tości na przybywających z różnych stron
kraju mieszkańców, których przyciągała
perspektywa zatrudnienia w miejscowych
zakładach koksowniczych. Z pewnością reżim komunistyczny, tak często deprawujący sumienia i ingerujący w postawy wielu
ludzi, stanowił wtedy najpoważniejsze wyzwanie dla duszpasterza, który ze względu
na rozwijającą się liczebnie parafię otrzymał w 1962 r. do pomocy księdza wikariusza (parafia w 1947 r. liczyła ok. 2500
katolików, a w 1975 r. – prawie 5000). Po
śmierci ks. Kuski (1 III 1975 r.), dekretem
biskupa Fr. Jopa z dnia 25 XI 1975 r., do
prowadzenia zdzieszowickiej parafii został
mianowany ks. Antoni Komor. Uzdolniony
i młody (wówczas 36-letni) kapłan miał już
bogate doświadczenie w kapłańskiej służbie, które zdobył najpierw jako wikariusz
w Zabrzu-Mikulczycach, Gliwicach (w dzisiejszej parafii katedralnej), Bytomiu-Miechowicach i krótko w Oleśnie, a następnie
obejmując z woli biskupa samodzielną placówkę w Pławniowicach. Z wielką odpowiedzialnością i oddaniem rozpoczął pracę
duszpasterską, którą wyznaczał zarówno
rytm roku liturgicznego, jak też nowe impulsy pastoralne. Pierwszy etap posługi ks.
Antoniego zbiegł się z najbardziej dynamicznym rozwojem Zdzieszowic. O stopniu zaangażowania proboszcza świadczy
choćby jego pismo z 1980 r., w którym prosił biskupa o przydzielenie drugiego wikariusza: „(…) Parafia nasza liczy już w tej
chwili ponad 10 tysięcy ludzi, a ciągle powstają nowe bloki i przybywają nowi ludzie. Każdy z nas ma ponad 20 godzin lekcji
tygodniowo, Jeżeli w kościele nie ma nadzwyczajnych nabożeństw, to sobie dajemy

radę, ale wystarczy choćby I Piątek miesiąca, zwiększona ilość spowiedzi, wtedy
już nie wiadomo, gdzie się podziać, czy na
lekcje religii, czy do konfesjonału, czy do
Kancelarii Parafialnej (…)”. Podobnie wymowne jest podanie z 1991 r. o trzeciego
wikariusza, w którym pisał: „Ja, jako proboszcz, mam tygodniowo 25 godzin. (…)
nadmierna eksploatacja głosu doprowadziła do poważnych schorzeń strun głosowych (…). Ponadto prowadzę jeszcze budowę nowej kaplicy cmentarnej (…)”. Pisma
te są odbiciem jedynie drobnej części wysiłków gospodarczych i zaangażowania duszpasterskiego, bo koniecznie należałoby
jeszcze przywołać wspieranie i prowadzenie wielu grup (od młodzieżowych po charytatywne), a także inicjatyw ożywiających
duchowo i modlitewnie wspólnotę parafialną. Z pewnością do historii prezbiterium diecezjalnego przejdzie też wzorowe
tworzenie braterstwa kapłańskiego, czego
owocem jest m.in. wiele powołań do służby
w Kościele. Dla naszej parafii, oprócz duchowego i religijnego dziedzictwa kapłańskiej aktywności ks. Antoniego, trwałym
pomnikiem pozostanie piękny kościół.
Wprowadzony prawie 40 lat temu, potwierdzony uchwałami I Synodu Diecezji Opolskiej, wiek emerytalny dla kapłanów, pozwala dziś Księdzu Antoniemu przejść na
nieco wolniejszy i spokojniejszy tryb życia.
Dla nas jest to okazja do wypowiedzenia od
serca swoistej deklaracji: Drogi i Kochany
Księże Prałacie, w naszej parafii i w naszym kościele jest i będzie Ksiądz zawsze
„u siebie”. Gorąco dziękujemy za długoletnią i wspaniałą posługę, ale i zapraszamy,
oczekując z radością wielu jeszcze spotkań.
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Dziękujemy

Zamykająca się niemal czterdziestoletnia posługa ks. Prałata Antoniego kończy trzeci, jak
dotąd najdłuższy, rozdział dziejów zdzieszowickiej parafii, gdy cezurami uczynimy lata urzędowania kolejnych proboszczów. Wydzielona
w 1922 r. z parafii Leśnica (najpierw jako kuracja) nowa jednostka kościelna, licząca ok.
2000 mieszkańców, zawdzięcza swojemu

pierwszemu proboszczowi, ks. Fryderykowi Czernikowi (urzędującemu
w latach 1929–1947), m.in. wybudowanie obecnego kościoła parafialnego
i opiekę duchową w tragicznych latach
II wojny światowej. Drugi proboszcz,
ks. ALfons Kuska, przejął parafię w politycznie i społecznie nowej rzeczywistości, która domagała się zarówno ciągłej stabilizacji i szukania możliwości
oddziaływania Kościoła, jak też otwar-

