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wrzesień 2012 	Rocznik LXVII

Biskup Opolski
70.
Instrukcja o przygotowaniu
i celebracji sakramentu bierzmowania
w sytuacjach nadzwyczajnych
Wprowadzenie
Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdy poprzez bierzmowanie „ochrzczeni jeszcze doskonalej
wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego,
i w ten sposób jeszcze bardziej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony” (KKK 1285). Dlatego każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany
357

może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889, § 1
KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszym rozporządzeniem określam zasady, jakimi należy się kierować
przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
§1

Należy uznać, że kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji
nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:
1. bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy
nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK);
2. zamiar uregulowania związku niesakramentalnego; jeżeli kandydat
do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien
najpierw zawrzeć małżeństwo, a następnie – w możliwie najbliższym terminie – przyjąć sakrament bierzmowania;
3. wola przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę dorosłą (po
ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej), która zaniedbała wcześniejsze przygotowanie do bierzmowania.
§2

Odpowiedzialnym za kierowanie procesem przygotowania do bierzmowania jest proboszcz parafii kandydata lub prezbiter delegowany przez
niego. Pomaga on kandydatowi w wyborze formy przygotowania oraz
sam kieruje formacją lub w niej towarzyszy.
§3

Kandydat do bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej zobowiązany
jest do wzięcia udziału w 10 spotkaniach formacyjnych, które tematyką
nawiązują do diecezjalnego programu przygotowania do bierzmowania
kandydatów w wieku gimnazjalnym. Kandydat powinien także uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła oraz dawać świadectwo wiary w chrześcijańskiej posłudze miłości.
§4

Spotkania formacyjne odbywają się w następujących formach:
1. cykl 10 spotkań grupowych organizowanych 2 razy w roku (wiosną i jesienią) we wskazanych centrach katechumenatu;
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2. cykl 10 spotkań grupowych lub indywidualnych organizowany
przez duszpasterzy w parafii kandydata/kandydatów;
3. cykl 2 spotkań weekendowych (od piątku do niedzieli) we wskazanych diecezjalnych domach formacyjnych (forma dodatkowa, uzależniona od potrzeb duszpasterskich).
Terminy spotkań organizowanych według pkt. 1. i 3. tego paragrafu
będą podawane wiernym całej diecezji dwa razy w roku komunikatem
Wikariusza Biskupiego ds. Dyscypliny Sakramentów.
§5

Przed rozpoczęciem przygotowania kandydat do bierzmowania przedstawia własnemu proboszczowi świadectwo chrztu św., zaś po przygotowaniu – jeśli odbywało się poza parafią – zaświadczenie o udziale
w spotkaniach formacyjnych poza parafią (pkt 4, a i c). Otrzymuje wówczas dokument zaopatrzony w pieczęć parafialną i podpis proboszcza,
w którym potwierdza się udział kandydata w jednej z ww. form przygotowania oraz zaświadcza o jego chrześcijańskiej postawie (udziale w życiu
sakramentalnym i chrześcijańskiej posłudze miłości). W dokumencie tym
proboszcz wskazuje wyraźnie parafię chrztu św. z dokładnym adresem.
§6

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych jest udzielany w katedrze opolskiej w następujących terminach: III
niedziela Adwentu, III niedziela Wielkiego Postu oraz niedziela Zesłania
Ducha Świętego. Sakrament jest sprawowany podczas Mszy św. o godz.
16.00. Kandydat i świadek winni przybyć do katedry odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św. Kapłan odpowiedzialny za liturgię
spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania
i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu.
§7

Po bierzmowaniu proboszcz parafii katedralnej dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych oraz powiadamia zarówno proboszcza parafii chrztu
kandydata, jak i proboszcza, który wystawił dokument upoważniający do
przyjęcia bierzmowania w katedrze. Proboszcz parafii chrztu odnotowuje fakt bierzmowania na marginesie księgi ochrzczonych, zaś proboszcz
parafii zamieszkania w księdze bierzmowanych, z adnotacją o udzieleniu bierzmowania w katedrze opolskiej.
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§8

Postanowienia niniejszej Instrukcji wchodzą w życie 25 listopada
2012 r., w uroczystość Chrystusa Króla.
† Andrzej Czaja
biskup opolski

