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Przypominając historię Kościoła na Śląsku 
Opolskim w okresie poprzedzającym utworze-
nie diecezji opolskiej, nieodzowne jest przy-
bliżenie osób stojących na czele tworzącej się 
struktury. Pierwszą nominację na rządcę ko-
ścielnego Śląska Opolskiego z tytułem admini-
stratora apostolskiego otrzymał 42-letni ks. dr 
Bolesław Kominek, poprzednio referent dusz-
pasterski Kurii w Katowicach. Z perspektywy 
czasu można ocenić, że posiadał wiele osobi-
stych zasług i talentu w rozwiązywaniu trud-
nych zadań. Musiał w pierwszym rzędzie za-
dbać o instytucjonalne formy pracy Kościoła. 
Powołał Kurię i mianował pierwszych urzędni-
ków (kanclerz, notariusz, w 1948 r. także wi-
kariusz generalny). Powołał do życia specjalne 
agendy, tzw. referaty: szkolny i do spraw repa-
triantów. Utworzył Radę Diecezjalną jako or-
gan pomocniczy w zarządzie kościelnym, uru-
chomił w 1946 r. Wydawnictwo Diecezjalne 
św. Krzyża, w 1949 r. Seminarium Duchowne, 
daleko był zaawansowany w pracach nad po-
wołaniem Sądu Duchownego. Na stolicę no-
wej jednostki wybrano Opole, a na kościół 
pełniący funkcje katedry biskupiej – kościół 
parafialny, dawniej kolegiacki, pod wezwa-
niem św. Krzyża. O symbolicznym znaczeniu 
kolegiaty w przeszłości świadczyć może herb 
Opola, który obok pół orła po prawej stro-
nie posiada pół krzyża. Realizacja wielkich za-
mierzeń musiała rozpocząć się od porządko-

wania spraw materialnych; brak było 
odpowiednich budynków mogących 
służyć na mieszkanie dla Administra-
tora Apostolskiego i pracowników Ku-
rii. Nie było pomieszczeń na urzędy – 
początkowo mieściły się owe agendy 
przy ul. Grunwaldzkiej 23, a od 1 li-
stopada 1949 r. przy ul. Książąt Opol-

skich 19, blisko kościoła św. Krzyża.
Wprawdzie zniszczenia wojenne dotknęły 
Śląsk Opolski dopiero zimą 1945 r., to jed-
nak straty były znaczne; w gruzach legło 
50 świątyń, a 140 wymagało remontu 
– wśród nich wspaniałe kościoły Nysy, 
piękne kościoły Raciborza, pocysterski 
kościół w Rudach i wiele innych (łącz-
nie z kościołem św. Antoniego w Zdzie-
szowicach). Do tego należy dodać znisz-
czone plebanie i inne budynki kościelne, 
również nieodzowne w normalnym funk-
cjonowaniu każdej instytucji. Do 1950 r. 
zdołano w zasadniczej mierze wszystkie 
doprowadzić do stanu używalności. Ks. 
Kominek szczególnie podkreślał wagę no-
wego nurtu narodowościowego. Wysie-
dlenie ludności niemieckiej i zapewnienie 
repatriantom oczekiwanych warunków 
życia, także religijnego, zlewało się z ak-
cją repolonizacji autochtonicznej ludności 
Opolszczyzny. Pierwszy glos musiał nowy 
rządca kościelny poświęcić także temu za-
gadnieniu. W swych listach pasterskich, 
odpowiednich komunikatach, kazaniach 
i konferencjach zabierał dość często głos 
na te tematy. Kościół łączył najlepiej jed-
nych i drugich przez wspólne nabożeń-
stwa, odpusty, pielgrzymki i różne inne 
uroczystości. Zaangażowano także wy-
dawnictwa religijne, jak modlitewniki, ka-
techizmy i literaturę piękną, by przybliżać 
właściwy wymiar nowej rzeczywistości. 
Z tej strony cała praca mogłaby wyglądać 
niemal idyllicznie. Późniejsze dzieje wyka-
zały jednak niewygaśnięcie wielu napięć 
i popełnione wręcz pomyłki. Na pierw-
sze przejawy tego nastawienia nie trzeba 
było długo czekać. W związku z pewnym 
zniecierpliwieniem władz państwowych 
z powodu przedłużania się – ich zdaniem 

