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Fragment odezwy Biskupa Opolskiego 
 

 

Niestety, ciągle zmniejsza się liczba powołań kapłańskich, także zakonnych i coraz bardziej bra-
kuje kapłanów w naszej diecezji; podobnie dzieje się z siostrami zakonnymi. W naszym między-
diecezjalnym seminarium duchownym w Opolu formuje się obecnie tylko 51 kleryków: 30 z na-
szej diecezji, 20 z diecezji gliwickiej i 1 z Togo. W skład grona opolskiego wchodzi 6 kleryków 
na V roku, 10 na IV roku, 8 na III roku i po 3 na II i I roku. /w 2000 r. w Seminarium było ok. 

180 kleryków!/. Równocześnie proszę Was bardzo o zrozumienie i przyjęcie działań i zmian, któ-
re muszę wykonać w diecezji w związku z coraz większym brakiem kapłanów. Wspominałem już 
o tym w tegorocznym liście pasterskim na Wielki Post. Do tej pory postępowałem w ten sposób, 
że ograniczałem liczbę duszpasterzy w dużych parafiach. Jednak ta droga została już całkowicie 
wyczerpana. Udało się też przekazać kilka parafii zgromadzeniom zakonnym i im powierzyć tro-
skę duszpasterską o wiernych. Także w tym roku dwie parafie: Kietrz i Ściborzyce Wielkie zosta-
ną powierzone Księżom Pallotynom. W aktualnej sytuacji rażącego deficytu duszpasterzy /wy-
święcę siedmiu, potrzebuję szesnastu/ te wszystkie działania jednak nie wystarczają, by zaradzić 
potrzebom 400 parafii w diecezji. Dlatego w najbliższych latach, podobnie jak to już w kilku 
miejscach się dokonało, jestem zmuszony połączyć ze sobą mniejsze parafie. Mam na myśli 
parafie nie przekraczające 700-800 wiernych, choćby były w stanie utrzymać swojego duszpa-
sterza. Przy tym chcę zaznaczyć, że kolejność łączenia określonych parafii będzie się wiązała  
z określonymi okolicznościami, jak przejście księdza na emeryturę czy odejście ze względu na 
stan zdrowia, innym razem śmierć proboszcza itp. Powód zasadniczy jest jednak jeden – brak 
kapłanów! Ten stan rzeczy wymusza nowy ład, że dwie parafie będą miały jednego proboszcza,  
a ten może zamieszkać tylko na jednej plebani. Stąd, na jednej z dwóch plebani księdza zabrak-
nie. Będzie on jednak duszpasterzem obydwu wspólnot parafialnych, z których każda będzie mia-
ła odrębną Parafialną Radę Duszpasterską i odrębne konto parafialnych finansów. Oczywiście, 
jestem świadomy, że każda decyzja o połączeniu parafii będzie trudna dla kapłanów i bardzo bo-
lesna dla wiernych, zwłaszcza tej parafii, w której nie będzie odtąd księdza na plebanii. Dlatego 
będę się starał wykorzystywać w miarę możliwości wskazane wyżej rozwiązania, a połączenia pa-
rafii będą realizowane, gdy już nie będzie innego wyjścia. Natomiast już dziś bardzo Was proszę 
o zrozumienie mojego postępowania, wymuszonego brakiem kapłanów, i przyjmowanie moich 
decyzji w duchu zaufania Boskiej Opatrzności, która czuwa nad nami wszystkimi. Niech cała ta 
sytuacja motywuje nas stale do modlitwy o nowe powołania kapłańskie, a także do modlitwy  
za kapłanów i do jeszcze większej troski o nich, do wspierania ich w codziennej posłudze. 

 

ks. Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, Opole 20 maja 2020 r. 
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NIEDZIELA – 31.05. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary Ducha 

Św., opiekę i zdrowie dla KAROLINY MĘCKA z ok. rocz. urodzin i całej rodziny.  
 

10.00 – Za + ojca Alojzego Kubosz w 1 rocz. śm., ++ rodziców Annę i Henryka Sko-
wronek oraz pokr. 

 

14.30 – Ostatnie naboż. majowe i do Ducha Świętego w int. nowych powołań. 
 

PONIEDZIAŁEK – 1.06. – ŚWIĘTO N M P, MATKI KOŚCIOŁA, Dzień Dziecka 

18.00 – Za ++ męża Piotra Leschik, 3 braci, siostrę Marię, rodzeństwo, teściów oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące. 

 

WTOREK – 2.06. 
18.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie w rodzinie URSZULI i PAWŁA SZULC. 
 

ŚRODA – 3.06. – Św. Karola Lwangi i Towarzyszy 
18.00 – Za ++ Agnieszkę i Jana Koniecko, siostry Matyldę i Gertrudę, brata Pawła,  

++ Agnieszkę i Jana Morcinek oraz z rodziny i pokr. 
 

I CZWARTEK – 4.06. – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻ. I WIECZNEGO KAPŁANA  
18.00 – Do B. Op. i MB Królowej Kapłanów z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

B., opiekę i zdrowie w int. PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW w 14 rocz. święceń kapła-
ńskich i prymicji KS. PROBOSZCZA. Naboż. o powoł. do Służby w K-le.  

