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W  ramach tegorocznych jubileuszo-
wych refleksji historycznych, warto 
wspomnieć o tworzeniu struktury ad-
ministracji kościelnej. W każdej diecezji 
rządca ma do pomocy, określony pra-
wem kanonicznym, zespół współpra-
cowników, wspierających go w rządach 
i realizujących czynności nieodzowne 
w należytym funkcjonowaniu urzędu. 
Tym diecezjalnym urzędem jest Kuria – 
nazywana w Opolu najpierw Kurią Ad-
ministracji Apostolskiej, potem Kurią 
Biskupią, wreszcie od 1972 r. – Kurią Die-
cezjalną. Pierwsze nominacje ks. B. Ko-
minek wystawił we wrześniu 1945 r., 
mianując kanclerzem ks. Pawła Latu-
ska oraz notariuszem ks. Wacława Wy-
ciska. W 1948 r. mianował po raz pierw-
szy wikariusza generalnego (ks. Pawła 
Latuska). Z tą chwilą można uważać Ku-
rię opolską za działającą w pełnym wy-
miarze. Trudności pojawiły się za cza-
sów ks. E. Kobierzyckiego, kiedy władze 
państwowe mocno ingerowały w obsa-
dzanie tych urzędów, więc stanowisko 
kanclerza nie było obsadzone. Od mia-
nowania biskupem dla Opola ks. Jopa 
sytuacja uregulowała się. Podobnie było 
z wikariuszami generalnymi. Na miejsce 
zwolnionego wikariusza generalnego 
ks. Michała Banacha powołany został 

ks. H. Grzondziel w 1957 r., a następnie są 
nimi zawsze biskupi pomocniczy. Na ważny 
urząd kanclerza Kurii Biskupiej bp F. Jop mia-
nował w 1957 r. ks. Zygmunta Curzydłę, a po 
jego przejściu do pracy duszpasterskiej w cha-
rakterze proboszcza w Kluczborku – ks. An-
toniego Adamiuka w 1961 r. Ks. Adamiuk 
był kanclerzem do swej nominacji biskupiej 
w 1970 r., kiedy zastąpił go na tym urzędzie 
ks. Alojzy Sitek. Pomocniczymi urzędnikami 
kurialnymi są notariusze. Do 1957 r. był za-
wsze jeden, a od czasów biskupa F. Jopa – 
zwykle dwóch. Obok personelu zajmującego 
się formalną stroną funkcjonowania Kurii ist-
niały specjalistyczne agendy, tzw. referaty, 
przekształcone następnie w wydziały. Ko-
ordynowały one określone dziedziny pracy 

portu) zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środ-
ków transportu dla misjonarzy.

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

w diecezji, opracowywały materiały po-
mocnicze, udzielały porad, stanowiły fo-
rum dyskusyjne, gromadzące często nie 
tylko duchownych, ale także i świeckich. 
Najważniejszym był – i pozostaje nadal 
– Wydział Duszpasterski, zorganizowany 
w 1945 r. przez ks. dr Ludwika Orła, współ-
pracownika ks. B. Kominka jeszcze z cza-
sów katowickich. Zwieńczeniem formal-
nych grup stojących przy ordynariuszu była 
najpierw Rada Diecezjalna, a od 1957 r. 
Rada Konsultorów Diecezjalnych. W diece-
zjach sięgających dawnych tradycji tę funk-
cję pełniła kapituła katedralna. Śląsk Opol-
ski, nie będąc długo samodzielną diecezją, 
do takiego gremium kanonicznego prawa 
nie posiadał. Mógł natomiast ordynariusz 
powołać spośród kapłanów cieszących się 
autorytetem i zaufaniem grono wspiera-
jące go w pełnieniu zarządu na podległym 
mu terenie. Pierwszą Radę Diecezjalną 
powołał ks. Kominek już w październiku 
1945 r., która następnie była modyfiko-
wana; biskup F. Jop powołał w 1957 r. zu-
pełnie nowe grono. Kuria Opolska wyda-
wała różne publikacje, będące urzędowym 
materiałem służącym duchowieństwu. Na 
pierwszym miejscu organ urzędowy, który 
nosił różne tytuły: zaczął się ukazywać od 
września 1945 r. jako „Wiadomości Urzę-
dowe Administracji Apostolskiej Śląska 
Opolskiego” i dotrwał do czerwca 1950 r., 
gdy władze państwowe zawiesiły jego wy-
dawanie. Reaktywowanie pisma nastąpiło 

