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Chrystus rozsyła nas wszystkich 
 W dzisiejszej Ewangelii słyszymy nakaz mi-
syjny Pana Jezusa. Jest on ciągle aktualny. Jego 
wołanie wzmaga się we współczesnym świecie, 
który – jakże często – nie zna Pana Boga, wręcz 
wyrzuca Go z różnych sfer życia, a co za tym idzie 
– nie czci Go i w konsekwencji – nie kocha. 
 Wydarzenie to miało miejsce na górze w 
Galilei w obecności wielu świadków. Zanim 
Chrystus wstąpił do nieba, skierował do 
Apostołów ostatnie pouczenie. Żądał od nich i 
ich następców – papieża, biskupów i kapłanów, 
aby Jego nauka była głoszona wszystkim 
narodom. Zobowiązał przy tym uczniów do 
wiernego zachowywania i przekazywania 
depozytu wiary, począwszy od chrztu święte-
go, udzielanego w imię Trójcy Przenajświętszej. 
 Aby uzdolnić nieokrzepłych jeszcze w wierze 
przyszłych świadków Wcielonego Syna Bożego 
do mężnego niesienia światła Ewangelii aż po 
krańce ziemi, zostawił im obietnicę zesłania 
Ducha Świętego. 
 Święty Paweł, który odważnie niósł orędzie 
wiary do pogan, zapewniał niedawno nawró-
conych braci w Efezie o swoich modlitwach 
zanoszonych w ich intencji do Boga Ojca 
przez Jezusa Chrystusa.  
 W liście do Kościoła w Efezie prosi, by 
Bóg ze względu na zasługi Swego Syna 
udzielił nowo ochrzczonym „ducha mądro-

ści i objawienia w głębszym poznaniu Jego 
samego” (Ef 1,17). 
 Na zakończenie każdej Mszy świętej sły-
szymy słowo: „idźcie”. Chrystus rozsyła 
nas wszystkich, byśmy głosili, że Bóg Oj-
ciec pragnie być znany, kochany i czczony 
przez wszystkich ludzi – sprawiedliwych i 
grzeszników. Zapewnia nas o swojej pomo-
cy – „aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 

Wasz Proboszcz 

ks. Zbigniew Malinowski 
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24.05.20 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 Kolekta Parafialna; Puszka – Jałmużna.   

8:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin 

9:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji Marii Domalewskiej 

10:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji wnuków Michała i Pawła Polańskich 

11:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin 

25.05.20 Poniedziałek – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za † Edmunda Pajączkowskiego, za † Kamilę, Antoniego i 

Zygmunta Domalewskich, za †† z rodziny Domalewski, Malinowski i Maziec. 

18:00 Msza św.: Za † Jana Śnieżek w 30 dzień śmierci. 

26.05.20 Wtorek – wspomnienie św. Filipa Neri. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: W intencji rodziny Bartecki – za dzieci i wnuki. 

27.05.20 Środa – dzień powszedni.          18- SK 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za †† Jadwigę, Władysława, Stefanię i Pelagię z rodziny Nieckarz, 

za †† Monikę, Jana, Franciszka i Jadwigę Szpryngiel.   

28.05.20 Czwartek – dzień powszedni. 
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za † Jana Bednarz w 17 rocznicę śmierci (ZB). 

19:00 Plebania Spotkanie Rady Parafialnej 

29.05.20 Piątek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej  
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za †† w rodzinie Palica, Dumana i Biela.   

30.05.20 Sobota – dzień powszedni.       
17:00 Nabożeństwo  Majowe i Msza św.: Za †† rodziców Stefanię i Pawła Bandrowskich, za †† Paulinę 

i Michała Domalewskich oraz za †† z rodziny i pokrewieństwa. 

18:00 Msza św.: Niedzielna: W intencji Zuzanny Dera z okazji 12 urodzin. 

31.05.20 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
 Kolekta Parafialna 

8:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: O Błogosławieństwo Boże w rodzinie Giercuszkiewicz, 
za Lenę z okazji 8 urodzin oraz za Łukasza z okazji 11 urodzin. 

9:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: O zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie Mielnik, za dzieci i wnuki. 

10:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: Z okazji 42 urodzin Joanny i 12 Julity o zdrowie 
i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Łabuz. 

11:00 Msza święta i nabożeństwo majowe: Z okazji 25 urodzin Agaty i 30 urodzin Pawła o 
zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Naściuk. 



 
 

 

Wniebowstąpienie Pańskie - 24 maja 2020 
 

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim 
opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przy-
ciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby 
mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego 
Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.  
 

2. Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała 
na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół ucie-
kał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest 
Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.  
 

3. Chciałoby się powiedzieć: „To się w głowie nie mieści!”, czytając uważnie słowo Bo-
że przeznaczone na dzisiejszą uroczystość. Jezus Chrystus mówi uczniom o wielkich 
sprawach Bożych, o darze, który otrzymają, a oni… dopytują o bieżącą politykę. Święty Pa-
weł, pisząc do Efezjan, prosi Pana Boga o światłe oczy serca dla adresatów, żeby poznali dar 
Boży. Jednak nasze ludzkie powątpiewania nie przeszkadzają Panu Bogu – On jest z nami 
„przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, jak obiecał. 
 Niech Duch Święty pomoże nam przyjąć słowo Boże, abyśmy mogli pojąć Boży dar 
i Boże zaproszenie do miłości z Nim. 
 

4. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Je-
zus w obecności uczniów wstępuje do nieba, wskazuje nam tym samym kierunek naszej wę-
drówki przez życie. Zapewnia jednocześnie, że nie zostawi nas samymi, że pozostanie z nami aż 
do skończenia świata. Już dziś możemy złączyć się z Nim w Komunii św. Niech ta Eucharystia 
będzie dla nas okazją do ożywienia relacji ze Zmartwychwstałym i pierwszym krokiem na 
drodze wypełniania Jego misyjnego nakazu nauczania ludów o Ewangelii. Prośmy też w 
intencji prześladowanego Kościoła w Chinach o siłę dla jego wyznawców.   
 

5. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. 
W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być po-
święcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu 
miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu 
chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o 
prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschal-
ną radością Chrystusowego Kościoła. 
 

6. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pa-
mięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.  



 Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 17:00, pod-
czas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy 
dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o po-
trzebne łaski w ich codziennym życiu. 
 

7. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macie-
rzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie 
módlmy się o jego szybką beatyfikację. 
 

8. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Święte-
go, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielka-
nocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spo-
wiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować 
już w sobotę, 30 maja. Do tej uroczystości od jutra przygotowujemy się poprzez spe-
cjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub 
prywatnie odmawiajmy ją w domu. 
 

9. W tym tygodniu patronują nam: 

• 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, 
którym poświęcił się bez reszty. 

• 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Ur-
szulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielka wychowawczyni i 
opiekunka dzieci i młodzieży.  
 

10. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeń-
stwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17:00. Weźmy udział w tym modli-
tewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, ro-
dzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. 
 

11. Dziękuję za sprzątania Kościoła w minionym tygodniu. W tym tygodniu zapraszam: 
Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka i Beata Połowniak 
06.06.2020 Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza, Magdalena Skaza, Józefa Połowniak, Katarzyna Siołkowska 
 

12. Koszenie trawy na Cmentarzu 
 

 
 

 Idźmy z radością i dzielmy się owocami tej Eucharystii. Pamiętajmy, że 
prawdziwym domem chrześcijanina jest niebo, do którego zmierzamy. Oczekuj-
my Ducha Świętego, którego obiecał nam Pan Jezus.   
 

Data Nowy Cmentarz Cmentarz przy Kościele Stary Cmentarz 
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Odezwa Biskupa Opolskiego  
w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi 

 
Drodzy Diecezjanie  
 

 W niełatwym dla nas czasie szerzącej się na świecie pandemii, kiedy dociera 
do nas wiele niepokojących i smutnych informacji o rosnącej liczbie ludzi dotknię-
tych tym nieszczęściem, pragnę podzielić się z wami dobrą wiadomością. W naj-
bliższą sobotę, 30 maja 2020 roku, 7 diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego 
Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego, przyjmie święcenia prezbiteratu.  
 

