Jak kształtowało się to bogate duchowo
życie? Bp Adamiuk wyszedł z ludu wyrosłego na Kresach Wschodnich Najjaśniejszej Rzeczpospolitej jeszcze w okresie rozbicia jedności narodowej, ale urodził się 18
grudnia 1913 r. w Stanach Zjednoczonych,
podczas wyjazdu jego rodziców w te strony
„za chlebem”. Jeszcze przed wybuchem
I wojny światowej wrócił z matką do Polski,
do rodzinnych stron koło Tarnopola i zamieszkał w Maksymówce w powiecie Zbaraż. Radość dawało mu uczenie się w szkole
powszechnej w rodzinnej wiosce, potem
w gimnazjum w Tarnopolu i wreszcie studia na przesławnym uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Trudno opisać satysfakcję i szczęście, które wynikały z faktu
przyjęcia święceń kapłańskich w katedrze
lwowskiej dnia 18 czerwca 1939 r., a potem
podjęcia posługi wikariusza w miasteczku
Busk. Ale jeszcze trudniej wyrazić tragedię, gdy zaledwie w dwa miesiące później,
daty 1 i 17 września 1939 r. wyznaczyły załamanie się świata i spokojnej egzystencji
narodu, i to niejednego. Jako młody ksiądz
przeżył utratę dosłownie wszystkiego – ojciec zmarł na Sybirze, szwagier zginął w Katyniu; matka z siostrą szczęśliwie powróciły z Sybiru wiosną 1945 r. Na początku
czerwca 1944 r. musiał opuścić umiłowane
strony i – doświadczając gorzkiej doli wypędzonego z ojczystej ziemi – przybył najpierw na teren diecezji tarnowskiej, a potem na Śląsk Opolski, gdzie w 1945 r. też
wszystko było jeszcze dalekie od stabilizacji i ugruntowanego porządku. Osiedlił
się w Głubczycach, gdzie został katechetą
w gimnazjum i liceum oraz obsługiwał parafie w Szonowie i Klisinie (tam osiedlili się
również ludzie z okolic Buska). W 1946 r.
został dziekanem dekanatu głubczyckiego

oraz pozostał nadal katechetą, ucząc każdego tygodnia 40 godzin religii, a także innych przedmiotów. Zmiany w życiu ks. Antoniego nastąpiły z chwilą przyjścia do
Opola biskupa Franciszka Jopa, który mianował go wizytatorem nauki religii, w rok
później konsultorem diecezjalnym oraz
profesorem pedagogiki i katechetyki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym.
W 1961 r. został kanclerzem Kurii. Organizował też kursy katechetyczne dla świeckich i sióstr zakonnych, by wspierali kapłanów w ich katechetycznych zajęciach.
W tym też czasie opracował wspomniany
wyżej „Mały Katechizm” oraz „Historię Biblijną” i „Katechizm” dla dorosłych. Dnia
7 czerwca 1970 r. ogłoszona została nominacja ks. Antoniego Adamiuka na biskupa
pomocniczego diecezji opolskiej. Konsekracja biskupia miała miejsce w katedrze
opolskiej w niedzielę 5 lipca 1970 r. Odtąd
jego życie wypełniała posługa związana
przede wszystkim z wizytacjami parafii,
udzielaniem sakramentu bierzmowania,
sprawowaniem różnorodnych uroczystości w parafiach. Jego dziedzictwem pozostanie szacunek dla życia i dla prawdy, co
ujawniało się czy to na ambonie w dniach
strajków robotniczych, czy to w gabinetach ówczesnych pierwszych sekretarzy
partii, gdy trzeba było upominać się np.
o pozwolenia na budowę nowych świątyń,
czy w trosce o przekaz wiary na katechezie.
Warto więc z wdzięcznością myśleć o biskupie Antonim (może też przy jego grobie
na Górze Świętej Anny) i w czasach, kiedy
ciągle nie brakuje pogardy dla człowieka,
cynizmu i szyderstwa z Bożych spraw, pogardliwego wypowiadania opinii o Kościele, o Ojcu Świętym i biskupach, mieć
odwagę na życie w prawdzie i uczciwości.
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„Pamiętajcie o sw ych pr ze ł ożonych,
którzy głosili wam słowo Boże” (Hbr 13,7a)

