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Drodzy Diecezjanie! […] Postawa otwartości na 
drugich, dzielenia się, pomagania innym posiada 
w Biblii i w Kościele długą i utrwaloną tradycję. 
Przykładem tego, że miłość bliźniego przynależy 
do natury Kościoła i jest jego niezbywalnym zada-
niem, było ustanowienie siedmiu diakonów. Wraz 
z utworzeniem ich Kolegium, posługa miłości bliź-
niego, spełniana zbiorowo i w sposób zorganizo-
wany, została wprowadzona do fundamentalnej 
struktury Kościoła. Również Kościół opolski zacho-
wuje stałą świadomość, że nie może zaniedbać 
posługi miłości, tak jak nie może zaniedbać sakra-
mentów i Słowa. […] Pośród wielu organizacji ka-
tolickich, które skupiają wiernych i pełnią dzieła 
miłosierdzia, szczególne miejsce przypada diece-
zjalnej Caritas. Jej wyjątkowa rola polega na tym, 
że została powołana przez hierarchię kościelną, 
w swej posłudze reprezentuje biskupa i poddaje 
się całkowicie jego przewodnictwu.
9 listopada br. minęło 25 lat od dnia, kiedy Cari-
tas Diecezji Opolskiej rozpoczęła swoją działalność. 
Była pierwszą Caritas diecezjalną w Polsce, która 
została przywrócona Kościołowi po przemianach 
ustrojowych w 1989 r. Jej reaktywowanie nastą-
piło po 40 latach ograniczania, a nawet niszcze-
nia przez władze komunistyczne charytatywnej 

posługi Kościoła. […] Po czterech deka-
dach okazało się, że nie ma tak sprawie-
dliwego porządku państwowego, który 
mógłby uczynić zbędną posługę miłości 
Kościoła. Zawsze będzie cierpienie, które 
potrzebuje pocieszenia. Zawsze będzie 
samotność, która potrzebuje obecności. 
Zawsze będą sytuacje materialnego nie-
dostatku, w których konieczna jest po-
moc bliźniego. Dlatego 25 lat temu Ko-
ściół opolski inspirowany Ewangelią, na 
nowo podjął służbę dla społeczeństwa na 
miarę człowieka, jego godności i powoła-
nia. […]  Caritas Diecezji Opolskiej zbudo-
wała nowoczesny system pielęgniarskiej 
opieki domowej pod nazwą Stacje Opieki 
Caritas. Co roku z działalności stacji ko-
rzysta około 13 tysięcy pacjentów. Dzięki 
pomocy pielęgniarek mogą oni przeżywać 
swoją chorobę i starość w domu, pośród 
bliskich i przyjaciół. Naśladując przykład 
Jezusa – Dobrego Samarytanina, Caritas 
utworzyła w gminach gabinety rehabilita-
cyjne. Ich bliskość i dostępność powoduje, 
że rehabilitanci mogą usprawniać rocznie 
30 tysięcy pacjentów, których dotknęły 
różnego rodzaju problemy zdrowotne.
Przypomnieć trzeba, że te dwa pionierskie 
projekty pomocy medycznej, podobnie 
jak wyposażenie szpitali oraz gminnych 
i wiejskich ośrodków zdrowia, na początku 
lat 90-tych, w nowoczesną aparaturę me-
dyczną, zrealizowane zostały dzięki fun-
duszom zagranicznym, zwłaszcza pomocy 
z Niemiec. Mądrości arcybiskupa Alfonsa 
Nossola i jego pasterskiej dalekowzrocz-
ności zawdzięczamy, że projekty te od 
początku służą wszystkim mieszkańcom 

naszej diecezji i pomagają w procesie inte-
gracji. Musimy jednak otwarcie przyznać, 
że działania te nie wydałyby tylu dobrych 
owoców bez wsparcia i gotowości współ-
pracy ze strony samorządów i instytucji 
państwowych. Bardzo dziękuję za ich po-
stawę otwartości i chęci pomocy.
Wielkim dziełem, które potrafi rozja-
śnić i przemienić nawet trudne sytuacje, 
jest działalność Centrum Rehabilitacji dla 
Dzieci w Opolu. Również praca ośrodków 
terapeutycznych i integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych pomaga patrzeć na 
życie w takiej perspektywie, w jakiej widzi 
je Bóg. Działalność hospicjum w Starych 
Siołkowicach pozwala ludziom godnie 
przeżyć ostatnie chwile ziemskiego życia. 
[…] Warto wspomnieć także o posłudze 
ponad trzech tysięcy wolontariuszy, za-
angażowanych w Parafialnych Zespołach 
oraz Szkolnych Kołach Caritas. Karmiąc 
głodnych, przyodziewając nagich, odwie-
dzając chorych pokazują, że miłość bliź-
niego jest istotną częścią kultury chrze-
ścijańskiej. Działając w imię miłości i na 
sposób właściwy miłości, wnoszą cenny 
wkład w dzieło ewangelizacji, gdyż język 
miłości jest językiem uniwersalnym, zro-
zumiałym dla wszystkich.
Współpracownikom wszystkich wymie-
nionych i nienazwanych placówek Caritas 
oraz wolontariuszom działającym w ze-
społach i pojedynczo, którzy czujnie re-
agują, aby ulżyć bliźnim w momentach fi-
zycznego i duchowego cierpienia, składam 
słowa uznania i serdecznej wdzięczności. 
Rozwijajcie nadal Waszą działalność. […] 

