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Św. Wawrzyniec, którego liturgiczne 
święto Kościół przeżywa 10 sierpnia, 
był w starożytności i średniowieczu 
jednym z najbardziej popularnych 
świętych. W źródłach historycznych 
wymieniony jest jako jeden z sied-
miu diakonów Kościoła rzymskiego za 
czasów papieża Sykstusa II. Najdaw-
niejsza tradycja rzymska opowiada 
o jego niezwykle bohaterskiej śmierci 
w czasach prześladowań chrześcijan 
za cesarza Waleriana (258 r.). Według 
niej Wawrzyniec jako administrator 
majątku Kościoła w Rzymie, mając 

równocześnie zleconą opiekę nad ubogimi, był 
wszelkimi sposobami przymuszany do oddania 
całego majątku kościelnego tyranowi. Dzielny 
diakon w ciągu kilku dni po męczeńskiej śmierci 
Sykstusa II rozdał majątek ubogim, a następnie 
zgromadziwszy biedotę Rzymu, którą wspierała 
gmina chrześcijańska, miał przed namiestnikiem 
rzymskim wypowiedzieć słowa: „Oto są skarby 
Kościoła!”. Poniesiona za to śmierć była szcze-
gólnie okrutna – żywcem pieczono go na ruszcie.
Z okazji święta św. Wawrzyńca, które nazywane 
jest czasem świętem diakonatu, warto pomy-
śleć o tej posłudze. Urząd tzw. diakona stałego 
do V w. w Kościele zachodnim był instytucją 

kwitnącą, a jego rolę i po-
zycję potwierdzały liczne 
sobory. W następnych wie-
kach, z różnych powodów 
diakonat zanikł, stając się 
jedynie stopniem przejścio-
wym do kapłaństwa. Do-
piero w XX w. w Kościele 
katolickim pojawiła się 
myśl o wznowieniu diako-
natu stałego, co ostatecz-
nie potwierdził II Sobór 
Watykański, stwierdzając 
m.in., że „można go udzie-
lać mężom dojrzałym, rów-
nież żyjącym w stanie mał-
żeńskim…”. Obecnie urząd 

ten jest integralną częścią Kościołów kato-
lickich wszystkich kontynentów, głównie 
w Ameryce Północnej i Europie Zachod-
niej. W Polsce diakonat stały wprowa-
dzono w 2001 r. i od tego czasu wyświę-
conych zostało 14 mężczyzn, w tym dla 
naszej diecezji 5. Pierwszy Synod Diecezji 
Opolskiej, który odbył się w latach 2002–
2005, zachęcał do powołania stałych dia-
konów, argumentując, że „potrzeba ta 

Fra Angelico, Z życia św. Wawrzyńca, Kaplica Mikołaja w Pałacu watykańskim 
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Opole, dnia 4 sierpnia 2015 r.
Drodzy Diecezjanie,
bardzo serdecznie zapraszam Was na doroczną uroczystość odpu-
stową do Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim.
Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 15 sierpnia o godz. 18.00 nie-
szporami w kościele parafialnym, procesją do Sanktuarium i Mszą 
św. przy ołtarzu polowym. Suma odpustowa, której będzie prze-
wodniczył Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol, zostanie odprawiona 
w niedzielę o godz. 11.00.
W tegorocznych obchodach odpustowych, podczas liturgii w so-
botni wieczór chcemy otoczyć szczególną modlitwą i wyśpiewać 
dziękczynne Te Deum Laudamus za 30 lat posługi biskupa pomoc-
niczego seniora Jana Bagińskiego, który 15 sierpnia 1985 roku wraz 
z biskupem Gerardem Kuszem przyjął w katedrze opolskiej z rąk 
Józefa Kardynała Glempa święcenia biskupie.
Drodzy Diecezjanie, osoby życia konsekrowanego, bracia kapłani, 
polecam serdecznej pamięci modlitewnej Drogiego Biskupa Jana 
oraz Biskupa Gerarda, (który do 1992 roku pełnił posługę w na-
szej diecezji) i zapraszam do Kamienia Śląskiego na dziękczynną 
Eucharystię w intencji Dostojnych Jubilatów.

Szczęść Boże
Wasz biskup

† Andrzej Czaja
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Św. Wawrzyniec — dIAKOn i męczennik – ciąg dalszy  ________________________
zachodzi w związku z możliwością powie-
rzenia im w Kościele troski o biednych 
i dzieła miłosierdzia. Przywrócenie tego 
stopnia posługi w praktyce pomogłoby 
zdynamizować działalność charytatywną 
i upodobnić wspólnoty chrześcijańskie do 
wspólnot z czasów apostolskich i urzeczy-
wistnić pełny obraz hierarchicznej struk-
tury Kościoła”. A może już dojrzał czas do 
posługi stałego diakona w naszej parafii? 