A oto imiona i nazwiska nowych kapłanów oraz parafie, z których pochodzą:  
1. Marcin Jaśkowski, z par. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu  
2. Krzysztof Kurzeja, z par. Wniebowzięcia Matki Bożej w Kępnicy  
3. Łukasz Labusga, z par. św. Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej  
4. Paweł Leżuch, z par. Trójcy Świętej w Kujawach–Zielinie  
5. Kamil Wocka, z par. św. Józefa w Opolu–Wrzoskach  
6. Damian Sklorz, z par. św. Joachima i św. Anny w Dziewkowicach  
7. Szymon Supel, z par. MB Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu.  
 

 Ze względu na epidemię i związane z nią obostrzenia sanitarne dotyczące licz-
by uczestników nabożeństw, święcenia prezbiteratu odbędą się w ich rodzinnych 
parafiach, za wyjątkiem dwóch diakonów: z parafii Opole-Wrzoski i Chróścina 
Opolska; ci przyjmą święcenia w katedrze opolskiej. Niestety, z wiadomego powo-
du, nie mogę jak co roku zachęcić Was do jak najliczniejszego udziału w uroczy-
stości. Natomiast zapraszam Was do jej duchowego przeżycia poprzez modlitwę 
oraz transmisję z katedry opolskiej w naszym diecezjalnym radio „Doxa”. Początek 
transmisji o godz. 10.00. Jak co roku, o godz. 11.00 bicie dzwonów w naszych ko-
ściołach obwieści nam sam moment udzielania święceń.  
 

 W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus przed swoim wniebowstą-
pieniem na Górze Oliwnej zapewnia uczniów: „Oto ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Tę swoją obietnicę spełnia w świecie 
nade wszystko przez posługę kapłanów, którzy w Jego imieniu głoszą Dobrą No-
winę o zbawieniu i uświęcają lud Boży, udzielając świętych sakramentów. Dlatego 
doroczne święcenia kapłańskie stanowią wyjątkowo ważne wydarzenie dla całej 
naszej wspólnoty diecezjalnej.  
 Przeżywany obecnie czas pandemii uświadamia nam, jak bardzo kruche są 
nasze ludzkie zabezpieczenia, jak ograniczone nasze możliwości i jak bardzo po-



trzebujemy trwalszego oparcia, fundamentu, aby pokonać wszelkie lęki i obawy o 
przyszłość. Pokoju serca, umocnienia i otuchy nie są nam w stanie zagwaranto-
wać ludzkie projekty i środki zaradcze. Jest jednak Chrystus zmartwychwstały, 
który „trzeciego dnia” okazał swą moc, powstał z martwych i żyje, kocha nas i pra-
gnie naszego szczęścia! Jest źródłem niezawodnej nadziei dla każdego z nas. 
Przejmująco mówił o tym Papież Franciszek w swoim Orędziu Wielkanocnym 
przed błogosławieństwem „urbi et orbi: „Tej [wielkanocnej] nocy zdobywamy pod-
stawowe prawo, które nie zostanie nam zabrane: prawo do nadziei. Jest to nadzie-
ja nowa, żywa, pochodząca od Boga. Nie jest to zwykły optymizm, nie jest to po-
klepywanie po plecach ani też okolicznościowe dodanie otuchy. To dar z nieba, 
którego nie mogliśmy zapewnić sobie sami. […] Nadzieja Jezusa jest inna. Wnosi 
do naszych serc pewność, że Bóg potrafi wszystko obrócić ku dobru, bo nawet z 
grobu wydobywa życie”.  
 