Bp Andrzej Czaja

Słowo Biskupa Opolskiego  
z okazji 25-lecia reaktywowania  
Caritas Diecezji Opolskiej



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

16 listopada – Niedziela XXXIII Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Jana 
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† Annę i Konrada Wołowskich, †† rodziców, †† rodzeństwo, 
†† dzieci i wnuków

  – modlitwa za roczne dziecko Rafała Kobielarza
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski, a zwłaszcza zdrowie 

dla Grzegorza Boćka

17 listopada – poniedziałek — wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
 18.00 – za †† Józefę i Tadeusza Pachucych, †† dziadków oraz †† z pokre-

wieństwa z obu stron

18 listopada – wtorek — wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † Pawła Musioł w 5. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Musioł 

i Mandalka

19 listopada – środa — wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
 7.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama, †† teściów Matyldę i Pawła 

Wieja, † babcię Małgorzatę Kowalczyk, ††  z pokrewieństwa Klama, 
Kowalczyk, Ochatta, Wystrach i Wieja oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 listopada – czwartek — wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
 18.00 – za † ojca Antoniego Kopca, †† rodziców Klarę i Herberta Meissner 

oraz o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Gabrieli 
i Piotra z okazji 40. rocznicy ślubu

21 listopada – piątek — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za † Eugeniusza Szajkowskiego oraz o błogosławieństwo Boże, zdro-

wie i potrzebne łaski dla rodziny Szajkowskich, ich córek z rodzinami

22 listopada – sobota — wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za †† rodziców Helenę i Herberta Paterok, Teresę i Jerzego Kubiszok, 

†† dziadków, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

23 listopada – Niedziela XXXIV Zwykła — uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
 8.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych 
kolejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy

 10.30 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława, †† teściów Helenę i Władysława 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

  – chrzest: Zuzanna Liliana Kozłowska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Herberta 
Bogus z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪poniedziałek▪i▪wtorek▪nie▪będzie▪czynna▪kancelaria▪parafialna.▪
▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną,▪a▪po▪niej▪–▪o▪godz.▪

19.00▪–▪odbędzie▪się▪spotkanie▪formacyjne▪przed▪bierzmowaniem▪dla▪młodzieży▪
z▪klas▪pierwszych▪gimnazjalnych.

▪▪ W▪sobotę▪przypada▪wspomnienie▪św.▪Cecylii,▪patronki▪muzyki▪kościelnej.▪Z▪tej▪
okazji▪ponawiam▪zaproszenie▪skierowane▪do▪dziewcząt▪i▪chłopców▪do▪śpiewania▪
w▪naszej▪scholi▪parafialnej.▪Spotkania▪scholi▪w▪czwartki▪o▪godz.▪17.00.▪▪

▪▪ Dyrekcja,▪Grono▪Pedagogiczne,▪rodzice▪oraz▪uczniowie▪Publicznej▪Szkoły▪Podstawo-
wej▪nr▪2▪serdecznie▪zapraszają▪naszych▪seniorów▪na▪„Wieczór▪Andrzejkowy”,▪który▪
odbędzie▪się▪dnia▪27▪listopada▪2014▪r.▪o▪godz.▪17.00▪w▪sali▪gimnastycznej▪PSP▪nr▪2.▪

▪▪ W▪parafii▪św.▪Antoniego▪jest▪organizowana▪w▪dniach▪od▪6▪do▪10▪maja▪2015▪r.▪piel-
grzymka▪do▪Matki▪Bożej▪Ostrobramskiej▪w▪Wilnie.▪Trasa▪pielgrzymki▪poprowadzi▪
m.in.▪przez▪Niepokalanów,▪Gietrzwałd,▪Świętą▪Lipkę,▪Sokółkę▪(miejsce▪cudu▪eu-
charystycznego)▪i▪Warszawę▪(grób▪bł.▪ks.▪Jerzego▪Popiełuszki).▪Zapisy▪w▪zakrystii▪
kościoła▪św.▪Antoniego.▪Więcej▪informacji▪zamieszczono▪w▪gablotce.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła,▪a▪przed▪kościo-
łem▪można▪złożyć▪ofiarę▪na▪odbudowę▪zniszczonej▪pożarem▪katedry▪w▪Sosnowcu;▪
w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪naszej▪parafii▪śp.▪Rudolfa▪
Korzeńskiego,▪lat▪87,▪z▪Placu▪1▪Maja▪(pogrzeb▪odbył▪się▪w▪piątek);▪zaś▪z▪parafii▪św.▪
Antoniego▪odeszli▪do▪wieczności:▪śp.▪Czesław▪Łubczonek,▪lat▪59,▪z▪ul.▪Myśliwca,▪
śp.▪Zenon▪Lamot,▪lat▪60,▪z▪ul.▪Piastów▪oraz▪śp.▪Stanisław▪Krupiak,▪lat▪88,▪z▪ul.▪Aka-
cjowej.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


