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W tych dniach zorganizowano w Polsce 
IV Krajowy Kongres Misyjny, którego ce-
lem jest ożywienie świadomości misyjnej 
wśród wiernych, a zarazem uczczenie 50. 
rocznicy opublikowania dekretu Ad Gen-
tes Soboru Watykańskiego II, 40-lecie ad-
hortacji Pawła VI Evangelii nuntiandii oraz 
25-lecie encykliki Redemptoris Misssio 
Jana Pawła II. Trzydniowy Kongres prze-
biega pod hasłem „Radość Ewangelii źró-
dłem misyjnego zapału”. Pierwszym jego 
punktem było sympozjum naukowe na 
UKSW, w czasie którego mówiono o ko-
nieczności  „umisyjnienia”  struktur Ko-
ścioła w Polsce, nowych formach współ-

pracy i  integracji środowisk misyjnych, 
roli  Papieskich Dzieł Misyjnych w po-
słudze misyjnej Kościoła czy roli misjo-
narzy świeckich. Gościem honorowym 
Kongresu  jest Prefekt Kongregacji  ds. 
Ewangelizacji Narodów kard Fernando 
Filoni,  który  drugiego  dnia  Kongresu 
odwiedził trzy stacje misyjne (dziecięcą, 
młodzieżową  i  dorosłych)  zorganizo-
wane w Warszawie. Trzeci dzień kon-
gresu przewiduje Msze św. kongresowe 
i festyny misyjne w parafiach w całym 
kraju. W naszej parafii o misjach przy-
pomni nam modlitwa i słowo Boże pod-
czas każdej Mszy św. oraz niniejszy tekst.
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Jednym z darów kongresowych będzie 
wysłanie z Polski do krajów misyjnych 105 
nowych misjonarzy. Liczba nawiązuje do 
1050. rocznicy Chrztu Polski. W związku 
z Kongresem Komisja KEP ds. Misji wydała 
również trzytomową pozycję „Polscy Mi-
sjonarze w świecie” będącą kompendium 
biogramów wszystkich polskich misjona-
rzy, którzy w ciągu ostatniego półwiecza 
pracowali czy wciąż pracują na świecie. 
Warto wiedzieć, że w 97 krajach świata 
pracuje obecnie 2065 polskich misjonarek 
i misjonarzy. Najwięcej, bo 840, pracuje 
w Afryce (w takich krajach jak: Kamerun, 
Zambia, Madagaskar, Tanzania, Togo, Re-
publika Południowej Afryki). W Ameryce 
Południowej i Środkowej jest 804 polskich 
misjonarzy, w tym 445 zakonników 170 
kapłanów ‘fidei donum’, oraz 167 sióstr 
i 22 osoby świeckie. Na terenie Azji jest 
obecnie 332 misjonarzy w tym najwięcej 
w Kazachstanie, Japonii  i na Filipinach, 
zaś w Ameryce Północnej jest ich 18. Mi-
sjonarze są świadkami wiary, a niektórzy 
potwierdzili to śmiercią męczeńską. Tylko 
w ciągu ostatnich 30 lat zginęło na świe-
cie ok. 1200 misjonarzy. W gronie tym 
znalazło się również 6 Polaków. 
Zaangażowanie  misyjne  księży  należą-
cych do diecezji opolskiej zaczęło się wła-
ściwie dopiero w 1981 r. Bezpośrednim im-
pulsem do wyjazdu pierwszych opolskich 
księży na misje była prośba afrykańskiego 
biskupa Chrétien Matawo Bakpessi o po-
moc polskich księży do pracy w jego togij-
skiej diecezji. Było to w roku 1979. Jesz-
cze w tym samym roku do Togo udał się 
biskup Alfons Nossol. Widząc ogromne 