 Niestety, w tym roku nie mogliśmy obchodzić Świąt Wielkanocnych i przeżywać 
Paschy Chrystusa w naszych kościołach. Stąd też trudniej nam było zaczerpnąć z 
darów Zmartwychwstałego, zadbać o to, by zagościły w naszych sercach radość, 
pokój i nadzieja. Tym bardziej dziękuję Wam za to, że zaprosiliście Chrystusa do 
Waszych domów i mieszkań, że staraliście się z Nim spotkać we wspólnocie „do-
mowego Kościoła”, przez modlitwę, duchowe przeżywanie transmitowanej liturgii, 
a także przez konkretne wspieranie i okazywanie dobroci ludziom w wielorakiej 
potrzebie, zwłaszcza starszym i samotnym. Ufam, że wskutek tego umocnione zo-
stało Wasze przymierze z Bogiem, że odkryliście na nowo wartość rodziny i że 
odnowiliście Wasze życie duchowe i rodzinne.  
 Równocześnie, w zaistniałej sytuacji wielu ograniczeń przekonaliśmy się, że 
nic nie może zastąpić spotkania z żywym Jezusem, który przychodzi do nas w sa-
kramentach, zwłaszcza w Eucharystii i w sakramencie pokuty i pojednania. Nawet 
najpiękniejsza liturgia przeżywana wirtualnie nie może równać się z tą, w której 
uczestniczymy w naszych kościołach. Dlatego potrzeba otwartych kościołów i na-
szego powrotu do świątyni! Podobnie nieodzowna jest obecność i posługiwanie 
kapłanów w dziele zbawienia i naszego uświęcenia.  
 

 Niestety, ciągle zmniejsza się liczba powołań kapłańskich, także zakonnych i 
coraz bardziej brakuje kapłanów w naszej diecezji; podobnie dzieje się z siostrami 
zakonnymi. W naszym międzydiecezjalnym seminarium duchownym w Opolu for-
muje się obecnie zaledwie 51 kleryków: 30 z naszej diecezji, 20 z diecezji gliwic-
kiej 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.  
 Ta sytuacja domaga się od nas wszystkich jeszcze więcej wytrwałej, cierpliwej i 
ufnej modlitwy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, także zakonne, mi-



syjne i do sakramentalnego małżeństwa. Trzeba też ciągle i jeszcze więcej modlić 
się o łaskę żywej wiary w sercach młodego pokolenia i o łaskę dobrego rozezna-
nia drogi życiowej, w szczególności dla tegorocznych maturzystów.  
 Dobrze, że w naszej diecezji rozwija się stale dzieło Oremus, dzieło modlitwy, 
w różnych formach, z kapłanami, za kapłanów i o kapłanów. Dziękuję bardzo 
wszystkim zaangażowanym w to dzieło i zapraszam każdego do udziału w nim. 
Wprawdzie Chrystus sam wybiera i powołuje robotników na swoje żniwo, a jego 
potrzeby są Mu znane: „Żniwo wprawdzie wielkie – powiada – ale robotników ma-
ło” (Łk 10,2). Jednak wyraźnie wyraża swoje oczekiwanie: „proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Dlatego zwracam się do 
wszystkich z gorącym apelem: nie przestawajmy co dnia modlić się o łaskę ocale-
nia od pandemii, o łaskę deszczu na nasze pola i o powołania kapłańskie na niwę, 
którą stanowi lud Boży na Śląsku Opolskim.  
 Równocześnie proszę Was bardzo o zrozumienie i przyjęcie działań i zmian, 
które 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 prze-
kazać kilka parafii zgromadzeniom zakonnym i im powierzyć troskę duszpasterską 
o wiernych w nich. Także w tym roku dwie parafie: Kietrz i Ściborzyce Wielkie zo-
staną powierzone Księżom Pallotynom. Boska Opatrzność pomogła nam też w ten 
sposób, że zgłosiło się kilkunastu zakonników do pracy duszpasterskiej i posługują 
w naszej diecezji. Na takowe zgłoszenia jestem oczywiście dalej otwarty.  
 W aktualnej sytuacji rażącego deficytu duszpasterzy (wyświęcę siedmiu, po-
trzebuję szesnastu) te wszystkie działania jednak nie wystarczają, by zaradzić po-
trzebom 400 parafii w naszej diecezji. Dlatego w najbliższych latach, podobnie jak 
to już w kilku miejscach się dokonało, jestem zmuszony połączyć ze sobą mniej-
sze parafie. Mam na myśli parafie nie przekraczające 700-800 wiernych, choćby 
nawet były w stanie utrzymać swojego duszpasterza. Przy tym chcę zaznaczyć, że 
kolejność łączenia określonych parafii będzie się wiązała z określonymi okoliczno-
ściami, jak przejście księdza na emeryturę czy odejście ze względu na stan zdro-
wia, 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 jed-
nej z dwóch plebani księdza zabraknie. Będzie on jednak duszpasterzem obydwu 
wspólnot parafialnych, z których każda będzie miała odrębną Parafialną Radę 
Duszpasterską i odrębne konto parafialnych finansów.  
 Oczywiście, jestem świadomy tego, że każda decyzja o połączeniu parafii bę-
dzie trudna dla kapłanów i bardzo bolesna dla wiernych, zwłaszcza tej parafii, w 



