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„Spokój czy pokój niech sobie będzie na cmentarzu!”
– mówią ci, którzy określenie „osoba szukająca zwady”
uznaliby za komplement. Być może ich otoczenie cierpi z
tego powodu, ale to zdaje się tylko zwiększać ich radość z
możliwości prowadzenia nieustannych polemik, sporów,
waśni. Wydaje się, że Jezus nie obawiał się konfliktów ani prowadze-
nia sporów, ale pokój cenił sobie w sposób szczególny, uważał za dar.

W każdym razie ten „swój pokój”, który pozostawił swoim ucz-
niom jako pożegnalny dar i który jest czymś innym niż „pokój, jaki
daje świat” – innym niż pokój imperium rzymskiego, wymuszony
przez przewagę militarną i wyrafinowaną politykę.

Jeśli jednak pokój Jezusa nie jest takim pokojem ani też spokojem
cmentarnym, to na czym dokładnie polega różnica między nimi?

Możemy przyjąć, że pokój Jezusowy jest czymś innym niż pokój
tego świata przede wszystkim dlatego, że nie pochodzi z tego świata,
że nie w nim ma swe źródło. Pokój ten opiera się na przeświadczeniu
Jezusa, że Ojciec otoczył Go chwalą, i na niezachwianej pewności:
„Ojciec większy jest ode Mnie”. To ta świadomość koi serce Jezusa,
wlewa w nie spokój i niezmącony pokój i nie pozwala Mu tracić na-
dziei nawet w sytuacjach zdawałoby się bez wyjścia.

Nie zapominajmy, że te słowa zachęty, pokoju i radości wypowia-
da Jezus w czasie, gdy – mówiąc po ludzku – mógł spodziewać się je-
dynie klęski i gwałtownego końca. Ale wie: „Ojciec większy jest ode
Mnie”.

I nam powinna wystarczyć świadomość, że nasz Ojciec jest więk-
szy od nas i nas miłuje jako swoje dzieci. Być może właśnie w tych
pięciu słowach kryje się cała tajemnica pokoju, jaki daje Jezus.
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Lata 1951-1956 należały do najtrudniejszych dla Kościoła, nie tylko na Ślą-
sku Opolskim. Ingerencja państwa we wszystkie dziedziny życia, inwigilacja du-
chowieństwa, deportacja 20 kapłanów-autochtonów z ich parafii do diecezji w
Polsce centralnej, likwidacja ponad 150 domów zakonnych żeńskich i wysiedle-
nie blisko 700 sióstr do obozów pracy w Wielkopolsce i na Pomorzu albo do do-
mów prowincjalnych, zamknięcie Wydawnictwa i drukarni - to trudny egzamin
dla Kościoła. Zdołano jednak uratować podstawowe agendy diecezjalne, nawet w
1951 r. powołany został własny Sąd Duchowny i dzięki temu, po zmianach zna-
nych jako Październik 1956 r. mógł objąć zarząd kościelny Śląska Opolskiego bp
Franciszek Jop (1897- 1976), dotychczasowy biskup pomocniczy w Sandomierzu.
Został on już mianowany w kwietniu 1951 r. przez papieża Piusa XII na ten
urząd, ale ówczesne władze państwowe nie dopuściły go do Opola. W okresie bli-
sko 20 lat posługi bpa Jopa dokonały się najistotniejsze dla Kościoła pozytywne
zmiany. Przede wszystkim dzięki cierpliwej postawie hierarchii dnia 25 V 1967 r.
Kongregacja Konsystorialna mianowała dotychczasowych rządców na terenach
zachodnich i północnych administratorami apostolskimi "ad nutum S. Sedis" i by-
ła to pierwsza nominacja watykańska dla owych terytoriów. Umożliwiła ona też
podjęcie dalszych kroków, gdy podpisany 7 XII 1970 r. traktat polsko-niemiecki
otwarł drogę do pełnej kanonicznej stabilizacji. Dokonała się ona na mocy bulli
Pawła V1 "Episcoporum Poloniae coetus" z 28 VI 1972 r. powołującą diecezję
opolską i włączającą ją do zreorganizowanej metropolii wrocławskiej.

