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Myśląc o dziejach Kościoła na Śląsku Opol-
skim – także tych z ostatniego 50-lecia – 
nie sposób nie dostrzec ważnego wymiaru 
posługiwania diecezji, związanego z ży-
ciem zakonnym. Wprawdzie zakony nie 
podlegają diecezji i jej biskupowi, ale ich 
włączanie się w różnorodne nurty życia 
Kościoła (intelektualne, pobożnościowe, 
społeczne) jest niezwykłym bogactwem.
Życie zakonne na Śląsku rozpoczęło się od 
obecności benedyktynów, dzięki fundacji 
Piotra Włosta (m.in. kaplica zamkowa św. 
Marcina we Wrocławiu, klasztor NMP we 
Wrocławiu, kościół św. Małgorzaty w By-
tomiu). Także z jego fundacji powstało 
opactwo kanoników regularnych NMP 
we Wrocławiu „na Piasku”. Potem dzięki 

poparciu księcia Bolesława Wysokiego na 
Śląsk przyszli cystersi (Lubiąż i prepozytura 
w Kazimierzu k. Głogówka), którzy w XIII w. 
pomnożyli swoje fundacje (Trzebnica, Ka-
mieniec, Rudy, Jemielnica, Krzeszów). Już 
pod koniec XII w. osiadły zakony rycerskie, 
np. templariuszom przypisuje się zamek 
w Krapkowicach, czy ruiny twierdzy w Szy-
dłowcu koło Niemodlina oraz w Kałkowie 
koło Nysy. W okolicach Kluczborka i w Na-
mysłowie osiedlili się także krzyżacy. Bar-
dzo aktywnie rozwinęły się zakony żebra-
cze – dominikanie i franciszkanie cieszący 
się poparciem książąt śląskich i zaangażo-
wani w duszpasterstwo. Już w średniowie-
czu na Śląsku obecne były także zakony 
żeńskie, które pozostając pod opieką i pa-

tronatem najbliższego klasztoru mę-
skiego, nie prowadziły wprawdzie 
żadnej działalności zewnętrznej, ale 
np. przyjmowały na wychowanie 
i kształcenie grupy dziewcząt z moż-
nych rodzin, czy też zajmowały się 
pielęgnacją chorych i pracą ręczną.
Pomijając dość skomplikowane 
późniejsze dzieje życia zakonnego, 
warto jednak wspomnieć o proce-
sie odbudowywania tej formy życia 
w XIX w., kiedy zaczęły się pojawiać 
zgromadzenia zakonne, mające swą 
kolebkę w różnych krajach, jak np. 

Siostry de Notre Dame czy Siostry Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo, odda-
jące się różnorodnej pracy charytatyw-
nej, wychowawczej czy leczniczej. Wśród 
nich znalazły się nowe wspólnoty wyrosłe 
na Śląsku w XIX w. Do nich należą Szare 
Siostry św. Elżbiety, założone w 1842 r. 
w Nysie przez bł. Marię Luizę Merkert dla 
pielęgnacji ambulatoryjnej po domach 
chorych i niedołężnych. To także Siostry 
Maryi Niepokalanej, założone we Wrocła-
wiu przez ks. Jana Schneidera w 1854 r. 
dla opieki nad dziewczętami szukającymi 
pracy w wielkich miastach oraz Siostry św. 
Jadwigi uformowane we Wrocławiu przez 
ks. Roberta Spiske'go w 1856 r. dla na-
uczania dzieci i młodzieży, posługi w para-
fiach i w domach opieki. Do nich dołączają 
Siostry Służebniczki założone w Wielko-
polsce przez bł. Edmunda Bojanowskiego 
w 1850 r., które osiadły w 1866 roku w Po-
rębie koło Góry Świętej Anny i rozszerzyły 
swe posłannictwo po całej diecezji.
Rok 1945 dla zakonów  na  Opolszczyźnie 
– zarówno męskich, jak i żeńskich – ozna-
czał spore trudności. Przede wszystkim 
w wielu klasztorach nie było osób władają-
cych językiem polskim, wobec czego wielu 
zakonników i sióstr zakonnych opuściło 
kraj, przenosząc się do Niemiec, zarówno 
drogą wysiedlenia, jak i dobrowolnie. Dla 