której nie będzie odtąd księdza na plebani. Dlatego będę się starał wykorzystywać 
w miarę możliwości wskazane wyżej rozwiązania, a połączenia parafii będą reali-
zowane, gdy już nie będzie innej alternatywy. Natomiast już dziś bardzo Was pro-
szę 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 więk-
szej troski o nich, do wspierania ich w codzienności.  
 Mam też ważne słowo do Was, Droga Młodzieży Kościoła Opolskiego. Nie wy-
kluczone, że Pan puka do drzwi serca wielu z Was i woła: Pójdź za mną! Nie lę-
kajcie się tego wezwania, nie obawiajcie się, że jest zbyt wielkie. Ten, który wzy-
wa, daje także swoją łaskę i moc, aby powierzoną nam misję dobrze zrealizować.  
 W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja 2020 roku, zapraszam Was 
wszystkich, a szczególnie tegorocznych maturzystów, na czuwanie modlitewne w 
kościele seminaryjnym w Opolu. Duchowo będzie się można łączyć ze zgroma-
dzonymi za pośrednictwem Facebooka na profilu duszpasterstwa diecezji opol-
skiej Ławka. 
I jeszcze jedna informacja: Przez ostatnie 10 lat w uroczystość Bożego Ciała or-
ganizowany był w Opolu „Koncert Uwielbienia”, który stanowił szczególną formę 
modlitwy za młode pokolenie. W tym roku nie odbędzie się on ze względu na epi-
demię. Tym bardziej zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu do para-
fialnych świątyń. W tym samym czasie od 19.30 do 21.00 chciejmy utworzyć Die-
cezjalny Wieczernik trwania razem przed Panem na modlitwie uwielbienia i 
wdzięczności za tajemnicę przychodzenia i obecności Pana pośród nas pod po-
stacią Chleba Eucharystycznego i prośmy wszyscy o moc wiary w sercach młode-
go pokolenia.  
 W te najbliższe dni z ufnością przywołujmy mocy i światła Ducha Świętego! 
Prośmy Boskiego Ożywiciela szczególnie o łaskę odnowy Kościoła. Polecajmy Mu 
zwłaszcza młodzież maturalną i diakonów przygotowujących się do święceń pre-
zbiteratu.  
 

Wam wszystkim z całego serca błogosławię. 
Wasz biskup † Andrzej Czaja  

 
 

Opole, 20 maja 2020 r. 



Opole, dnia 22 maja 2020 roku 
Nr 21/2020/A/KNC-K 

 
DEKRET 

 

 W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się 
pandemii i w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 
1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), „Reskryptu Kongregacji ds. 
Kultu Bożego” z dnia 17 lutego 1997 roku (Prot. n. 353/97/L) oraz 
„Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia okre-

ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii” z dnia 16 maja 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 
878), z dniem 24 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postana-
wiam, co następuje. 
 
1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczest-
nictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na 
terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. 
 
2. W obrzędach kultu religijnego wewnątrz kaplic i kościołów może brać 
udział nie więcej niż jedna osoba na 10 m2. 
 
3. W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje 
przelicznik podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z 
którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości mini-
mum ok. 2 m od siebie. 
 