W okresie rządów biskupa Jopa rozwinęły się wszystkie placówki diecezjal-
ne, zintensyfikował się kontakt biskupa z kapłanami i wiernymi, zostało wskrze-
szonych wiele wspaniałych tradycji. Na ten okres przypadło dalsze akcentowanie
roli sanktuarium na Górze Św. Anny, rozwinął się kult naszych rodzimych Świę-
tych i Błogosławionych Jacka, Czesława, Bronisławy, pochodzących wg tradycji
z Kamienia Śl., Eufemii-Ofki z Raciborza. Do pomocy otrzymał w 1958 r. bisku-
pa Wacława Wyciska (zm. 1984), w rok później Henryka Grzondziela (zm. 1968),
a po jego śmierci Antoniego Adamiuka w 1970 r. Na czasy biskupa Jopa przypa-
dły też znaczące wydarzenia w Kościele Powszechnym i Polskim, w których i
Kościół Opolski żywo uczestniczył: Wielka Nowenna (1957-1965), I Nawiedze-
nie Diecezji przez Kopię Obrazu Jasnogórskiego (1964-1966), Obchody Mille-
nium (1966), Sobór Watykański ll (1962-1965), w którym biskupi opolscy brali
udział, a bp Jop należał do komisji liturgicznej, a po jego zakończeniu wybrany
został do Posoborowej Komisji ds. Realizacji Reformy Liturgicznej. Nadto bp Jop
przez długie lata był członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski oraz przewodni-
czącym Komisji Liturgicznej Episkopatu w niełatwym okresie opracowywania
zasad reformy liturgicznej w Polsce. W diecezji reaktywował Wydawnictwo św.
Krzyża (jednakże bez drukarni), wybudowano 16 nowych kościołów, a 5 rozpo-
częto; ustabilizował się byt Seminarium Duchownego. Bp Jop zmarł po długiej
chorobie 24 IX 1976 r. i pochowany został w krypcie katedry opolskiej.

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



Prządek nabożeństw
22.05.2022 – 30.05.2022

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.

14:00 Nabożeństwo majowe.
poniedziałek 23 maja 2022 – Dzień powszedni –  
18:00 O uświęcenie pracy ludzkiej z procesją do krzyża w Ligocie Książęcej. W dro-

dze powrotnej nabożeństwo majowe.
wtorek 24 maja 2022 – NMP, Wspomożycielki Wiernych –  
18:00 Za głodujących z procesją do Krzyża w Grzegorzowicach. W drodze powrotnej

nabożeństwo majowe.
środa 25 maja 2022 – Św. Urbana I, papieża i męczennika
07:30 Za zmarłych rolników z rozprowadzeniem procesji.
18:00 Za wstawiennictwem św. Urbana w intencji rolników. Nabożeństwo majowe
czwartek 26 maja 2022 – Św. Filipa Neri, prezbitera –  
18:00 O urodzaje z procesją do Krzyża w Łubowicach. W drodze powrotnej nabożeń-

stwo majowe.
piątek 27 maja 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Engelberta Gawlik w 30 dni po śmierci.
sobota 28 maja 2022 – Dzień powszedni
08:00 Początek pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu.
11:00 W kościele Matki Bożej w Raciborzu: w intencji Pielgrzymów.
18:00 Za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia Adama Frą-

czek, Gertrudę Halamoda i zm. z pokrewieństwa Burda-Halamoda.
niedziela 29 maja 2022 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
07:00 Za zm. Adolfa Weihser w 30 dni po śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm.

dzieci, Jadwigę Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Norber-
ta Handzlik, Renatę i Alojzego Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa Hałas-
Leśniok.

11:00 W intencji Jerzego Sylwestra Wala, przyjmującego Sakrament Chrztu św. oraz
jego rodziców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.



Informacje duszpasterskie
22.05.2021 – 29.05.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę jałmużna
postna z całego roku. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele,
przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie interne-
towej naszej parafii.

Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe.  Dzisiaj i  w przyszłą
niedzielę o godz. 14:00. W poniedziałek, wtorek i czwartek w drodze
powrotnej procesji dni krzyżowych, w pozostałe dni po Mszy św.

W tym tygodniu przypadają dni krzyżowe oraz wspomnienie św.  Urbana  I,
papieża i męczennika, patrona rolników. Zapraszam – nie tylko rolników – do
udziału w procesjach błagalnych o urodzaje.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Michał Tomasz Radecki z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Po-

grzebieniu,
· Klaudia Helena Wochnik z naszej parafii.

(zapowiedź pierwsza)
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna codziennie przez pół
godziny po Mszy św.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Ławka organizuje wy-
jazd na spotkanie młodych Lednica 2000, które odbędzie się w
sobotę 04.06 na tzw. Polach Lednickich. Wyjazd w sobotę 04.06

o g. 4.00 spod Centrum DM w Opolu (pl. Mickiewicza 1), powrót w niedzielę
5 czerwca ok. g. 10.00. Koszt 130 zł. Zapisy na www.lawka.org
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej
zaprasza w niedzielę 05.06.2022 do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniej-
szości  na  Górę Świętej  Anny. W programie: 10.00 – Modlitwy o pokój na
świecie, szczególnie w Ukrainie; 11.00 – Msza Święta w Grocie Lurdzkiej
(Przewodniczy Kardynał Kurt Koch z Rzymu); 14.00 – Nabożeństwo ku czci
św. Anny – w Bazylice.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(27.05.2022, godz. 18:45) prosimy następne rodziny z kolejki.

W sobotę przypada nasza pielgrzymka do Matki Bożej Racibor-
skiej. W tym roku, ze względów organizacyjnych o godzinę później
niż zwykle: wyruszamy o godz. 08:00, Msza św. w intencji Pielgrzy-
mów w kościele Matki Bożej w Raciborzu o godz. 11:00.

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