pozostałych przeprowadzono wybory no-
wych przełożonych, uregulowano przy-
należność do prowincji. Ciężkie doświad-
czenia przyszły w okresie stalinowskim, 
kiedy zdecydowana większość domów za-
konnych żeńskich na mocy rozporządze-
nia władz państwowych została rozwią-
zana, a siostry wysiedlone. Mimo to życie 
zakonne było na Opolszczyźnie widoczne. 
Pewną ilustrację jego natężenia może dać 
stan ilościowy. W grudniu 1946 r. było na 
terenie opolskim 12 zgromadzeń zakon-
nych męskich, które posiadały w sumie 23 
klasztory i przebywało w nich 138 zakon-
ników; w 1964 r. – 13 zgromadzeń męskich 
posiadało 32 klasztory z 241 zakonnikami, 
a w 1986 r. – 20 zgromadzeń i zakonów 
dysponowało 42 klasztorami z 251 zakon-
nikami. Podobny rozwój nastąpił w przy-
padku zakonów i zgromadzeń żeńskich. 
W 1946 r. 21 zgromadzeń posiadało 276 
klasztorów i około 800 sióstr zakonnych; 
w 1964 r. – 23 zgromadzenia miały 236 
klasztorów z 2146 siostrami, ale w 1986 r. 
29 zgromadzeń i zakonów żeńskich miało 
tylko 188 domów z 1325 zakonnicami. Ak-
tualnie w naszej diecezji jest obecnych 16 
zgromadzeń i zakonów męskich (z nieco 
ponad 150 zakonnikami) oraz 21 żeńskich 
(z ok. 610 siostrami), które posługują w 69 
domach zakonnych. Procesja po beatyfikacji s. Marii Luizy Merkert (Nysa, 2007 r.)Procesja po beatyfikacji s. Marii Luizy Merkert (Nysa, 2007 r.)

Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP i rozważanie różańcowe dla praktykujących nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 

będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

Życie zakonne –Życie zakonne –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ________________________________________________ ________________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

3131 lipca lipca  ––  XVIIIXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Norberta, †† rodzeństwo: brata Adolfa i siostrę Hilde-

gardę, † szwagierkę Elisabeth, † szwagra Bertholda oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za † żonę i mamę Marzannę Kotlewską w 1. rocznicę śmierci
  – modlitwa za roczne dziecko: Agata Kabelska
  – chrzest: Nicolas Fido
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za zmarłych w miesiącu lipcu: śp. Agnieszkę Olczyk oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

1 sierpnia 1 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra Kościoła
 19.00 – za † męża Arnolda Zermana, †† rodziców, †† teściów, †† z pokre-

wieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2 sierpnia 2 sierpnia – wtorek
 19.00 – za †† rodziców Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich, †† z pokre-

wieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3 sierpnia 3 sierpnia – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w inten-
cji rodziny Kwoczała

4 sierpnia 4 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
brata Mariana z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

5 sierpnia 5 sierpnia – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – za † ojca Ryszarda Sukienik w 12. rocznicę śmierci, †† z pokrewień-

stwa i dusze w czyśćcu cierpiące

6 sierpnia 6 sierpnia – sobota — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj do wiernych naszego kraju jest kierowany apel na miesiąc sierpień, który 
w imieniu Episkopatu Polski wystosował Przewodniczący Zespołu ds. Apostol-
stwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Jego treść jest publikowana w całości m.in. 
w załączniku do niniejszego Informatora.

 ▪ Od poniedziałku będzie już można zamawiać intencje Mszy św. na 2023 r. Podtrzy-
muję prośbę, aby w pierwszej kolejności mogły zarezerwować terminy te osoby, 
które będą obchodzić jubileusze lub ważne rocznice. 

 ▪ We wtorek (2 sierpnia) przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjun-
kuli. W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać pod zwykłymi 
warunkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Biskup Opolski zezwala 
na uzyskanie tego odpustu również w niedzielę poprzedzającą, tj. dzisiejszą, albo 
w przyszłą (ale tylko w jeden z tych dni). 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
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 8.00 – za † mamę Genowefę Wójcik
 19.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców Matyldę i Antoniego, †† rodzeń-

stwo, †† szwagrów, † chrześnicę Małgorzatę, † matkę chrzestną 
Martę Pieszkała oraz dusze w czyśćcu cierpiące

77 sierpnia sierpnia  ––  XIXXIX  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – o pokój na świecie oraz w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha 

Świętego, wzajemną miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
w rodzinie Karola i Natalii, o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci oraz 
za †† z pokrewieństwa

  – chrzest: Dawid Kuźnik
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † syna Damiana Musioła w 4. rocznicę śmierci, † męża Pawła, 

†† rodziców, †† teściów oraz †† z pokrewieństwa Musioł i Mandalka