w momencie przyjścia na urząd bpa F. Jopa 
i od stycznia 1957 r. ukazywały się „Wia-
domości Urzędowe Kurii Biskupiej Śląska 
Opolskiego”, by od początku 1973 r. przy-
jąć nazwę „Wiadomości Urzędowe Diecezji 
Opolskiej”. Jest to z zasady miesięcznik, za-
wierający przede wszystkim urzędowe do-
kumenty Stolicy Apostolskiej, Episkopatu 
Polski i Ordynariusza Opolskiego; stano-
wią one podstawę do działalności Kościoła 
nie tylko bieżącej, ale jako zbiór podstawo-
wego prawodawstwa. Ważnym wydaw-
nictwem Kurii jest od 1945 r. „Kalendarz 
Liturgiczny”, zawierający przepisy dla ka-
płanów związane z odprawianiem całego 
kultu, zarówno osobistego, jak i parafial-
nego. Szczególną pozycję wśród wydaw-
nictw kurialnych zajmują schematyzmy 
diecezjalne, zwane rocznikami diecezjal-
nymi. Jest to statystyczny opis całej diece-
zji wraz z wyliczeniem wszystkich instytu-
cji diecezjalnych, parafii i aktualnej obsady 
duchowieństwa. Pierwszy taki rocznik zo-
stał opublikowany już w 1947 r., ukazu-
jąc w miarę wykonaną pracę nad stworze-
niem podstaw przyszłej diecezji. Za ks. E. 
Kobierzyckiego ukazały się roczniki w 1953 
i 1955 r. Biskup Jop polecił wydać schema-
tyzmy w latach 1959, 1963, 1968 i 1974. 
Stan diecezji za abpa Nossola opisuje jede-
naście wydanych roczników (niektóre tzw. 
skrócone), zaś bp Andrzej Czaja dotychczas 
polecił wydanie czterech schematyzmów – 
jubileuszowy jest w przygotowaniu.
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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 mamy Elżbiety z okazji urodzin i potrzebne łaski w 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

18 lipca 18 lipca – poniedziałek
 19.00 – za † ojca Ottona Mende w 13. rocznicę śmierci, † mamę Marię oraz 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

19 lipca 19 lipca – wtorek
 19.00 – za † Matyldę Skóra, † jej męża Antoniego, †† córki: Elżbietę Martę 

i Annę, †† synów: Rudolfa, Jerzego, Ryszarda i Henryka, † wnuczkę, 
† wnuka, †† prawnuków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 lipca 20 lipca – środa — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
 7.00 – za † męża Grzegorza Woźniaka, † ojca Antoniego, †† braci Zbigniewa 

i Mariusza, †† z pokrewieństwa z obu stron

21 lipca 21 lipca – czwartek
 19.00 – za † Jana Basczyka w 1. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cier-

piące

22 lipca 22 lipca – piątek — święto św. Marii Magdaleny
 19.00 – za †† Urszulę, Jadwigę i Franciszka Jarzyna

23 lipca 23 lipca – sobota — święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy 
 12.00 – ślub: David Tischbierek i Susanne Tischbierek

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz kolejny organizują w dniach 
od 18 do 23 lipca ogólnopolskie Święto Młodzieży. W tym roku hasłem spotka-
nia będą słowa: «Przejrzyj!». Organizatorzy zapowiadają obecność wielu gości 
i liczne koncerty.

 ▪ Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” poprzez firmę Green Office 
Ecologic prowadzi w diecezjach w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektro-
nicznego i elektrycznego (zużyte komputery, monitory, radia, odbiorniki telewi-
zyjne, pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia). Tą drogą pozyskuje środki na 
realizację swoich zadań statutowych. W piątek 22 lipca do godz. 12.00 zostanie 
przeprowadzona taka zbiórka na parkingu przy naszym kościele.

 ▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpu-
stowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Podobnie jak przed pan-
demią, chcemy włączyć się w długoletnią tradycję pieszej procesji ze Zdzieszowic 
na niedzielną Sumę odpustową. Pątnicy z naszej parafii dołączą do wspólnej pro-
cesji ok. godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (24 lipca) z racji zbliżającego się wspomnienia św. 
Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, serdecznie zapraszam o godz. 
18.30 na nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów 
i innych pojazdów. MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków trans-
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 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
wnuczki Karoliny z okazji 25. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą 
dla całej rodziny

2424 lipca lipca  ––  XVIIXVII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Gabrielę Korzeńską w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – za †† rodziców Luizę i Emila Kupka oraz Helenę i Jacka Rzepka, 

†† z pokrewieństwa Kupka, Rzepka, Machura, Kless i Larisz
 18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
 19.00 – za †† Zofię w 15. rocznicę śmierci, † jej męża Ignacego, † Edwarda 

w rocznicę śmierci, † Wiesławę, † Urszulę, † Irenę, †† z rodzin Olej-
niczak i Jędrzejak


