
KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO
O ŚMIERCI I POGRZEBIE ŚP. BP. JANA BAGIŃSKIEGO

Drodzy Diecezjanie!
Z głębokim żalem informuję, że 19 maja 2019 r. odszedł do Pana w 87. roku ży-

cia, 63. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa – emerytowany opolski biskup po-
mocniczy Jan Bagiński.

Biskup Jan urodził się 31 maja 1932 r. w Kamionce na Wołyniu. W 1943 r. wraz
z rodziną zbiegł z rodzinnej miejscowości, dzięki czemu uratował się przed napa-
dem banderowców. Po wojennej tułaczce osiadł z rodziną w 1946 r. w Opolu. W la-
tach 1947-1951 uczęszczał do II Męskiego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu,
gdzie złożył egzamin dojrzałości. W latach 1951-1956 odbył studia filozoficzno-
teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i w
Opolu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 17 czerwca 1956 r. w kościele Podwyższe-
nia Krzyża św. w Opolu biskup częstochowski Zdzisław Goliński.

W latach 1956-1958 pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pysko-
wicach. Jednocześnie realizował zadanie budowy kościoła filialnego w Pniowach na
terenie sąsiedniej parafii św. Marcina w Paczynie. Następnie w latach 1958-1959 był
wikariuszem w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu. W latach 1976-
1985 pełnił funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w
Kluczborku. W 1979 r. został mianowany dziekanem kluczborskim, a w roku 1981
dziekanem kluczborskiego rejonu duszpasterskiego. Od roku 1979 był ponadto kon-
sultorem diecezjalnym. W 1981 r. otrzymał godność kapelana honorowego Jego
Świątobliwości.

W latach 1959-1976 pracował w seminarium duchownym w Nysie na stano-
wisku wykładowcy języka łacińskiego i prefekta alumnów. Od roku 1973 piastował
również stanowisko wicerektora seminarium. W tym czasie był inwigilowany przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Instytut Pamięci Narodowej nadał mu sta-
tus pokrzywdzonego.

15 sierpnia 1985 r. otrzymał święcenia biskupie w katedrze Podwyższenia Krzy-
ża św. w Opolu. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, ówczesny prymas Polski;
współkonsekratorami byli kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski i bp
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Alfons Nossol, biskup opolski. Odtąd posługa biskupia, związana przede wszystkim
z wizytacjami w parafii, udzielaniem sakramentu bierzmowania, celebrowaniem
różnych uroczystości w parafiach wypełniała życie biskupa Jana. Chętnie podejmo-
wał się różnorodnych posług w myśl swojego zawołania biskupiego „Servire Deo et
populo” (Służyć Bogu i ludziom). W kurii biskupiej sprawował urząd przewodniczą-
cego Wydziału Duszpasterskiego. Do jego kompetencji należały sprawy duszpaster-
stwa ogólnego i sakramentalne, sprawy rodzinne, charytatywne, misyjne i zakonne.
Oprócz tego szczególną opiekę sprawował nad kluczborskim rejonem duszpaster-
skim. Cenił sobie żywy kontakt z duszpasterzami i wiernymi, radośnie głosił Słowo
Boże, kierował do wiernych listy pełne pasterskiej troski i dzielił ich radości, prze-
wodnicząc wielu diecezjalnym i parafialnym uroczystościom.

14 sierpnia 2009 r. papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków
biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Mimo przejścia w stan spoczynku, nadal –
o ile pozwalały mu siły – aktywnie uczestniczył w życiu diecezji.

W okresie choroby doświadczał pamięci, modlitwy i życzliwości duszpasterzy,
personelu Domu Księży Emerytów w Opolu i diecezjan – za co pragnę w Jego imie-
niu wszystkim Wam z serca podziękować. Zmagający się w ostatnich latach z fi-
zyczną słabością i utrudzony chorobą, w niedzielny wieczór 19 maja br., zaopatrzo-
ny świętymi sakramentami, zakończył swoją ziemską wędrówkę.

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Jana Bagińskiego odbędą się w niedzielę
26 maja i w poniedziałek 27 maja 2019 r. w Opolu. W niedzielę o godz. 14.30
mieszkańcy Domu Księży Emerytów pożegnają modlitwą trumnę z ciałem śp. bi-
skupa Jana, po czym o godz. 15.00 zostanie ona wystawiona w kościele św. Alekse-
go. Po modlitewnym czuwaniu, o godz. 16.30, nastąpi wyprowadzenie trumny do
katedry (eksporta), gdzie zostanie odprawiona Msza św. Trumna będzie wystawiona
w katedrze do godz. 21.00 dla wszystkich, którzy zechcą tego wieczoru towarzyszyć
modlitwą Zmarłemu.

W poniedziałek 27 maja o godz. 9.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne przy
trumnie w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, przy Placu Mickie-
wicza. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ciało śp.
biskupa Jana spocznie w grobie przy tamtejszym kościele.