potrzeby misyjne w tym małym afrykań-
skim kraju, wysłał do diecezji Sokodé pię-
ciu pierwszych misjonarzy diecezjalnych. 
Oczywiście, byli to ci ochotnicy, u których 
myśl i idea pracy na misjach dojrzewała 
już wcześniej. W tym samym czasie dwaj 
inni kapłani zdecydowali się na wyjazd do 
pracy misyjnej w Peru. Po rocznym kursie 
językowym, w roku 1981 cała siódemka 
udała się do swoich nowych diecezji. W rok 
później dwaj inni księża wyjechali na mi-
sje na małą afrykańską wyspę położoną na 
oceanie Indyjskim – Mauritius, zaś w roku 
1983 dwóch następnych udało się do Togo, 
a jeden do Peru. W latach 1981–2015 na 
misjach pracowały ogółem 42 osoby z na-
szej diecezji. Oprócz wspomnianych: Togo, 
Peru i Mauritiusa, pracowali oni jeszcze 
w: Kamerunie, Zambii, Argentynie, Boli-
wii, Brazylii, Chile, Puerto-Rico, Wenezu-
eli oraz Papui Nowej Gwinei. Aktualnie na 
misjach przebywa 15 osób z diecezji opol-
skiej, nie wliczając osób zakonnych (13 ka-
płanów, i 2 osoby świeckie): Togo (ks. Piotr 
Warzecha, ks. Jan Piontek, ks. Robert Dura, 
ks. Zygmunt Piontek); Peru (ks. Jan Lacho-
wiecki, ks. Joachim Pohl, ks. Paweł Chu-
dzik, ks. Dariusz Flak, p. Joanna Łupicka); 
Boliwia (ks. Piotr Wojtala, ks. Przemysław 
Skupień, p. Małgorzata Siwiec); Mauritius 
(ks. Tadeusz Lewicki); Brazylia (ks. Serafin 
Pogoda); Puerto-Rico (ks. Wiktor Tarnaw-
ski). Refleksję o misjach warto zakończyć 
słowami papieża  Franciszka  z Evangelii 
Gaudium (nr 15), że „działalność misyjna 
«stanowi także dziś największe wyzwanie 
dla Kościoła», a «sprawa misji winna być 
na pierwszym miejscu»”.

Na misjach w Togo Na misjach w Peru
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14 czerwca – Niedziela XI Zwykła 
  8.00 – za † Ludwika Pecolt, † żonę Zofię, † syna Jana i dusze w czyśćcu cier-

piące
  10.30 – za † męża Józefa Raszowskiego, † córkę Franciszkę oraz †† z rodziny 
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji urodzin

15 czerwca – poniedziałek — wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy
  18.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† Katarzynę i HIeronima Markie-

ton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinricha i Hel-
muta, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 czerwca – wtorek 
  18.00 – za † Annę Zagrol w 10. rocznicę śmierci, † jej męża Waltera oraz 

†† dziadków z obu stron

17 czerwca – środa — wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
  7.00 – za †† rodziców Marię i Franciszka Titz, † bratową Waleskę Titz oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

18 czerwca – czwartek
  18.00 – za †† Marię i Joachima Kura oraz †† z pokrewieństwa

19 czerwca – piątek
  18.00 – za † Joachima Koniecznego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

20 czerwca – sobota
  11.30 – chrzest: Paweł Aleksander Grzyb
  13.00 – ślub rzymski: Roksana i Michał Żyłka
  18.00 – za †† rodziców Rudolfa i Edeltraudę Paisdzior oraz †† dziadków 

z obu stron

21 czerwca – Niedziela XII Zwykła 
  8.00 – za †† Jerzego i Marię Smoczyńskich oraz †† z rodziny
  10.30 – za † Halinę Olszewską w 15. rocznicę śmierci, †† z rodzin Olszewskich 

i Nykiel 
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Kata-

rzynę i † szwagra Antoniego

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiaj▪o▪godz.▪14.00▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪odbę-
dzie▪się▪modlitewne▪spotkanie▪Franciszkańskiego▪Zakonu▪Świeckich.

▪▪ W▪środę▪o▪godz.▪17.00▪w▪Porębie▪organizuje▪swoje▪spotkanie▪Rodzina▪bł.▪Edmunda.
▪▪ Dyrektor,▪Rada▪Pedagogiczna,▪Rada▪Rodziców▪i▪uczniowie▪Zespołu▪Szkół▪im.▪Jana▪

Pawła▪II▪w▪Zdzieszowicach▪wraz▪z▪Wydziałem▪Katechetycznym▪Kurii▪Diecezjal-
nej▪w▪Opolu▪zapraszają▪w▪środę▪(17▪czerwca)▪na▪uroczystość▪15-lecia▪nadania▪tej▪
szkole▪imienia▪Jana▪Pawła▪II.▪O▪godz.▪16.00▪w▪sali▪Kina▪Odrodzenie▪odbędzie▪się▪
spektakl▪muzyczny▪SANTO▪SUBITO▪w▪hołdzie▪Janowi▪Pawłowi▪II,▪zaś▪o▪godz.▪18.00▪
w▪kościele▪św.▪Antoniego▪Msza▪św.▪w▪intencji▪pracowników▪i▪uczniów▪szkoły.

