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K – W
Liturgia V Niedzieli Wielkanocnej przekazuje istotne treści

dotyczące Kościoła jako wspólnoty wiary, która zrodziła się z
otwarcia uczniów Pańskich na tajemnicę Jego zmartwychwsta-
nia i życia. W modlitwie dnia mowa jest o Boskim akcie usta-
nowienia, wręcz uczynienia wspólnoty wierzących na bazie
posłannictwa Zbawiciela. Dla tworzących ją przybranych dzie-
ci Bożych Matka Kościół prosi o dar prawdziwej wolności i wieczne dzie-
dzictwo. Pierwsze czytanie odnosi nas do historycznej genezy Kościoła,
drugie kreśli wizję jego spełnienia, a w Ewangelii Jezus przekazuje zasadni-
cze pouczenia na temat wzrostu i rozwoju konkretnej wspólnoty.

Z relacji o powrocie św. Pawła i jego pomocników z pierwszej wyprawy
misyjnej wynika, że podstawy zaistnienia i rozwoju lokalnych wspólnot Ko-
ścioła stanowią: wiara Apostołów i członków, ustanowienie starszych i Boża
łaskawość, Boże wsparcie. Szczególnie wymowne jest stwierdzenie: „w każ-
dym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich
Panu, w którego uwierzyli. […] Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół,
opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom po-
dwoje wiary”. Tekst wskazuje również na doniosłą rolę składania sobie na-
wzajem świadectwa o dokonanych wielkich dziełach Boga. W ten sposób
Kościół uświadamia sobie od samego początku, że o jego wzroście decyduje
nie ludzka, lecz Boża aktywność.

Fragment wyjęty z księgi Apokalipsy przekazuje myśl o ostatecznym
zwycięstwie Kościoła. Mowa jest o rzeczywistościach, które to zwycięstwo
zrodzi: o nowym niebie i nowej ziemi, o Mieście Świętym, o Jeruzalem No-
wym, tzn. o rzeczywistościach, które zstąpią z nieba, od Boga, przystrojone
jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Będzie to „przybytek Bo-
ga z ludźmi”. Wówczas Bóg zamieszka wraz z ludźmi i będą oni Jego ludem,
a On będzie „Bogiem z nimi”.  I  otrze z  ich oczu wszelką łzę,  a  śmierci  już
odtąd nie będzie. Objawi się i utrwali na wieki świat bez śmierci. Tymczasem
na razie, na obecnym etapie ziemskiej pielgrzymki – podpowiada Jezus w
czasie Ostatniej Wieczerzy – Kościół przeżywa swego rodzaju czas rozłąki ze



swym Oblubieńcem. Chodzi o okres próby, ale nie samotności; o czas tęsk-
noty za pełnią życia. Droga ku spełnieniu wiedzie przez kształtowanie żywej
więzi  z  Jezusem,  domaga  się osobowej  komunii  z  Nim w  wierze  i  miłości,
poprzez miłość wzajemną Jego uczniów. Kreśli ją Jezus zupełnie jednoznacz-
nie: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszy-
scy poznają, żeście uczniami moimi”.
Oto program na całe życie: starać się żyć jak Jezus, starać się kochać, jak On!
Dlatego Kościół prosi Boga na zakończenie liturgii, w modlitwie po Komu-
nii: spraw, aby cały lud Twój porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie.

bp Andrzej Czaja
Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim

Dla naszej opolskiej rzeczywistości przełomowa była decyzja kard A. Hlonda z 15 VIII
1945 r. o ustanowieniu odrębnej Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego ze stolicą w
Opolu i wyznaczenie pierwszego administratora w osobie ks. B. Kominka, pochodzącego z
diecezji katowickiej. Przed nową administracją i jej rządcą stanęły trudne problemy. Wszyst-
kie one miały swoje reminiscencje w dziedzinie politycznej, państwowej i ludnościowej.
Wysiedlenie ludności niemieckiej i chęć zapewnienia repatriantom oczekiwanych warunków
życia, także religijnego, było podstawowym zadaniem. Wiązało się ono z dalekosiężnym za-
mysłem integracji ludności napływowej z pozostałą ludnością miejscową. Pierwszy admini-
strator podkreślał ten odcinek pracy w listach pasterskich odpowiednich komunikatach, kaza-
niach, konferencjach i na licznych spotkaniach z księżmi i wiernymi. Wiadomo dziś, że w
tym szeroko pojętym procesie repolonizacji nie obyło się bez nadużyć i krzywd, co przynio-
sło w następnych latach poczucie nabrzmiałej niesprawiedliwości.

Były też i inne problemy, które Kościół musiał rozwiązywać, a które zderzyły się z tota-
litarnym państwem ateistycznym, wrogim wszelkiej treści religijnej.

Najpierw status prawny Kościoła na ziemiach poniemieckich. Decyzja prymasa Hlonda
była podjęta przez niego osobiście na mocy uprawnień nadanych mu przez Stolicę Apostol-
ską, ale bez uprawomocnienia jej przez Rzym. Rząd polski nie uznał mianowanych admini-
stratorów, ale przyrzekł, że nie będzie przeszkadzał w realizowaniu ich zadań. Dlatego ks.
Kominek mógł przystąpić do tworzenia struktur normalnej diecezji. Powołał Radę Diecezjal-
ną jako organ pomocniczy, następnie Kurię, w 1946 r. uruchomił Wydawnictwo św. Krzyża,
w 1949 r. doprowadził do otwarcia Wyższego Seminarium Duchownego. Z ruin wyciągnięto
do 1950 r. prawie 150 świątyń, które w okresie od stycznia do marca 1945 r. legły w gruzach
lub zostały poważnie uszkodzone. Wielkim polem działalności Kościoła była wszelka bieda i
niedostatki, w co włączył się "Caritas" przez organizowanie wszechstronnych form pomocy
materialnej do brutalnej likwidacji w styczniu 1950 r.

