razu również 
kwestie zmian ludnościowych 
i narodowościowych, którym 
sprostać musiał także Kościół.
Na nowych ziemiach upo-
rządkowano także admini-

strację terenową. Dnia 29 V 1946 r. po-
wołano dwa województwa na Śląsku: 
wrocławskie i śląskie w znaczeniu kato-
wickiego; granica między nimi biegła we-
dług zachodnich krańców powiatów klucz-
borskiego, opolskiego, niemodlińskiego, 
grodkowskiego i nyskiego, czyli dawnej 
rejencji opolskiej i wrocławskiej. Opolsz-
czyzna więc znalazła się w granicach ob-
szernego województwa śląsko-dąbrow-
skiego. W 1950 r. przeprowadzono nowy 
podział i wyodrębniono nowe wojewódz-
two – opolskie, obejmujące w zasadzie 
rolnicze powiaty dawnej rejencji opol-
skiej, do której dodano dwa powiaty dol-
nośląskie – brzeski i namysłowski, wcho-
dzące od 1945 r. w skład województwa 
wrocławskiego. Kolejną zmianą było wy-
tyczenie nowych województw i granic 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Agnieszkę 
Olczyk, lat 63, z ul. Spokojnej (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.00). 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

między nimi w 1975 r. Od tego momentu 
diecezja opolska rozciągała się na tere-
nie województw opolskiego, katowickiego 
i częstochowskiego. Dla porządku należy 
dodać, iż dawne powiaty brzeski i namy-
słowski weszły w skład archidiecezji wro-
cławskiej. Nowy kształt terytorialny Pol-
ski pociągnął za sobą także zmiany natury 
narodowościowej. Zmiany te dotknęły też 
w znacznym stopniu teren Śląska Opol-
skiego. Najważniejsze z nich wiązały się 
z decyzją konferencji poczdamskiej o obo-
wiązku wysiedlenia ludności niemieckiej 
z granic państwa polskiego według planu 
i pod nadzorem Sojuszniczej Rady Kontroli 
nad Niemcami. W ślad za tym polskie wła-
dze regulowały sytuację na swoich tere-
nach, inicjując proces integracji ziem za-
chodnich z resztą Polski. W odniesieniu do 
dzisiejszej diecezji opolskiej należy uzmy-
słowić sobie, że przed 1945 r. zamieszki-
wała tutaj ludność języka polskiego (53%) 
i niemieckiego (43%) oraz w minimalnym 
stopniu inna, głównie czeska. Zasięg ten 
był odzwierciedleniem wielowiekowego 
procesu, który w niewielkim tylko stop-
niu zdołały zmienić nacjonalistyczne dąże-
nia władz pruskich realizowane po zbroj-
nym zdobyciu Śląska na Austrii w latach 
1740–1763. Ludność niemiecka, której 
było około 700 tys. w przededniu wojny, 
w obawie przed spodziewanymi skutkami 
zbliżającego się frontu w znacznej mierze 
opuściła ten teren już przed jego nadej-
ściem w styczniu 1945 r. (ok. 300 tys.). 

