
R. II: 2015, nr 32 (97) 16 sierpnia 2015 r.

Każdy z naszych parafian wie, że para-
fia pw. św. Ojca Pio w Zdzieszowicach 
jest cząstką diecezji opolskiej. Kto zna 
lepiej dawniejsze dzieje tej ziemi to 
może uzupełnić, że przedtem była to 
wielka diecezja wrocławska, powołana 
do życia równo w roku 1000. A więc 
przez wieki struktury administracyjne 
Kościoła zmieniały się. Oczywiście, 
z różnych powodów. Na każdą de-
cyzję wpływ miały względy, które 
dopasowywały zasięg i granice pod-
stawowych jednostek kościelnych do 
takich form, by mogły one umożliwiać 
w miarę sprawne zarządzanie Kościo-
łem. Stabilną strukturą była zawsze 
każda diecezja, ukształtowana według 
zamysłu Ewangelii, aby wspólnotą 
wierzących w Chrystusa kierowali 
Apostołowie i ich następcy, czyli bi-
skupi. Ta odpowiedzialność apostolska 
w każdej epoce domagała się dosto-
sowywania poszczególnych okręgów 
do istniejących warunków. Jednym 
z ważniejszych i częstych względów 
była przynależność poszczególnych 
krain do konkretnego państwa, czyli 
granice państwowe najczęściej przy-
czyniały się do zmian zasięgu diecezji. 
Tak było i w przypadku rozległej die-
cezji wrocławskiej, która od swych po-

czątków rozciągała się od Byto-
mia i Cieszyna aż do 
Zielonej Góry. Nie 
licząc drobnych 

korek-
tur w ciągu 
w i e k ó w   – 
zwłaszcza w XVII 
i XVIII w. – dopiero 
po I wojnie świato-
wej, gdy do odrodzonego państwa 
polskiego włączone zostały po przeprowa-
dzonym plebiscycie ziemie m.in. z Katowi-
cami, Chorzowem, Tarnowskimi Górami, 
Lublińcem, a także z Bielskiem i Cieszynem 
w 1922 r. papież Pius XI ustanowił najpierw 
w 1922 r. Administrację Apostolską Górnego 
Śląska ze stolicą w Katowicach, by po trzech 
latach ustanowić pełnoprawną diecezję kato-
wicką. Podobnie stało się po II wojnie świato-
wej ze Śląskiem Opolskim, chociaż ten proces 
był nieco bardziej skomplikowany.

Kończąca się II wojna światowa przesą-
dziła o przyznaniu znaczących terenów 
Rzeszy państwu polskiemu. Kapitulacja 
Niemiec 8 maja 1945 r. pociągnęła za sobą 
liczne zmiany. Zapowiadane też były da-
leko idące migracje ludnościowe poprzez 
planowane wysiedlenia dotychczasowej 
ludności niemieckiej, by tym sposobem 
stworzyć miejsce dla ludności polskiej z te-
renów wschodnich, które zajmował Zwią-
zek Radziecki. Mimo upływu tylu lat jest to 
ciągle bolesny i nie do końca wyjaśniony 
mechanizm poczynionych niesprawiedli-
wości. Ogłaszano także zmiany ustrojowe: 
Polska stawała się państwem socjalistycz-
nym i to powodowało wzrost obaw co do 
dalszego trwania Kościoła katolickiego. 
Dlatego jeszcze przed ostatecznymi decy-
zjami zwycięskich mocarstw, które zostały 
podjęte dopiero na konferencji w Poczda-
mie w drugiej połowie sierpnia 1945 r., już 
14 sierpnia tr. kard. August Hlond, Pry-
mas Polski, wydał znane dekrety z datą 
15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, o utworzeniu jeszcze prowizorycznej 