71.
Regulamin Nagrody Hyacinthus Opoliensis
Patronem nagrody jest święty Jacek. Statuetka nawiązuje do pierwszego świętego opolskiego, św. Jacka – Hyacintha. Jego heroiczne poświęcenie dla Kościoła powszechnego, szerokie horyzonty postrzegania
świata (działalność na terenie Polski, Italii, Prus, Litwy i Rusi Kijowskiej), wreszcie wyrazistość jego postawy, słowem: jego bogata spuścizna duchowa skłania do podniesienia po wiekach jego dziedzictwa do
rangi nagrody. Piękno i nietuzinkowość jego osobowości wciąż bowiem
promieniują na diecezję opolską i na całą Polskę.
§1

1. Nagroda Hyacinthus Opoliensis jest ustanowiona przez biskupa
opolskiego Andrzeja Czaję.
2. Nagroda, zwana dalej Nagrodą Honorową, stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane osobom świeckim szczególnie zasłużonym dla
diecezji opolskiej.
3. Nagroda Honorowa może zostać przyznana jako wyróżnienie indywidualne lub zbiorowe.
§2

1. Nagrody przyznawane są corocznie z okazji ważnych uroczystości diecezjalnych.
2. Ilość nagród przyznanych w jednym roku nie może przekraczać 3.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od niniejszego
postanowienia.
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§3

1. Nagroda Honorowa przyznawana jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą:
a) biskup pomocniczy diecezji opolskiej, wskazany przez biskupa
opolskiego, jako jej przewodniczący;
b) kanclerz Kurii Diecezjalnej w Opolu, jako jej sekretarz;
c) dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego;
d) dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej;
e) dyrektor Centrum Służby Życiu i Rodzinie;
f) dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.
2. Kapituła Honorowej Nagrody ma swoją siedzibę w Kurii Diecezjalnej w Opolu.
3. Kadencja członków kapituły trwa 5 lat.
§4

Zadaniem Kapituły Nagrody Honorowej jest:
a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania
Nagrody Honorowej;
b) przyznawanie Nagrody Honorowej w myśl postanowień niniejszego regulaminu;
c) prowadzenie Złotej Księgi Laureatów Nagrody Hiacynthus Opoliensis – prowadzi ją i przechowuje sekretarz Kapituły.
§5

1. Obrady Kapituły Nagrody Honorowej, które zwołuje sekretarz na
polecenie biskupa opolskiego, odbywają się według potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz w roku.
2. Obradom Kapituły przewodniczy biskup pomocniczy jako jej przewodniczący.
3. Posiedzenia Kapituły są protokołowane przez jej sekretarza, który
zajmuje się także obsługą korespondencyjną Kapituły.
§6

1. Kandydaci do Nagrody Honorowej rozpatrywani są na podstawie
wniosków.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
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b) miejsce zamieszkania kandydata (dokładny adres wraz z kodem
pocztowym),
c) wyczerpujące uzasadnienie nominowania do Nagrody Honorowej.
3. Do złożenia wniosku upoważnieni są:
a) dziekani rejonowi (dziekan rejonowy w porozumieniu z dziekanami swojego rejonu przekazuje przewodniczącemu kapituły do
3 kandydatur);
b) przewodniczący kapituły;
c) dyrektor Wydziału Duszpasterskiego (przyjmuje kandydatury do
Nagrody Honorowej od księży pracujących w strukturach pozaparafialnych).
§7

1. Wypełniony wniosek należy składać do końca każdego roku kalendarzowego w sekretariacie Kapituły na adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 19.
2. Sekretarz Kapituły ocenia wnioski pod względem formalnym i w razie konieczności podejmuje działania w celu uzupełnienia lub uściślenia
danych zawartych we wniosku.
§8

1. Decyzję o przyznaniu Nagrody Honorowej Kapituła podejmuje
większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równowagi głosów decyzja przewodniczącego Kapituły jest ostateczna.
2. Po zakończeniu posiedzenia Kapituły sekretarz sporządza protokół
zawierający werdykt i jego uzasadnienie. Protokół podpisuje przewodniczący oraz obecni na głosowaniu członkowie Kapituły.
§9

