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Ujawniające się w Kościele od samego po-
czątku jego troiste posłannictwo – okre-
ślane jako trwanie w nauce Apostołów 
(martyria), w łamaniu chleba i w modli-
twach (leiturgia) oraz we wspólnocie bra-
terskiej troszczącej się o każdego według 
potrzeb (diakonia) – było obecne także 
w kształtowaniu się nowej struktury ko-
ścielnej na Śląsku Opolskim po 1945 r. Dzi-
siaj proponuję zwrócić uwagę na trzeci 
z tych filarów – działalność charytatywną.  
Mamy świadomość, że ta dziedzina pracy 
Kościoła jest zawsze bardzo niewymierna. 
Świadczenie miłosierdzia, udzielanie jał-
mużny, zaradzanie wszelkiej ludzkiej nę-
dzy nigdy nie da się z całą dokładnością 
określić. Po II wojnie światowej zmagano 
się z wieloma niedostatkami: zwłaszcza 

w miastach brakowało żywności i środków 
do życia, ponadto wiele rodzin było pozba-
wionych ojców, dzieci – rodziców, dostrze-
galne były trudności z zaadaptowaniem 
się repatriantów i wiele innych. Naprze-
ciw tym potrzebom wychodził „Caritas” 
– kościelna instytucjonalna forma opieki 
społecznej. Jeszcze jesienią 1945 r. wyod-
rębniono dwa okręgi „Caritasu” na naszym 
terenie – jeden z siedzibą w Opolu, a drugi 
z siedzibą w Bytomiu dla okręgu przemy-
słowego. W 1946 r. związek ten liczył już 
35 tys. członków. Najbardziej konieczne 
formy pracy związane były z dostarcze-
niem żywności. Uruchomiono w tym celu 
14 kuchni ludowych, które tylko w latach 
1946–1947 wydały ponad pół miliona obia-
dów. Wszechstronna była działalność tzw. 

misji dworcowych „Caritasu”, działa-
jących w Gliwicach, Zabrzu, Opolu, 
Kędzierzynie i Fosowskiem. Ponadto 
uruchomiono świetlice, stacje opieki 
nad matką i dzieckiem, 62 ochronki 
i przedszkola. Organizowano też let-
nie kolonie dla dzieci. Osobnym za-
gadnieniem była doraźna pomoc 
w chorobach i wypadkach udzie-
lana przez ambulanse, których okręg 
opolski posiadał 140, a bytomski – 
74. Powyższa działalność została 
zahamowana decyzją władz pań-

stwowych o rozwiązaniu „Caritasu” z po-
czątkiem 1950 r. Nie mogło to jednak ozna-
czać zaprzestania kościelnej działalności 
charytatywnej, która odtąd usiłowała 
przetrwać na poziomie duszpasterstwa 
parafialnego (np. w ramach Tygodni Mi-
łosierdzia). Tłumienie kościelnej aktywno-
ści opiekuńczej w Polsce trwało do końca 
lat 70-tych. Potem sytuacja zaczęła zmie-
niać się na lepsze, co zostało wymuszone 
głębokim kryzysem gospodarczym i poli-
tycznym kraju. Wybór „naszego” papieża, 
powstanie „Solidarności” i wprowadze-
nie stanu wojennego wyzwoliło niezwy-
kłą falę pomocy. Nasilenie transportów, 
przekazywanych głównie za pośrednic-
twem Kościoła, było tak duże, że lata 80. 
można nazwać dekadą darów. Wiele trans-
portów przychodziło do Opola ze względu 
na kontakty  z bp. A. Nossolem. W okre-
sie od 1981 do 1990 na adres Komisji Cha-
rytatywnej, Oddziału w Opolu, nadeszło 
10,5 tys. ton darów, wśród których były 
też leki i zaopatrzenie dla placówek me-
dycznych. W dniu 17 V 1989 r. pojawiła się 
wyczekiwana ustawa państwowa, która 
przyznała Kościołowi w Polsce, zawieszony 
w 1945 r., status prawny i określiła pod-
stawy jego działalności, w tym także ak-
tywności charytatywnej. Pierwszą Caritas 
diecezjalną w Polsce, którą reaktywowano 
po zlikwidowaniu jej w 1950 r., była Caritas 
Diecezji Opolskiej (9 XI 1989 r.). Centrala 