4. Pogrzeb należy odprawiać w zwyczajowej formie (z trzema stacjami 
i obecnością trumny bądź urny), z zastrzeżeniem, że tam, gdzie cmentarz 
znajduje się w pobliżu kościoła, można przeprowadzić kondukt z zacho-
waniem zasady dystansowania się. Tam natomiast, gdzie cmentarz jest 
oddalony od kościoła, należy do niego podjechać samochodami. W uro-
czystościach pogrzebowych może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt 
osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrze-
bowej. We Mszy pogrzebowej obowiązują ograniczenia z pkt. 2. i 3. Te 



same zasady dotyczą kaplic cmentarnych. Msza pogrzebowa może być 
także odprawiona w terminie późniejszym. 
 
5. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu 
religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką 
bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to 
również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni 
i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz ci, którym zezwalają 
na to odrębne przepisy państwowe. Przystępując do Komunii świętej 
wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elemen-
tu ochronnego. 
 
6. Usta i nos mają mieć zasłonięte wszystkie osoby, tak duchow-
ne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii para-
fialnej czy zakrystii. 
 
7. Należy zachęcać wiernych do przystąpienia do Komunii wielka-
nocnej. W związku z tym jest rzeczą niezbędną wyznaczenie dodatko-
wych terminów sprawowania Sakramentu Pokuty. 
 
8. Zachęcam do częstego korzystania ze specjalnego formularza 
Mszy świętej „W czasie pandemii”. Nakazuję śpiewanie suplikacji 
podczas Mszy świętej z prośbą o zachowanie od epidemii, zdrowie i 
deszcz. Sprawowanie kultu Bożego w tych intencjach jest naszym 
obowiązkiem i wkładem w walkę z epidemią. Należy także zachęcać 
wiernych do osobistej modlitwy, szczególnie w Godzinie Miłosier-
dzia, o powstrzymanie epidemii suszy oraz o potrzebne si ły dla 
wszystkich zmagających się z tymi żywiołami. 
 
9. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu 
religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w 
czasie rzeczywistym (live streaming). Należy zachęcać wiernych do po-
wrotu do pełnego (fizycznego) uczestnictwa we Mszach świętych. 
 
10. Znosi się ograniczenia wieku służby liturgicznej. 



 
11. Roztropnemu uznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię orga-
nizowania różnych form spotkań modlitewnych i formacyjnych, a 
także kapłańskich, przy zachowaniu zasady dystansowania się i in-
nych przepisów państwowych. 
12. Zachęca się do odprawiania nabożeństw majowych zgodnie z 
miejscowymi zwyczajami odmawiania w ich trakcie modlitw, przygo-
towanych przez papieża Franciszka. 
 
13. Podtrzymuję obowiązek codziennego wystawiania Najświętszego 
Sakramentu w każdej parafii, przy czym zarządzam, że wystawienie ma 
trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być 
Godzina Miłosierdzia. 
 
14. Ze względów duszpasterskich podtrzymuję nieograniczone pra-
wo do binacji i trynacji,a nawet kwadrynacji Mszy świętych. Odwołuję 
zakazy i ograniczenia, nałożone na kapłanów-emerytów, mieszkających 
poza domami diecezjalnymi. Kapłani-emeryci, mieszkający w domach 
diecezjalnych, podlegają zarządzeniom dyrektorów tychże placówek. 
 
15. Podtrzymuję zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, 
udając się do nich na wyraźne życzenie samych chorych bądź ich najbliż-
szej rodziny czy opiekunów. Duchowni, odwiedzający chorych, mają mieć 
zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym 
domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-
CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowa-
nych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej 
choroby. 
 
16. Zakazane są wszelkie procesje. W ich miejsce należy urządzić 
nabożeństwa. 
 



17. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt 
do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze 
państwowe. 
 
18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8.00 do 13.00. Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach 
niecierpiących zwłoki. 
 
19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episko-
patu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do mo-
dlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem 
Jasnogórskim. 
 
20. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyj-
nych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się 
do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna interpretacja 
wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczegól-
nej sytuacji ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza bisku-
piego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kanclerza, dyrektora 
Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego mai-
la. 
 
21. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpaste-
rzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej. 
 
 
 
Kanclerz Kurii               Biskup Opolski  
ks. Wojciech Lippa +            Andrzej Czaja  
 