▪▪ Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪także▪w▪środę▪na▪drugie▪spotkanie▪z▪ks.▪Mar-
kiem▪Sobottą▪na▪temat:▪„Zabytki▪Ziemi▪Zdzieszowickiej▪i▪Chełmskiej▪pomnikami▪
pobożności▪rodu▪Gaschinów”,▪które▪odbędzie▪się▪o▪godz.▪16.30▪w▪Szkole▪Podsta-
wowej▪w▪Żyrowej.▪Po▪spotkaniu▪Msza▪św.▪w▪kościele▪w▪Żyrowej.▪

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪18.00▪zapraszam▪wszystkie▪dzieci▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.
▪▪ Serdeczne▪zapraszam▪na▪drugi▪tzw.▪wykład otwarty,▪który▪19▪czerwca▪(piątek)▪

o▪godz.▪19.00▪w▪naszym▪kościele▪wygłosi▪ks.▪prof.▪dr▪hab.▪Piotr▪Morciniec▪na▪temat:▪
„Człowiek▪zagrożony!▪Od▪in vitro▪po▪komercjalizację▪martwego▪ciała”.▪Zaproszony▪
Prelegent▪jest▪uznanym▪autorytetem▪w▪dziedzinie▪teologii▪moralnej,▪pełni▪m.in.▪
funkcję▪kierownika▪Katedry▪Bioetyki▪i▪Etyki▪Społecznej▪Wydziału▪Teologicznego▪UO,▪
należy▪do▪Zespołu▪Ekspertów▪Konferencji▪Episkopatu▪Polski▪ds.▪Bioetyki,▪jest▪też▪
ekspertem▪w▪Wieloletnim▪Programie▪Rozwoju▪Medycyny▪Transplantacyjnej▪Mini-
sterstwa▪Zdrowia▪oraz▪autorem▪kilkunastu▪książek▪i▪kilkuset▪artykułów▪naukowych.

▪▪ Miejsko-gminny▪Ośrodek▪Pomocy▪Społecznej▪w▪Zdzieszowicach▪zaprasza▪na▪Pik-
nik▪rodzinny,▪który▪odbędzie▪się▪w▪piątek▪19▪czerwca▪od▪godz.▪16.00▪na▪rekreacyj-
nym▪terenie▪Osiedla▪Akacjowa.▪W▪programie▪wiele▪atrakcji,▪szczegóły▪na▪plakacie.

▪▪ W▪sobotę▪od▪godz.▪16.00▪okazja▪do▪spowiedzi▪św.▪dla▪dzieci▪i▪młodzieży▪z▪racji▪za-
kończenia▪roku▪szkolnego.

▪▪ W▪sobotę▪i▪niedzielę▪(20▪i▪21▪czerwca)▪na▪Górze▪Świętej▪Anny▪odbędzie▪się▪piel-
grzymka▪przyjaciół▪misji▪i▪Ziemi▪Świętej.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii,▪podobnie▪będzie▪
w▪przyszłą▪niedzielę;▪za▪tydzień▪przed▪kościołem▪będzie▪można▪złożyć▪ofiarę▪na▪
Wydział▪Teologiczny▪w▪Opolu.▪„Bóg▪zapłać”.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪naszej▪parafii▪śp.▪Ur-
szulę▪Kieler,▪lat▪89,▪z▪ul.▪22▪Lipca▪(ostatnio▪mieszkała▪w▪Porębie;▪pogrzeb▪odbył▪
się▪w▪piątek)▪oraz▪śp.▪Annę▪Korzeńską,▪lat▪87,▪z▪ul.▪Wolności▪(pogrzeb▪odbył▪się▪
w▪sobotę),▪zaś▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪odeszła▪do▪wieczności▪śp.▪Zofia▪Dłużniak,▪
lat▪89,▪z▪ul.▪Kościuszki.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