Św. Wawrzyniec — dIAKOn i męczennik



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

9 sierpnia – nIedZIelA XIX ZWYKŁA 
 8.00 – za † Ernestynę Grabisch oraz † jej męża Antoniego
 10.30 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, †† rodziców Marię i Jana 

Ochlast oraz †† z pokrewieństwa
  – modlitwa za roczne dziecko: Liliana Michnowska
 14.00 – chrzest: Hanna Paulina Kołodziej
 15.00 – chrzest: Maciej Jan Sojka
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Mieczysława Siwczyka w 1. rocznicę śmierci

10 sierpnia – poniedziałek — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 19.00 – 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

  – za †† Urszulę i Józefa Kielar [od rodzin Kielar i Gmiterek]

11 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Klary, dziewicy
 19.00 – za †† Stefanię, Władysława i Tadeusza Pieronek, †† z pokrewień-

stwa i dusze w czyśćcu cierpiące
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy
12 sierpnia – środa 
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i po-

myślne ukończenie studiów oraz z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i dary Ducha Świętego dla Piotra

13 sierpnia – czwartek
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
 19.30 – nabożeństwo fatimskie i procesja ze świecami

14 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 19.00 – za † Henryka Kuder [ofiarowana od Rodziny bł. Edmunda]

15 sierpnia – sobota — UROCZYSTOŚĆ WnIeBOWZIĘCIA nAJŚWIĘTSZeJ MARYI PAnnY
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Dawida 
z okazji 18. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie

 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 dla s. M. Natalii

 18.30 – Nieszpory maryjne
 19.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik

16 sierpnia – nIedZIelA XX ZWYKŁA 
 8.00 – za † Antoniego Komander, † żonę Józefę, †† dwie córki, † babcię 

Marię, † szwagra Wilhelma i dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Marię i Maksymiliana Heinrich oraz Rozalię i Pawła 

Adamczyk, †† rodzeństwo i †† z pokrewieństwa z obu stron
 11.30 – chrzest: Kaja Zielińska
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † żonę Urszulę Pietrzak w 2. rocznicę śmierci oraz † Marię Jen-

drusch w 1. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Ojcowie▪Franciszkanie▪z▪Góry▪Świętej▪Anny▪zapraszają▪od▪13▪do▪16▪sierpnia▪na▪
Wielki▪Odpust▪Kalwaryjski▪Wniebowzięcia▪NMP.▪Plan▪obchodów▪na▪plakacie.

▪▪ W▪najbliższą▪sobotę▪przypada▪uroczystość▪Wniebowzięcia▪Najświętszej▪Maryi▪
Panny,▪zwana▪świętem▪Matki▪Bożej▪Zielnej.▪Zgodnie▪z▪tradycją,▪po▪Mszach▪św.,▪
które▪z▪racji▪święta▪nakazanego▪będą▪odprawiane▪w▪porządku▪niedzielnym,▪zo-
staną▪poświęcone▪kwiaty,▪zioła▪i▪kłosy▪zbóż.▪Wiązanki▪kwiatów▪przygotowane▪
przez▪Parafialny▪Zespół▪Caritas▪będzie▪można▪nabyć▪w▪tym▪dniu▪przed▪kościołem.

▪▪ W▪dniach▪15–17▪sierpnia▪w▪Kamieniu▪Śląskim▪odbędą▪się▪uroczystości▪odpustowe▪
ku▪czci▪św.▪Jacka▪w▪Kamieniu▪Śląskim.▪Szczegóły▪na▪plakacie.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪będziemy▪gościć▪w▪naszym▪kościele▪o.▪Michała▪Lepicha▪ze▪
Zgromadzenia▪Misjonarzy▪Oblatów▪Maryi▪Niepokalanej.▪Będzie▪można▪nabyć▪Ka-
lendarze misyjne▪na▪2016▪rok.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła;▪w▪uroczystość▪
Wniebowzięcia▪NMP▪będzie▪przeznaczona▪na▪Wydział▪Teologiczny▪w▪Opolu,▪a▪w▪przy-
szłą▪niedzielę▪–▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪złożone▪ofiary.

▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Katarzyna▪Morawiec▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Marcin▪Marek▪ze▪
Zdzieszowic▪—▪zapowiedź▪II.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪śp.▪
Zygmunta▪Małeckiego,▪lat▪66,▪z▪ul.▪Piastów,▪śp.▪Annę▪Szołtysek,▪lat▪96,▪aktualnie▪
mieszkała▪w▪Niemczech,▪śp.▪Irmgardę▪Przezdzink,▪lat▪73,▪również▪z▪Niemiec▪oraz▪śp.▪
Jerzego▪Grabisch,▪lat▪60,▪z▪ul.▪Akacjowej.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…