Stopniowo, w miarę pogarszania się relacji Kościół - Państwo, władze domagały się od
hierarchii przyśpieszenia w Rzymie procesu uznania nabytków terytorialnych, w czym utwo-
rzenie pełnoprawnych diecezji byłoby wzmocnieniem wiarygodności nowego systemu. Spra-
wa jednak nie leżała w mocy Episkopatu Polski i jakby w drodze represji 26 I 1951 r. wszy-
scy administratorzy na tzw. Ziemiach Odzyskanych zostali siłą usunięci przez władze pań-
stwowe, zaś na ich miejsce wybrano - pod naciskiem czynników rządowych - tzw. wikariu-
szów kapitulnych, co było aktem niekanonicznym. W obawie jednak przed możliwą nawet
schizmą, prymas S. Wyszyński udzielił im uprawnień swoich wikariuszy generalnych. W
Opolu w ten sposób objął rządy kościelne ks. Emil Kobierzycki.

Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca



Prządek nabożeństw
15.05.2022 – 23.05.2022

niedziela 15 maja 2022 – V Wielkanocna
07:00 W intencji Parafian.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Ferdynanda i Helenę Krybus, brata Bronisła-

wa, dziadków z obu stron, sąsiadów Alojzego Panek, Piotra Luda, Emmę i Ery-
ka Plisz, zm. z pokrewieństwa Krybus-Żyła i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Rocznica I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.

poniedziałek 16 maja 2022 – Ś . A  B ,   
18:00 Za zm. rodziców Hildegardę i Alfreda Cienskowski, Gerdę i Rudolfa Mokrosz,

ich rodzeństwo, zm. dziadków Filip, Jurecki, Mokrosz, Malcharczyk, zm. z po-
krewieństwa Jendrzejczyk, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 17 maja 2022 – Dzień powszedni
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże i łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych dla Marii Mika z okazji 80 rocznicy urodzin.

środa 18 maja 2022 – Dzień powszedni
18:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.

czwartek 19 maja 2022 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. męża Jana Kobza z okazji urodzin.

piątek 20 maja 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Łucję i Józefę Krybus, męża Franciszka, syna Alfonsa,

żonę Jadwigę, córkę Marię, męża, Elżbietę Jurecką, Karola i Otylię Walach, sy-
na Józefa, Marię Gembalczyk, dziadków, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów i
siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 21 maja 2022 – Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
18:00 Za zm. Zofię Macheta w rocznicę śmierci, zm. Antoniego Macheta, rodziców z

obu stron i zm. z pokrewieństwa.
niedziela 22 maja 2022 – VI Wielkanocna
07:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców Anielę i Józefa, syna Alfonsa, Franciszka

Kusidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i Martę Górecki, syna
Henryka, synową Helenę, Bernarda Kleta i zm. z pokrewieństwa.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z
obu stron, rodzeństwo, zm. zięciów Reinharda i Alojza zm. z rodzin Strominski
-Wiesiolek-Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze
w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. Paulinę i Alojzego Jasny, rodziców z obu stron i zm. z pokrewieństwa
Jasny-Szczuka-Korycik-Kaczyński.

poniedziałek 23 maja 2022 – Dzień powszedni – DNI KRZYŻOWE
18:00 O uświęcenie pracy ludzkiej z procesją do krzyża w Ligocie Książęcej. W dro-

dze powrotnej nabożeństwo majowe.



Informacje duszpasterskie
15.05.2021 – 22.05.2022

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą
niedzielę do puszek na remont katedry opolskiej zebraliśmy 413,50 PLN. Ser-
deczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto
parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej naszej parafii.

Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe. Dzisiaj o godz. 14:00
(w ramach Jubileuszowej Drogi Światła), w pozostałe dni po Mszy
św. W przyszłą niedzielę nabożeństwa majowego nie będzie.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla
uczniów VII kl. SP.
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna codziennie (oprócz
czwartku) przez pół godziny po Mszy św.
Zarząd Koła Terenowego DFK Grzegorzowice serdecznie zaprasza wszyst-
kich członków i sympatyków na spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca, które
odbędzie się w niedzielę 29.05.2022 r. o godz.15.00 w salce wiejskiej w Grze-
gorzowicach. Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce.
Wójt Gminy Rudnik przypomina, że z dniem 30 czerwca 2022r. mija ostatecz-
ny termin składania deklaracji dotyczącej posiadania źródeł ciepła i źródeł
spalania paliw przez właścicieli i zarządców budynków. Do ewidencji należy
zgłosić wszystkie budynki, które posiadają źródła ciepła lub instalacje spala-
nia paliw. Deklaracje można złożyć elektronicznie za pomocą profilu zaufane-
go lub w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Rudnik.

Moderatorzy oraz klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Semina-
rium Duchownego w Opolu serdecznie zapraszają na powołaniowy
dzień skupienia, w sobotę 21.05 pod hasłem: „Pójdź za mną”. Roz-

poczęcie o 9.00, zakończenie ok. 18.00. W programie: konferencja, okazja do
sakramentu pokuty i pojednania, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza
św., okazja do rozmowy z moderatorami seminaryjnymi. Inicjatywa jest skie-
rowana do osób pełnoletnich myślących o wstąpieniu do seminarium duchow-
nego. Udział jest bezpłatny. Zapisy przez formularz, do którego link zamiesz-
czony jest na seminaryjnym Facebooku i Instagramie.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(20.05.2022, godz. 19:00) następne rodziny z kolejki.

We wtorek na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpa-
sterską a w środę o godz. 19:00 Parafialną Radę Ekonomiczną.

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