Dzisiaj mija 15. rocznica śmierci biskupa Antoniego Adamiuka, stąd cytowane w tytule przynaglenie natchnionego autora Listu do Hebrajczyków nabiera szczególnego
znaczenia i niemal domaga się serdecznego wspomnienia tej postaci, tak bardzo charakterystycznie wzbogacającej rzeczywistość kościelną Diecezji Opolskiej po
1945 r. Bp Antoni wiele razy przyjeżdżał z posługą biskupią do Zdzieszowic. Najczęściej były to wizyty związane
z udzielaniem sakramentu
bierzmowania, ale z pewnością niektórzy Parafianie
pamiętają jego dwukrotny
pobyt w zakładach koksowniczych na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
a zwłaszcza Mszę św. z poświęceniem nowo wybudowanej kaplicy św. Floriana na
terenie zakładów. Dla pamiętających czasy PRL-u bp Adamiuk jawi się jako odważny
pasterz, który nie tylko w czasach „Solidarności” zdecydowanym głosem wyrażał troskę o przywrócenie wolności
i suwerenności narodu, przestrzegając przed złem syste-

25 stycznia 2015 r.
mów totalitarnych, a ucząc
życia w prawdzie i miłości
do Boga, Kościoła i Ojczyzny.
Większość z nas swoją edukację religijną opierało na
„Małym katechizmie” i „Historii biblijnej” (przekazywanych do niedawna z pokolenia na pokolenie), których
autorem był bp A. Adamiuk.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

25 stycznia – Niedziela III Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ernestyny Grabisch
z okazji 90. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † matkę Józefę Nawój, † Stanisława Gadacz, † Henryka Gola oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
26 stycznia – poniedziałek — wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka, †† teściów Agnieszkę i Sylwestra Musioł, †† z rodzin Musioł i Mandalka
27 stycznia – wtorek — wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin oraz dla Hildegardy z okazji 92. rocznicy urodzin
28 stycznia – środa — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
7.00 – za † męża Józefa Lepich w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Bronisławę
i Ernesta Gołąbek, †† teściów Łucję i Karola Lepich, †† szwagrów Rajnholda i Sylwestra oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
29 stycznia – czwartek
18.00 – za † Zofię Szewczyk oraz †† z rodzin Szewczyk i Romański
30 stycznia – piątek
18.00 – za † matkę i babcię Łucję Świerad w 8. rocznicę śmierci oraz za
†† z rodziny
31 stycznia – sobota — wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
15.00 – chrzest: Kamil Pisczor
18.00 – za †† Jana i Stefanię Gutowskich oraz †† Anielę i Feliksa Stukan
1 lutego – Niedziela IV Zwykła
8.00 – za † Mirosława Olszewskiego w 12. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Olszewskich i Nykiel
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Morawiec z okazji 70. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Zdzisławę Rybicką w 30 dzień po śmieci

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj kończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ogólnopolskie uroczystości zakończenia tego Tygodnia w tym roku odbędą się w Opolu.  
W związku z tym Biskup Opolski zaprasza kapłanów i wiernych naszej diecezji do
opolskiej katedry, by o godz. 16.00 podczas Eucharystii wspólnie z Przedstawicielami różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich błagać o dar urzeczywistnienia się pełnej jedności w Chrystusowym Kościele. Wrażliwości ekumenicznej
poleca się również obchodzony jutro w Kościele katolickim w Polsce XV Dzień Islamu. Islam, tak jak chrześcijaństwo i judaizm, zalicza się do religii monoteistycznych, to znaczy religii uznających tylko jednego Boga. Módlmy się, aby w przyszłości nie dochodziło na świecie do wojen na tle religijnym.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Również w poniedziałek (26 stycznia) o godz. 10.00 Mniejszość Niemiecka zaprasza
babcie i dziadków do klubu przy ul. Akacjowej 2 na spotkanie z okazji Dnia Babci.
▪▪ Przypomnienie! W środę 28 stycznia o godz. 18.40 w auli domu katechetycznego
przy parafii św. Antoniego odbędzie się spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów
udających się w maju do Wilna do Matki Bożej Ostrobramskiej.
▪▪ W piątek o godz. 19.15 zapraszam na spotkanie formacyjne dla grupy oazowej.
▪▪ Informacja dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego! Nauki przedmałżeńskie organizowane są w soboty
o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:
— 	7 lutego, 11 kwietnia i 6 czerwca 2015 r. – temat: „Sakramentalność małżeństwa”;
— 	14 lutego, 18 kwietnia i 20 czerwca 2015 r. – temat: „Małżeństwo w ujęciu
psychologicznym i pedagogicznym”;
— 	21 lutego, 25 kwietnia i 27 czerwca 2015 r. – temat: „Etyka życia małżeńskiego”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego. W razie pytań prosimy
o kontakt: tel. 663 866 177; e-mail: nauki.zdzieszowice@gmail.com.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