 

I PIĄTEK – 5.06. – Św. Bonifacego, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej RYSZARDA CHMIEL. 
 Naboż. do NSPJ. 
 

17.30 – Okazja do spowiedź św. dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

18.00 – /Szk/ Za ++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Gladys, Huberta Gruca oraz ++ z ro-
dziny i pokr.  

 

I SOBOTA – 6.06. – Czcimy Niepokalane Serce N M P 
  6.30 – Różaniec wynagradzajmy za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
  

  7.00 – Ku czci Niep. Serca Maryi w int. powołań kapł., zak. i mis. oraz za ++ duszpa-
sterzy i osoby zakonne – of. od Róży R. Chmiel. Naboż. do Niep. Serca Maryi. 

 

  9.00 – Odwiedziny Chorych i Starszych /Komunia Św. wielkanocna/. 
 

NIEDZIELA – 7.06. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla ROBERTA z ok. 40 rocznicy urodzin i całej rodziny WICHER. 
 

10.00 –Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie dla RITY i JÓZEFA TYRAŁA z ok. 40 rocznicy ślubu oraz potrz. łaski dla dzieci 
i wnuków. Naboż. do Trójcy Świętej i NSPJ. 
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NOWY  DEKRET  KS.  BISKUPA  ANDZEJA  CZAI 
 

1. Od soboty 30 maja znosi się ograniczenia wiernych w kościołach, a od niedzieli 31 maja zo-
staje zniesiona dyspensa od obowiązku udziału wiernych w Mszach św. niedzielnych  
i świątecznych /dyspensa tylko dla osób w podeszłym wieku i z objawami infekcji np. ka-
szel, katar, gorączka, transmisje TV czy internetowe są tylko dla starszych i CHORYCH!/. 
 

2. Można organizować procesje, w tym procesję Bożego Ciała /11.06./, także kondukty po-
grzebowe na cmentarz do 150 osób tych zgromadzeń. 

 

3. W kościołach i kaplicach nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa np. maską, częścią odzie-
ży lub przyłbicą, wyłączeni z tego obowiązku są jedynie duchowni. 

 

4. Komunię Św. można przyjmować zarówno do ust jak i na rękę, na stojąco lub klęcząco. 
 

5. Przebywający na zewnątrz kościoła mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować dystans 
do 2 m odległości od siebie. 

 

6. Rozeznaniu duszpasterzy w porozumieniu z rodzicami pozostaje kwestia dopuszczenia 
przygotowanych dzieci do Pierwszej Komunii świętej przed 31 sierpnia br. W naszej parafii 
1 Komunia odbędzie się w niedzielę 5 lipca o godz. 10.30 – 6 dzieci kl. III. 

 

7. Po 1 czerwca zostaną również ustalone nowe terminy sakramentu bierzmowania w deka-
natach naszej diecezji. 

 

 

8. Wolne intencje: 28.07. g.18.00, 30.07. g.7.00, 3.08. g. 7.00, 4.08. g.18.00, 11.08. g.18.00, 18.08. 

g.18.00, 20.08. g.18.00, 26.08 g.18.00, 27.08. g.7.00, 31.08. g.18.00, 2.09. g.18.00, 4.09. g.18.00, 

9.09. g.18.00, 10.09. g.18.00, 12.09. g.7.00, 14.09. g.18.00, 16.09. g.18.00, 17.09. g.18.00, 24.09. 

g.18.00, 28.09. g.18.00, 29.09. g.18.00, 30.09. g.18.00, 1.10. g. 17.30, 2.10. g.17.00, 12.10. 

g.17.30, 13.10. g.17.00, środa 14.10. g.17.30, 15.10. g.17.30, 17.10. g.7.00, 19.10. g.17.30, 21.10. 

g.17.30, 26.10. g.17.30, 27.10. g.17.30, 29.10. g.17.30, 30.10. g.17.30, 31.10. g.17.30.  
 

9. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /A. Jonek i M. Jonek/. 
 

10. Bóg Zapłać za ofiary na potrzeby kaplicy przedpogrzebowej, za tydzień na miesięczne płatno-

ści parafialne i diecezjalne /Seminarium Duchowne, Kuria Biskupia w Opolu/. 
 

11. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła – 3 zmiana tajemnic w 8 Różach Różańco-

wych, w Kościele rozpoczyna się Okres Zwykły. O godz. 10.00 w Sanktuarium Św. Anny  

w Oleśnie tradycyjna Pielgrzymka Rolników Rejonu Oleskiego – zapraszam naszych Rolników! 
 

12. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota m-ca – modlimy się o trwanie w powołaniach  

i o nowe powołania do Służby w Kościele i w parafiach diecezji opolskiej. 
 

13. W piątek od godz. 17.30 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży, o 18.00 Msza św. szkolna. 
 

14. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych i starszych z przyjęciem Komunii św. wielka-

nocnej /chorzy i kapłan w maskach oraz dezynfekcja rąk/. 
 

15. W przyszłą niedzielę Trójcy Świętej kończy się czas przyjmowania Komunii Św. wielkano-

cnej, doroczny Odpust w parafii Trójcy Świętej w Ciasnej. 