polskiej organizacji kościelnej na ziemiach 
niemieckich, które miały przypaść Polsce. 
W ten sposób m.in. dotychczasowa rozle-
gła archidiecezja wrocławska podzielona 
została na Administrację Dolnego Śląska 
ze stolicą we Wrocławiu, oraz Administra-
cję Śląska Opolskiego, z siedzibą w Opolu, 
a na pierwszego rządcę prymas wyzna-
czył kapłana diecezji katowickiej, ks. Bo-
lesława Kominka (ur. w 1903 r.). Chociaż 
dekrety prymasowskie nie zostały wów-
czas oficjalnie potwierdzone przez Sto-
licę Apostolską, to jednak przywołana 
data oznacza początek rzeczywistej dzia-
łalności nowej jednostki, liczącej pod ko-
niec 1945 r. ok. 1,4 mln wiernych, z ok. 
420 parafiami w ramach 37 dekanatów, 
w których pracowało blisko 500 księży 
diecezjalnych i zakonnych, chociaż cyfry 
te niemal z dnia na dzień się zmieniały.
Administracja Apostolska Śląska Opol-
skiego dopiero bullą papieża Pawła VI z 28 
czerwca 1972 r. stała się pełnoprawną die-
cezją opolską, z której podczas kolejnej re-
organizacji w 1992 r. wydzielono 90 para-
fii wokół Bytomia, Zabrza, Gliwic, Toszka 
i Pyskowic, które stały się zalążkiem nowej 
diecezji gliwickiej, a 15 parafii na północy 
diecezji z Wołczynem i Byczyną – włą-
czone zostały do nowej diecezji kaliskiej.
Przypadająca w tych dniach 70. rocznica 
ukształtowania się samodzielnej admini-
stracji kościelnej na Śląsku Opolskim jest 
okazją do szczerej modlitwy za dzisiejszą 
diecezję opolską, z jej biskupami, kapła-
nami, osobami życia konsekrowanego i rze-
szami wiernych w 399 parafiach. Ważne 
jest, by ożywiać wdzięczność za miniony 
wkład w budowanie Królestwa Bożego 
w naszych sercach oraz prosić o dalsze 
błogosławieństwo dla przyszłych pokoleń.Katedra opolska — fot. A. Nowak
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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

17 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rudolfa z okazji 75. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

18 sierpnia – wtorek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Violetty i jej bliskich

19 sierpnia – środa 
 7.00 – za † Urszulę Kielar [ofiarowana od mieszkańców z ul. 22 Lipca]

20 sierpnia – czwartek
 19.00 – o Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
wnuczki Mai z okazji 3. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej 
rodziny

21 sierpnia – piątek
 19.00 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, †† dziadków Gertrudę 

i Leona Koptoń, Aleksandrę i Stanisława Skóra oraz chrzestnego Sta-
nisława Skóra

22 sierpnia – sobota
 19.00 – W darze dziękczynienia za przeżyte w miłości wspólne 20 lat małżeń-

stwa z prośbą błogosławieństwo i łaski Boże na dalsze życie w szczęściu 
i zdrowiu dla Violetty i Tomasza

23 sierpnia – NIedzIelA XXI zWYKŁA 
 8.00 – za † męża Jana Marek, †† jego rodziców, 3 braci i siostrę, †† rodziców 

Elżbietę i Pawła Golombek, 4 siostry i brata oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Andrzeja 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny  

  – modlitwa za roczne dziecko: Alicja Perfeta
 15.00 – chrzest: Sara Anna Klimek
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – w intencji Parafian
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▪▪ W▪Kamieniu▪Śląskim▪trwają▪uroczystości▪odpustowe▪ku▪czci▪św.▪Jacka.▪Niedzielnej▪
Sumie▪odpustowej▪(o▪godz.▪11.00▪na▪▪placu▪przed▪sanktuarium▪św.▪Jacka)▪prze-
wodniczy▪abp▪Alfons▪Nossol.▪Szczegóły▪na▪plakacie.

▪▪ Jutro▪(17▪sierpnia)▪wyruszy▪z▪Opola▪39.▪Opolska▪Piesza▪Pielgrzymka▪na▪Jasną▪Górę.▪
Przyświecać▪jej▪będzie▪hasło:▪Metanoia – umysłu i serca. Ewangelicznymi ścież-
kami nawrócenia – w kierunku Światowych Dni Młodych Kraków 2016.▪Pielgrzymi▪
dotrą▪do▪Częstochowy▪w▪sobotę▪22▪sierpnia.▪Msza▪Święta▪na▪zakończenie▪piel-
grzymki▪będzie▪sprawowana▪na▪jasnogórskim▪szczycie▪o▪godz.▪11.00.▪Wszyscy,▪
którzy▪chcieliby,▪ale▪ze▪względu▪na▪chorobę,▪brak▪wolnego▪czasu,▪pracę▪lub▪inne▪
przeszkody▪nie▪mogą▪iść▪na▪pielgrzymkę,▪zaproszeni▪są▪do▪pielgrzymowania▪du-
chowego.▪Duchowy▪pielgrzym▪jest▪zobowiązany▪do:▪przebywania▪myślami▪z▪piel-
grzymami,▪codziennej▪modlitwy▪za▪pielgrzymów▪(różaniec);▪w▪miarę▪możliwości▪
do▪codziennej▪Mszy▪św.;▪osoby▪chore▪i▪cierpiące▪powinny▪dołączyć▪również▪oso-
biste▪cierpienia▪i▪duchowe▪ofiary▪w▪intencji▪pielgrzymów;▪ważnym▪elementem▪
jest▪wysłuchanie▪wieczornej▪transmisji▪nabożeństw▪w▪Radiu▪Doxa.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪–▪również▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪złożone▪ofiary.

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

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪śp.▪Fer-
dynanda▪Podolskiego,▪lat▪66,▪z▪ul.▪Piastów.▪Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