instytucji powstała w Opolu, a jej dyrek-
torem w 1991 r. został mianowany ks. Ar-
nold Drechsler. Początkowo Caritas Diece-
zji Opolskiej pośredniczyła w wyposażaniu 
jednostek medycznych w brakujący sprzęt 
medyczny sprowadzany z zagranicy, a na-
stępnie została utworzona sieć placówek 
opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi 
i starszymi w miejscu ich zamieszkania, na-
zwana Stacjami Opieki Caritas (pierwsza 
została uruchomiona w 1992 r. w Dobrze-
niu Wielkim). W kolejnych latach na ba-
zie Stacji Opieki Caritas powstały zespoły 
opieki paliatywnej, których celem stało 
się towarzyszenie osobom ciężko chorym 
i umierającym. W 2003 r. rozpoczęło dzia-
łalność nowoczesne Centrum Opieki Palia-
tywnej w Starych Siołkowicach. Innym ro-
dzajem działalności opolskiej Caritas jest 
prowadzenie ambulatoryjnych placówek 
rehabilitacyjnych. Pierwszym tego typu 
ośrodkiem jest Centrum Rehabilitacji dla 
Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu 
(1997 r.). W kilku miejscowościach diece-
zji opolskiej (Głuchołazy, Nysa, Kluczbork, 
Racibórz, Stare Siołkowice) działają prowa-
dzone przez Caritas Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej. Ponadto Caritas diecezjalna orga-
nizuje ogólnopolskie akcje charytatywne, 
prowadzi kuchnie w Raciborzu, Kluczborku 
i Nysie przygotowujące posiłki, a od listo-
pada 2016 r. w Opolu prowadzi łaźnię dla 
osób biednych i bezdomnych. Ks. dyrektor opolskiej Caritas wskazuje na formy działalnościKs. dyrektor opolskiej Caritas wskazuje na formy działalności

 ▪ W przyszłą niedzielę (14 sierpnia) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na 
spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu katechetycz-
nym przy kościele pw. św. Antoniego. 

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

Działalność charytatywna –Działalność charytatywna –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _____________________________________ _____________________________________



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

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 Man-
dalka

8 sierpnia 8 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Dominika, prezbitera
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie oraz za † męża 
Wilhelma w 12. rocznicę śmierci

9 sierpnia 9 sierpnia – wtorek — święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy
 19.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego 

Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

10 sierpnia 10 sierpnia – środa — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 7.00 – za †† rodziców Jana i Mariannę, † siostrę Monikę, †† braci Krzysz-

tofa, Edmunda i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 sierpnia 11 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Klary, dziewicy 
 19.00 – za † ojca Franciszka Gdynia, †† rodziców Józefa i Helenę Nawa, 

†† teściów Karola i Waleskę Pluta oraz †† z pokrewieństwa z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

12 sierpnia 12 sierpnia – piątek
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Klary i św. Ojca Pio 

z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie dla Klary z okazji 70. rocznicy urodzin i opiekę 
Bożą dla dzieci z rodzinami oraz za † męża Huberta

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 12 do 14 sierpnia na 
Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (szczegó-
łowy program zamieszczony jest na plakacie w gablotce).

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza w sobotę o godz. 10.00 chętnych do pomocy 
w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół na zbliżającą się uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej. 
Kwiaty i zioła można już przynosić już od godz. 9.00. 

 ▪ W sobotę (13 sierpnia) serdecznie zapraszam po wieczornej Mszy św. o godz. 
19.45 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ W dniach od 13 do 15 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości patro-
nalne ku czci św. Jacka. Obchody rozpocznie w sobotę 13 sierpnia o godz. 18.00 
Msza św. pontyfikalna z Nieszporami na placu przed Sanktuarium, zaś w niedzielę 
o godz. 11.00 odbędzie się odpustowa Suma pontyfikalna, której będzie przewod-
niczył abp Alfons Nossol, a homilię wygłosi metropolita katowicki, abp Wiktor 
Skworc. Cały program obchodów znajduje się na stronie internetowej i w gablotce. 

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

13 sierpnia 13 sierpnia – sobota 
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
 19.30 – nabożeństwo fatimskie

1414 sierpnia sierpnia  ––  XXXX  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Annelizę i Zbigniewa Barborka, †† dziadków oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – za †† rodziców Stefanię i Gerharda John, † brata Siegfrieda oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
  – modlitwa za roczne dziecko: Bartosz Kleniewski-Prusko
  – chrzest: Pola Wąsik
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Ernesta 
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