– procesu kanonicznego uregulowania no-
wych diecezji zmierzano do radykalnego 
podcięcia siły Kościoła, w pierwszym rzę-
dzie przez narzucenie swoich kandyda-
tów na odpowiedzialne stanowiska ko-
ścielne i wprowadzenie daleko idącej 
kontroli wszystkich przejawów działalno-
ści Kościoła. Podobnie czyniono w innych  
państwach obozu socjalistycznego.
W dniu 26 stycznia 1951 r. na skutek in-
terwencji władz państwowych (działo się 
tak równocześnie w Opolu, Wrocławiu, 
Gorzowie Wlkp., Gdańsku i Olsztynie) 
usunięty został dotychczasowy Admini-
strator Apostolski i wybrano tzw. wikariu-
szy kapitulnych. W Opolu objął rządy ko-
ścielne ks. Emil Kobierzycki (1892–1963), 
kapłan pochodzący z archidiecezji lwow-
skiej. Do Opola przybył jeszcze wiosną 
1945 r. i został proboszczem parafii Matki 
Bożej Bolesnej „Na Górce”, a równocze-
śnie w Kurii referentem do spraw repa-
triantów. Prymas Polski Stefan Wyszyński 
udzielił wszystkim pięciu tak wybranym 
rządcom swej jurysdykcji, by mogli wy-
pełniać swoje obowiązki. Były to trudne 
czasy, w których utrzymanie stanu po-
siadania Kościoła wysuwało się na plan 
pierwszy. Szczególnie bolesnymi były wy-
siedlenia 20 kapłanów miejscowego po-
chodzenia do diecezji centralnych oraz 
likwidacja 169 domów zakonnych żeń-
skich i wysiedlenie 687 sióstr zakonnych 
(do obozów pracy na terenie Wielkopol-
ski i Pomorza albo do domów prowin-
cjalnych). W tym okresie szczególnego 
nasilenia akcji antykościelnych zdołano 
jednak zachować podstawowe agendy. 
Dzięki temu w październiku 1956 r. mógł 
na Opolszczyźnie rozpocząć swą posługę 
biskup Franciszek Jop.
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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

  – za † córkę Krystynę w 9. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz 
†† z pokrewieństwa

 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 z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

11 lipca 11 lipca – poniedziałek — święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
 19.00 – za † męża Ryszarda Skóra z okazji ziemskich urodzin oraz †† jego ro-

dziców Matyldę i Antoniego i †† rodzeństwo

12 lipca 12 lipca – wtorek — wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
 19.00 – za † męża i ojca Wincentego Poradę, †† z pokrewieństwa oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące

13 lipca 13 lipca – środa — wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
 19.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 lipca 14 lipca – czwartek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla siostry Małgorzaty 
Griener [ofiarowana od siostry Róży]

15 lipca 15 lipca – piątek — wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
 19.00 – za †† rodziców Łucję i Pawła Cieślak †† z pokrewieństwa oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące

16 lipca 16 lipca – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
 13.00 – ślub: Klaudia Kołaczkiewicz i Sebastian Pierskała

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dziękujemy za obecność i głoszone dziś słowo Boże o. Michałowi Lepichowi ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ofiary za Kalendarze mi-
syjne na 2023 rok, które rozprowadza, są wsparciem dla misji.

 ▪ W środę (13 lipca) serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św. 
będzie krótka refleksja kontynuująca temat „Maryja w pismach nowotestamen-
towych”, następnie zostanie odmówiona część chwalebna różańca, a po różańcu 
procesja ze świecami i błogosławieństwo sakramentalne).

 ▪ W przyszłą niedzielę (18 lipca) Ojcowie Franciszkanie zapraszają na odpust kalwa-
ryjski ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Rozpoczęcie Dróżek Matki Bożej o godz. 
9.00 w kościele św. Krzyża. O godz. 11.00 Msza św. w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Porębie. Będzie też możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.

 ▪ Jeszcze w najbliższym tygodniu nie będzie czynna kancelaria parafialna. W sytu-
acjach pilnych będę do dyspozycji (ja lub ksiądz mnie zastępujący) po Mszach św.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.
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 15.00 – chrzest: Franciszek Kasprzak
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Aniołów Stróżów dla Tomasza, Małgosi, Natalii i Pauliny

1717 lipca lipca  ––  XVIXVI  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 Beaty i Eugeniusza z okazji 30. 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 Henryka z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † męża Kazimierza Harasimczuka w 5. rocznicę śmierci oraz 

†† rodziców z obu stron