Uroczystości poświęcenia naszego kościoła — fot. A. Nowak

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

24 sierpnia – Niedziela XXI Zwykła
8.00 – za †† rodziców Erykę i Pawła Złotoś, †† trzech ich synów: Wilhelma,
Dietera i Joachima oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† Annę i Wilibalda Kampa, †† rodziców, †† teściów oraz †† rodzeństwo z obu stron
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † Antoniego Gorzela w 30. dzień po śmierci

▪▪ Episkopat Polski zachęca, by włączyć się w inicjatywę Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Z tej okazji Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało apel następującej treści:
Umiłowani w Chrystusie Panu, w ostatnich dniach docierają do nas budzące
przerażenie wiadomości dotyczące losu naszych braci i sióstr w wierze żyjących
w Iraku, Syrii i Palestynie. Informacje te sprawiają, że w naszych sercach rodzi
się ból, a jednocześnie poczucie solidarności oraz chęć niesienia im pomocy.
Jak informuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, fundamentaliści islamscy dokonują rzezi na społeczności chrześcijańskiej w Mosulu
i w innych miejscowościach zamieszkanych przez chrześcijan.
Jakże niepokoi fakt, że jeszcze jedenaście lat temu, przed interwencją Sił Koalicyjnych w 2003 roku, w Iraku mieszkało 1,4 mln chrześcijan, natomiast dzisiaj
jest ich zaledwie 150 tysięcy. Smutek i współczucie budzi w nas wołanie ponad
miliona naszych braci – wygnanych, umęczonych, pozbawionych domu i ojczyzny, którzy proszą: „nie zostawiajcie nas samych!”.
Odpowiadając, w imieniu całego Kościoła w Polsce, na apel Ojca Świętego Franciszka oraz katolickiego Patriarchy Babilonii obrządku chaldejskiego, Louisa Raphaela I Sako, który błaga Polaków o gest solidarności, prosimy Was, aby dzień
26 sierpnia br., który jest obchodzony w Polsce jako uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej, był Dniem modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim
Wschodzie. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej i ofiarowania Komunii św. w intencji ustania prześladowań w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie.
Prosimy także o podjęcie praktyk pokutnych (droga krzyżowa, różaniec, post,
jałmużna), aby w ten sposób wyrazić jedność z cierpiącymi braćmi i uprosić
u Boga łaskę pokoju dla nich.
▪▪ W poniedziałek 25 sierpnia o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego ks. Prałat Antoni Komor odprawi dziękczynną Mszę św. za posługę kapłańską w Zdzieszowicach. Gorąco zachęcam do udziału w tej Mszy św. i pamięci o Księdzu Antonim
w modlitwie, bo jest to najlepszy wyraz naszej wdzięczności.
▪▪ Serdecznie dziękujemy paniom z Parafialnego Zespołu Caritas, które przygotowały
z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP wiązanki kwiatów, ziół i zbóż, a także
wszystkim, którzy nabywając te bukiety wsparli dzieło pomocy bliźnim. Dochód
ze sprzedaży wiązanek wyniósł 480 zł i zostanie w całości przeznaczony na podręczniki szkolne dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
▪▪ W piątek 12 września o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za ofiary.

25 sierpnia – poniedziałek
19.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dary Ducha Świętego, a także o Boże błogosławieństwo w intencji Parafian
26 sierpnia – wtorek — uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
19.00 – za † Adolfa Gonskę w 21. rocznicę śmierci
27 sierpnia – środa — wspomnienie św. Moniki
7.00 – do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie
i dary Ducha Świętego dla s. M. Natalii i opiekę Bożą dla całej rodziny
28 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
19.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków z rodzin Kauf i Pelka
29 sierpnia – piątek — wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
19.00 – za † Józefa Chowaniaka w kolejną rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
30 sierpnia – sobota
13.00 – ślub rzymski: Aneta Baron i Damian Ciecior
19.00 – za † żonę Marię Stasz w 13. rocznicę śmierci, matkę Marię Stasz,
†† rodziców Skrobocz, †† z rodziny Stasz, †† 4 braci, † bratową oraz
†† z pokrewieństwa
31 sierpnia – Niedziela XXII Zwykła
8.00 – za † Rafała Schulwitz w 20. rocznicę śmierci, † żonę, †† rodziców
i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za † Urszulę Pietrzak w 1. rocznicę śmierci
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † Antoniego Gorzela (od szwagierki Genowefy Dziuk z rodziną)

