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Kończąc prowadzone w wakacyjne niedziele 
refleksje o najnowszych dziejach Kościoła na 
Śląsku Opolskim, warto wspomnieć o jedy-
nym na przestrzeni 50 lat wydarzeniu, jakim 
był Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej. Sama 
instytucja synodu diecezjalnego w życiu Ko-
ścioła jest dobrze znana i ceniona niemal od 
początku jego istnienia. W okresie średnio-
wiecza synod stał się instytucją kanoniczną, 
a do jego zwoływania zobowiązywały bisku-
pów przepisy prawa kanonicznego. Ranga 
tych zgromadzeń wzrosła zwłaszcza po So-
borze Trydenckim, a przykładem może być 
działalność św. Karola Boromeusza (1540–
1584) w archidiecezji mediolańskiej, czy 
wskazania papieża Benedykta XIV (1740–
1758). Również Sobór Watykański II odwołał 
się do tej praktyki oraz nawiązywały do niej 
wskazania papieży ostatniego czasu. Z tego 
ducha wypłynęła także potrzeba zwołania 
synodu w naszej diecezji. Mamy świado-
mość, że Diecezja Opolska przez blisko ty-
siąc lat tworzyła naturalną jedność całej kra-
iny śląskiej w ramach diecezji wrocławskiej, 
powołanej do życia w roku 1000. Na kształ-
cie tego Kościoła partykularnego zaważyły 
losy tej ziemi w ramach piastowskiej pań-
stwowości polskiej, czeskiej wraz z władz-
twem Habsburgów, następnie od połowy 
XVIII w. pruskiej i wreszcie po zjednocze-
niu Niemiec w 1871 r. jako cząstka wielkiego 

Cesarstwa. Najbardziej brzemiennym dla 
społeczności Śląska Opolskiego okre-
sem była pierwsza połowa XX stulecia, 
kiedy w całej Europie Środkowowschod-
niej nastąpiły gwałtowne zmiany. Już po 
zakończeniu I wojny światowej ujawniły 
się zróżnicowane tendencje mieszkańców 
naszego regionu, kiedy odrodzone pań-
stwo polskie przyciągało obywateli po-
dzielających dawne opcje łączności z po-
czątkowym etapem monarchii Piastów 
– znamy to jako dramatyczne niepokoje 
w postaci trzech powstań śląskich (1919–
1921), wyznaczonego w 1921 r. plebi-

scytu i podziału Górnego Śląska między 
Polskę i Niemcy. Odbiło się to w znaczący 
sposób na życiu mieszkańców wschodniej 
części Górnego Śląska, w tym i Opolszczy-
zny. Najgłębsze jednak zmiany dla losów 
mieszkańców tej ziemi nastąpiły w wyniku 
zakończonej w 1945 r. II wojny światowej, 
ze skomplikowanym procesem przemiesz-
czenia ludnościowego – zarówno dotych-
czasowych mieszkańców Śląska, których 
określono jako Niemców, nie mających 
prawa dłużej zamieszkiwać tych terenów, 
jak i ludności polskiej ze wschodnich tere-
nów przedwojennej Polski, które włączone 
zostały do Związku Radzieckiego.  
Myśl o  zwołaniu synodu diecezjalnego 
żywa była w kościelnym środowisku Opola 
niemal natychmiast po powstaniu pełno-
prawnej diecezji opolskiej. Jednakże ko-
nieczność ustabilizowania bytu nowej 
diecezji, nadto zaawansowany wiek pierw-
szego ordynariusza biskupa F. Jopa, i po 
dość krótkim czasie jego choroba i śmierć 
(24 IX 1976) spowodowały, że myśl ta mo-
gła dojrzeć dopiero za czasów posługi dru-
giego z kolei biskupa opolskiego A. Nos-
sola, ujawniająca się od połowy lat 80-tych 
XX w. Najważniejszym jednak impulsem 
było przynaglenie ze strony watykańskiej 
Kongregacji ds. Biskupów, która nakazy-
wała, by diecezje istniejące już ponad 10 
lat przeprowadziły własny synod. W ten 
sposób zwyczaje i metody duszpasterzo-
wania miały zyskać rangę prawa diecezjal-