Wszystkich Diecezjan zapraszam na uroczystości pogrzebowe i proszę o jedność
w modlitwie za zmarłego biskupa Jana. Duszpasterzy proszę ponadto o odprawienie
w dogodnym czasie we wszystkich parafiach diecezji Mszy św. w intencji naszego
zmarłego Biskupa Seniora.

Polecajmy śp. biskupa Jana Miłosierdziu Bożemu: Boże, Ty obdarzyłeś biskupią
godnością swojego sługę biskupa Jana i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, *
włącz go na wieki do ich społeczności. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
     Wasz biskup



Porządek nabożeństw
26.05.2019 – 04.06.2019

niedziela 26 maja 2019 – VI Wielkanocna
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm.

dzieci, Jadwigę Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Nor-
berta Handzlik, Renatę i Alojzego Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa Hałas-
Leśniok.

10:30 Do Bożej Opatrzności o opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Joanny
Gilge, jej rodziców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo majowe.
poniedziałek 27 maja 2019 – Dzień powszedni – DNI KRZYŻOWE

18:00 Procesja do krzyża w Ligocie Książęcej, nabożeństwo majowe w drodze po-
wrotnej i Msza św. o dobre urodzaje.

wtorek 28 maja 2019 – Dzień powszedni – DNI KRZYŻOWE
18:00 Procesja do krzyża w Łubowicach górnych, w drodze powrotnej nabożeństwo

majowe i Msza św. za głodujących.
środa 29 maja 2019 – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy – DNI KRZYŻOWE

18:00 Procesja do krzyża w Łubowicach dolnych, w drodze powrotnej nabożeństwo
majowe i Msza św. o błogosławieństwo w pracy.

czwartek 30 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, braci, siostry, zm. Izy-

dora Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor zm. kapłanów i dusze
w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

piątek 31 maja 2019 – N  N  M  P
18:00 Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, Fran-

ciszka Malik, Elfrydę i Juliusza Halczok, zm. dzieci, Ernesta Krasek, Helenę i
Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące. Po Mszy św. ostatnie nabożeństwo majowe.

sobota 1 czerwca 2019 – Św. Justyna, męczennika
07:00 Początek pielgrzymki do Matki Bożej. Wyruszamy z kościoła.
10:00 W kościele Matki Bożej w Raciborzu Msza św. w intencji Pielgrzymów.
12:00 Ślub: Depta – Lichwa.
18:00 Za zm. Zofię Macheta w rocznicę śmierci, męża Antoniego, rodziców z obu

stron i za zm. z pokrewieństwa.
niedziela 2 czerwca 2019 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

08:00 Za zm. Franciszkę i  Jana Weihser,  Jadwigę i  Emanuela Dyrska,  syna i  syno-
wą, Marię i Pawła Roesler, Engelberta Swolana, Mateusza Lach, Annę i Józe-
fa Murawski, Leona i Adelę Tumulla, synową Elżbietę, Annę i Karola Janik,
Annę i Augustyna Rzytki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzan-
nę Wałach, Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.

14:00 Nabożeństwo popołudniowe.



Dzisiaj w czasie kolekty można złożyć jałmużnę postną z całego roku. W
przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje,
a po Mszach św. – z okazji Dnia Dziękczynienia – zbiórka do puszek na bu-
dowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Serdeczne „Bóg
zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Do piątku zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe ku czci na-
szej patronki, Najświętszej Maryi Panny.

W czwartek po Mszy św. szkolnej i nabożeństwie majowym spotkanie for-
macyjne dla uczniów VII i VIII kl. SP. przed bierzmowaniem.

W sobotę przypada nasza doroczna Piesza Pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej. Wyruszamy o godz.
07:00 z naszego kościoła. O godz. 10:00 Msza św. w intencji Piel-
grzymów w Sanktuarium. Powrót do domu we własnym zakresie.

W przyszłą niedzielę z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka szkoła w Brzeźnicy
organizuje na boisku szkolnym Festyn Rodzinny. Organizatorzy serdecznie
zapraszają od godz. 15:00.

W sobotę 18 maja rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stu-
lecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest
zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków po-
przez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, artystycz-

ne, edukacyjne i wychowawcze. Gorąco zachęcam do włączenia się w ten
projekt. Szczegółowe informacje na plakacie i na stronie www.darna100.pl.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz czwartku,
pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłym tygodniu i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W piątek za tydzień (31.05.2019, godz. 18:45) Doleżałek,
Kandora, Wycisk, Pieruszka, Szołtysik i Jarosz, a w piątek za 2 tygodnie
(07.06.2019, godz. 18:45) Jarosz, Rybacka, Franica, Stoińska, Nizio i Po-
rombka.

Informacje duszpasterskie
26.05.2019 – 02.06.2019

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

poniedziałek 3 czerwca 2019 – Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Mariana z okazji urodzin.
wtorek 4 czerwca 2019 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. mężów Bernarda i Maksymiliana, zm. rodziców z obu stron, Agniesz-
kę i Franciszka Piperek, synów Jana i Antoniego, synową, Józefa Szyndzie-
lorz, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.