1. Decyzje o nominowanych laureatach Kapituła przekazuje biskupowi opolskiemu na miesiąc przed wręczeniem Nagrody Honorowej.
2. Biskup ordynariusz wyznacza czas i miejsce wręczenia Nagrody
Honorowej.
† Andrzej Czaja
biskup opolski
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72.
Komunikaty
na Konferencje Rejonowe 2012 r.
10 września 2012 r. — Racibórz
11 września 2012 r. — Nysa
12 września 2012 r. — Opole
I. Bierzmowania
i wizytacje kanoniczne w 2013 r.
Zgodnie z postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej
(statut 57) sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży trzecich klas
gimnazjalnych. W związku z tym, że sakrament bierzmowania przyjmuje
młodzież wszystkich parafii, jest oczywistą sprawą, że udzielanie sakramentu bierzmowania musi się dokonywać w jednej lub kilku większych
grupach na terenie dekanatu.
Wizytacje kanoniczne (biskupie) w 2013 r. odbędą się w dekanatach:
Głubczyce, Kamień Śląski, Krapkowice, Racibórz, Strzelce Opolskie,
Tworków.
Księży proboszczów prosimy o przygotowanie kwestionariuszy wizytacyjnych w trzech egzemplarzach, które omówią i odbiorą wyznaczeni
przez biskupa przedstawiciele kurii podczas spotkania przedwizytacyjnego w parafii (kwestionariusze są do pobrania na stronie diecezjalnej).
Terminy spotkań z delegatami ustala telefonicznie ks. kanclerz z proboszczami.
Przypomina się jednocześnie, że oficjalne powitanie biskupa w parafii ma miejsce tylko podczas wizytacji kanonicznej, natomiast w innych
okolicznościach ma ono charakter zwyczajny, tj. przy okazji krótkiego wprowadzenia na początku Mszy św. W programie wizytacji należy uwzględnić oprócz pontyfikalnej Mszy św. nabożeństwo dla chorych,
spotkania z grupami oraz – jeśli są na terenie parafii – wizytę w klasztorze, szpitalu, zakładzie karnym, domu opieki, hospicjum itp.
Terminy bierzmowania i wizytacji biskupich księża dziekani powinni
uzgodnić z biskupem Pawłem Stobrawą do końca listopada 2012 r. Pro363

simy o zachowanie tego terminu, by możliwie szybko można było poinformować, który biskup będzie na wizytacji i bierzmowaniu.
Wizytacje dziekańskie odbędą się w dekanatach: Branice, Dobrodzień,
Głogówek, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Kluczbork, Łany, Olesno, Opole-Szczepanowice, Ujazd, Zagwiździe, Zawadzkie.

II. Studia i stałe dokształcanie
na Wydziale Teologicznym UO
w roku akademickim 2012/2013
1. Studia licencjackie i magisterskie
Wydział Teologiczny prowadzi studia na poziomie licencjackim oraz
magisterskim na kierunkach: teologia, nauki o rodzinie, muzykologia
i kultura śródziemnomorska. Na kierunku: teologia proponuje także przygotowanie teologiczne dla kandydatów do święceń diakonatu stałego.
2. Studia doktoranckie i licencjat rzymski
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na dzienne,
trzyletnie studia doktoranckie z teologii. W ramach studiów oferujemy:
– 8 specjalizacji, umożliwiających pogłębione studium w zakresie
teologii historycznej, systematycznej i praktycznej oraz filozofii
religii
– możliwość zyskania dyplomu licencjata (licencjat kanoniczny),
uprawniającego do nauczania teologii w wyższych szkołach teologicznych
– możliwość przygotowania i obrony pracy doktorskiej pisanej pod
kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego, w ramach prowadzonego przez niego seminarium naukowego
Zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 9.45 do 15.00 (plus lektorat języka obcego).
Termin składania dokumentów: od 25 czerwca do 21 września 2012 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 22 września 2012 r. oraz 29 września 2012 r.
(termin do wyboru; każdorazowo o godz. 9.00).
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3. Studia podyplomowe
Wydział Teologiczny prowadzi cztery studia podyplomowe: wychowanie do życia w rodzinie, katedra Jeana Monneta, socjoterapia i psychoprofilaktyka społeczna oraz coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa
i duchowości rodzinnej. Więcej informacji na: www.wt.uni.opole.pl
4. Studium proboszczowskie
Studium proboszczowskie jest instytucją kościelną, powołaną do życia
przez Biskupa Opolskiego i ma na celu formację przyszłych proboszczów.
Zajęcia Studium trwają 4 semestry i obowiązują księży określonego rocznika (patrz niżej!), z wyjątkiem kapłanów delegowanych na specjalistyczne studia stacjonarne. Studium proboszczowskie kończy się egzaminem
proboszczowskim. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu
jest potwierdzona obecność na zajęciach, pozytywna ocena z wizytacji
katechetycznej i liturgiczno-homiletycznej w parafii oraz przedstawienie
pisemnego eseju na temat: „Życie i posługa proboszcza”.
Opłata za jeden semestr uczestnictwa w Studium wynosi 300 zł.
W trosce o większą efektywność działania Studium, postanowiono
zmienić jego strukturę organizacyjną. W najbliższym roku akademickim
2012/2013 zajęcia 3 i 4 semestru dokończy 2. rok Studium (rocznik święceń 2006). Natomiast kolejne edycje 2-letniego kursu proboszczowskiego
adresowane będą dla dwóch roczników święceń (6. i 7. rok kapłaństwa).
I tak jesienią roku 2013 wspólne zajęcia Studium proboszczowskiego rozpoczną rocznik święceń: 2007 i 2008. Potem, po roku przerwy, kolejne
dwa roczniki święceń.
Zajęcia Studium proboszczowskiego w roku akademickim 2012/2013
odbywać się będą w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w następujące środy: Rok 2012: 10.10; 24.10; 7.11; 21.11; 12.12; Rok 2013: 20.02;
6.03. Szczegółowy program i plan zajęć Studium proboszczowskiego
można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Teologicznego i diecezji opolskiej w dziale „Formacja” (dostępnym po zalogowaniu).
5. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej
Studium Muzyki Kościelnej
Zajęcia pięcioletniego Studium Muzyki Kościelnej odbywać się będą
w pomieszczeniach przy ul. Kard. Kominka 1 w wymiarze 5 godzin ty365