nego – tradycja powinna być zachowana 
i znaleźć uzasadnienie i oparcie w nowych 
wyzwaniach. W ślad za tym nastawieniem 
Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej został 
zapowiedziany przez Biskupa Opolskiego 
w liście pasterskim na Wielki Post, datowa-
nym w środę popielcową, dnia 13 lutego 
2002 r. Synod został uroczyście otwarty 
2 kwietnia 2002 r. i zaplanowany na 3 lata, 
wyznaczane umownie powielkanocnymi 
sesjami plenarnymi. Uwzględniono też ini-
cjatywy wspierające i upowszechniające 
jego ideę. Synod po wypełnieniu formal-
nych, jak też zaplanowanych prac, został 
zamknięty 2 kwietnia 2005 r., co symbolicz-
nie zbiegło się ze śmiercią Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Efekty synodalnych obrad 
znalazły się w uchwałach opublikowanych 
jako: Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej 
(2002–2005) – Parafia u progu nowego 
tysiąclecia. Statuty i aneksy (Opole 2005). 
Zgodnie z założeniem synod nie wprowa-
dził żadnej rewolucji, ale usiłował najpierw 
usystematyzować wypracowane już nurty 
pobożności i kościelnej dyscypliny, a na-
stępnie wskazać nowe zalecenia, mające 
zdynamizować ewangelizacyjną misję Ko-
ścioła. Duch nowego spojrzenia ujawnił się 
zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących 
powołań kapłańskich oraz formacji, życia 
i posługi kapłanów, w kwestiach związa-
nych ze sprawowaniem liturgii, w dziedzi-
nie edukacyjno-wychowawczej i kultural-
nej oraz w sferze materialnej. Góra Świętej AnnyGóra Świętej AnnyPodpisanie statutów synodalnych, 29 III 2005 r.Podpisanie statutów synodalnych, 29 III 2005 r.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Klaudia Schmidt z d. Oremek ze Zdzieszowic i Damian 
Schmidt z Obrowca — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; takie prze-
znaczenie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję – „Bóg zapłać”.

Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej –Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ______________________________ ______________________________



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

2828 sierpnia sierpnia  ––  XXIIXXII  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 Karoliny i Rafała z okazji 5. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w rodzinie Marka i Wioletty

  – chrzest: Igor Sebastian Kapica
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† Annę i Wilhelma Mandalka, †† z rodziny Mandalka [ofiaro-

wana od wnuczki]

29 sierpnia 29 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
 19.00 – za †† teściów Kamilę i Kazimierza Bazyluk, †† z pokrewieństwa z obu 

stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

30 sierpnia 30 sierpnia – wtorek 
 19.00 – za † męża i ojca Jana Rosoła w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców 

i †† teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

31 sierpnia 31 sierpnia – środa 
 7.00 – za związanych z naszą parafią zmarłych w miesiącu sierpniu: śp. Edel-

traudę Kucharczyk, śp. Agnieszkę Lalkę, śp. Krzysztofa Kuklę 

1 września 1 września – czwartek – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej
 11.30 – ślub: Sandra Kokot i Mateusz Jośko
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii z prośbą o dary Ducha 

Świętego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

2 września 2 września – piątek 
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† Marię i Karola Wojciechowskich, †† ich synów Jana i Jo-

achima oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

3 września 3 września – sobota — wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek i wtorek nie będzie czynna kancelaria parafialna. 

 ▪ Od czwartku (1 września) Msze św. wieczorne w naszym kościele będą odpra-
wiane o godz. 18.00.

 ▪ Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego serdecznie zapraszam dzieci i mło-
dzież oraz rodziców i wychowawców na Mszę św., którą będziemy sprawować 
w czwartek o godz. 18.00 – będzie to jednocześnie inauguracja tzw. Mszy św. 
szkolnych. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone tornistry, zeszyty i przybory 
szkolne (nie tylko dzieciom z pierwszych klas).

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 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 Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktykujących nabożeństwo pierw-
szych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (4 września) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego (w sali św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modlitewno-
-formacyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

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
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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

 8.00 – za † męża i ojca Huberta Szulca w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców, 
†† teściów i †† rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 18.00 – za † męża Jana Skrzypca w 3. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 
oraz †† z pokrewieństwa 

44 września września  ––  XXIIIXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vogel, 

†† z rodziny Gaczinski oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Klink, † ich syna Franciszka, †† zię-

ciów Franciszka i Gintera oraz †† z rodzin Klink i Korzekwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Agnieszkę, † Bernarda, †† z rodzin Paterok i Bednarek