W marcu 1946 r. było jej już tylko około 
192 tys. a w sierpniu tego roku – około 
30 tys. (to ci, którzy nie otrzymali wery-
fikacji). Na miejsce ludności wysiedlonej 
przybyła ludność ze wschodnich terenów. 
W wyniku tych zmian w grudniu 1950 r. 
zamieszkiwało Śląsk Opolski 1 mln 390 
tys. osób, wśród których było ponad 750 
tys. osób miejscowego pochodzenia, 260 
tys. repatriantów ze wschodnich terenów 
przedwojennej II Rzeczypospolitej, ponad 
320 tys. przesiedleńców z Polski centralnej 
oraz około 60 tys. reemigrantów i ludzi, 
których pochodzenia regionalnego nie da 
się ustalić. W przeważającej mierze była 
to ludność katolicka. Nowe państwo o ob-
liczu komunistycznym traktowało Kościół 
katolicki jako element ustrojowo wrogi. 
Potwierdzeniem tego było w pierwszym 
rzędzie przejęcie majątków i nieruchomo-
ści kościelnych. Równie dotkliwymi ude-
rzeniami w Kościół były np. rozporządze-
nia o przejęciu przez państwo w używanie 
szpitali kościelnych i zakonnych (21 IX 
1949), o ustanowieniu przymusowego za-
rządu państwowego nad kościelną organi-
zacją „Caritas” (23 I 1950) i przejęciu przez 
państwo tzw. dóbr „martwej ręki” (20 III 
1950), dalej o przejęciu gruntów rolnych 
należących do parafii przez gospodarstwa 
uspołecznione (9 II 1953 i uchylone 13 VII 
1957) oraz o obsadzie stanowisk kościel-
nych z 9 II 1953, co było trudne do zaapro-
bowania i zarzewiem konfliktowej sytuacji 
(uchylone 8 XII 1956).

Zanim powstała Diecezja Opolska –Zanim powstała Diecezja Opolska –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _______________________________ _______________________________

* W opracowaniach korzystam z publi-
kacji biskupa Jana Kopca pt.: Dzieje Ko-
ścioła katolickiego na Śląsku Opolskim, 
Opole 1991.  Budynek dzisiejszej Kurii Diecezjalnej w OpoluBudynek dzisiejszej Kurii Diecezjalnej w Opolu
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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 Łukasza  z okazji 5. rocznicy ślubu

4 lipca 4 lipca – poniedziałek
 19.00 – za † córkę Krystynę w 9. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa

5 lipca 5 lipca – wtorek
 19.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie siostry, 

† babcię Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cier-
piące

6 lipca 6 lipca – środa — wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
 7.00 – za †† rodziców Łucję i Gerarda Bienia, †† teściów Klarę, Martę 

i Ferdynanda Pieszkała oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7 lipca 7 lipca – czwartek
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – za † męża i ojca Andrzeja Kowalczyka w 5. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców Marię i Jerzego, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8 lipca 8 lipca – piątek — wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
 19.00 – za †† z rodzin Duda i Pasternak

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Przypomnienie! Do 15 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sytuacjach 
pilnych będę do dyspozycji (ja lub ksiądz mnie zastępujący) po Mszach św.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszam o godz. 18.00 
na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszym kościele o. Michała Lepicha ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Będzie można nabyć Ka-
lendarze misyjne na 2023 rok. O. Michał będzie mnie też zastępował w najbliż-
szych dniach, za co wyrażam mu szczerą wdzięczność.

 ▪ Zapowiedź! W dniach od 14 do 20 sierpnia odbędzie się 46. Opolska Piesza Piel-
grzymka na Jasną Górę. Tegoroczne jej hasło brzmi: «Jubileuszową wdzięczność 
i ufność niesiemy do Matki». Pielgrzymkę zakończy Msza św. na Jasnej Górze 
w sobotę 20 sierpnia o godz. 10.00. Obecne wytyczne sanitarne umożliwiają or-
ganizację pielgrzymki w przedpandemicznej formule, a więc pielgrzymi mogą 
uczestniczyć w całej pielgrzymce, korzystać z noclegów oraz wspólnych posiłków.

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

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

9 lipca 9 lipca – sobota
 19.00 – za † męża Ryszarda Filusz w 16. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców i †† teściów, †† z pokrewieństwa Rzepka i Filusz oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

1010 lipca lipca  ––  XVXV  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Annę i Michała Frańczaków, † brata Mariana i † bra-

tową Marię, †† czterech szwagrów, † Stanisława Bolek i jego †† ro-
dziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za † babcię Elżbietę Cebulla, † jej męża Konrada w kolejną rocznicę 
śmierci, o radość życia wiecznego dla †† z rodzin Cebulla, Lepich 
i Gidel oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † męża Henryka Gudańca w 9. rocznicę śmierci oraz †† z pokre-

wieństwa