godniowo (w godz. od 15.30 do 19.35) w następujące dni: rok I – we wtorki, rok II i III – w środy, rok IV i V – w czwartki. Zajęcia indywidualne
na organach (rok I na fortepianie) – w wymiarze 1 godziny tygodniowo
– odbywają się w dniu ustalonym z profesorem. Rok IV i V zobowiązany
jest ponadto do praktyki muzyczno-liturgicznej (granie podczas Mszy św.
pod kierunkiem pedagoga). Możliwy jest również indywidualny i skrócony tok nauki dla kandydatów po średniej lub wyższej szkole muzycznej.
Kurs dla psałterzystów
W roku akademickim 2012/2013 Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, przy ul. Kominka 1, prowadzić będzie kurs dla psałterzystów.
Rozpoczęcie kursu w sobotę 22 września 2012 r.

III. KOMUNIKATY
DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO
1.	Kurs przygotowawczy dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii
św. w 2012 r.
Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej zobowiązuje proboszczów, aby
w każdej parafii zostali ustanowieni nadzwyczajni szafarze Komunii
św., którzy będą pomagali w rozdawaniu jej w czasie Mszy św. oraz będą zanosili Komunię św. chorym w każdą niedzielę i święto (statut 42).
Zwłaszcza duszpasterze parafii, gdzie dotychczas nie było takich szafarzy, powinni zatroszczyć się o wydelegowanie odpowiednich osób na
kurs przygotowawczy do pełnienia tej posługi.
Szkolenie kandydatów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. B. Kominka 1a) w następujące dni:
1) sobota, 10 listopada, godz. 9.45 – Msza św. i wykłady;
2) sobota, 17 listopada, godz. 9.45 – Msza św. i wykłady;
3) sobota, 24 listopada, godz. 9.45 – Msza św. i wykłady;
4) sobota, 1 grudnia, godz. 9.45 – Msza św. i wykłady;
5) niedziela, 9 grudnia, godz. 14.00 – Msza św. w katedrze opolskiej
i uroczyste upoważnienie biskupie do posługi.
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Msza św. i zajęcia w podane wyżej dni odbywać się będą od godz.
9.45 do 14.00. Parafie pokrywają opłaty za materiały szkoleniowe i zwracają koszty podróży kandydatom.
Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (z 9 marca 2006 r.) nadzwyczajnymi szafarzami mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne
i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat. Kandydaci
powinni się odznaczać zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym
życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
2.	Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
i przedłużenie upoważnienia
Wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zaprasza się na ich
doroczny dzień skupienia. Szczególnie zobowiązani do udziału są ci szafarze, którym kończy się upoważnienie w dniu 31 grudnia 2012 r. Udział
w dniu skupienia jest warunkiem przedłużenia możliwości dalszego sprawowania tej posługi w parafii.
Dzień skupienia odbędzie się w niedzielę 25 listopada, w uroczystość
Chrystusa Króla. Niedziela ta jest równocześnie świętem patronalnym
nadzwyczajnych szafarzy.
Skupienie rozpocznie się o godz. 10.30 w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 1a. W programie przewidziano: modlitwę
różańcową, okazję do sakramentu pokuty, Mszę św. oraz wykład formacyjny. Zakończenie spotkania – około godz. 14.00.
Ci, którym kończy się upoważnienie biskupie, przywożą ze sobą pisemną prośbę parafii (podpisaną przez ks. proboszcza lub rektora kościoła)
o przedłużenie funkcji wraz z dokumentem upoważnienia wystawionym
przez Biskupa Opolskiego (na dokumencie tym zostanie dokonana adnotacja o przedłużeniu). Uprasza się Księży Proboszczów o zachętę i umożliwienie pomocnikom udziału w dniu skupienia.
3. Liturgiczny kurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego w 2013 r.
Zgodnie z Instrukcją Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego z dnia 5 grudnia 1994 r., fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego oraz pracownicy mediów publicznych,
którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs liturgiczny zorga367

nizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne
upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej do fotografowania i filmowania podczas liturgii.
Dla zagwarantowania sacrum w czasie sprawowania liturgii Diecezjalny Ośrodek Formacyjny w Opolu przewiduje organizację „Liturgicznego kursu dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego” (w trzy
soboty marca 2013 r., w godzinach od 10.00 do 14.00) dla zainteresowanych z terenu diecezji opolskiej.
Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do końca lutego 2013 r., wtedy
też zostaną podane do wiadomości dokładne daty kursu i godziny oraz
miejsce prowadzenia kursu. Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną na adres: wd@diecezja.opole.pl.

IV. Komunikaty
Wydziału Duszpasterskiego
1.	Podsumowanie roku duszpasterskiego
Zmierzamy do końca roku duszpasterskiego, który w Kościele w Polsce przeżywamy pod hasłem „Kościół naszym domem”. Ufając, że rozważanie prawd i umacnianie struktur komunijnych Kościoła będzie nadal
owocować w naszych wspólnotach parafialnych i w całym Kościele opolskim, pragniemy wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim duszpasterzom,
którzy nie szczędzili wysiłku w przewodzeniu pracom wielu komórek
duszpasterskich, podejmowali się organizacji pielgrzymek stanowych,
reprezentowali naszą diecezję na forum ogólnopolskim, uczestniczyli
w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach w Kurii, stosownie do moderowanego przez siebie stanu.
Imienne podziękowania za współpracę wyrażamy duszpasterzom stanowym, którzy zakończyli w minionych roku swoją posługę: ks. Piotrowi Morcincowi – diecezjalnemu duszpasterzowi służby zdrowia, którego
zastąpił ks. Piotr Bałos, oraz ks. Zygmuntowi Lubienieckiemu, diecezjalnemu duszpasterzowi sportu, którego zastąpił ks. Jerzy Kostorz.
Dziękujemy także kapłanom – duszpasterzom, którzy pełnili funkcje dekanalnych duszpasterzy młodzieży i ministrantów, zlecone dekre368

tem księdza biskupa, a których funkcja ustała w związku ze zmianami
personalnymi w 2012 r.
Wdzięczność wyrażamy także kapłanom – duszpasterzom i wiernym świeckim, którzy stworzyli zespoły redakcyjne „Materiałów duszpasterskich W komunii z Bogiem” oraz materiałów pielgrzymkowych,
przygotowując do nich propozycje pastoralne. Szczególne podziękowania kierujemy do redakcji opolskiego „Gościa Niedzielnego” za wzorową współpracę w redagowaniu „Gościa na Kolędę” w 2011 r.
Dziękujemy również wszystkim duszpasterzom parafialnym za życzliwy odbiór wszelkich propozycji pastoralnych proponowanych przez
księży biskupów za pośrednictwem Wydziału Duszpasterskiego i podejmowanie ich celem budowania Kościoła jako domu i zadomowienia
w nim powierzonych sobie wiernych w parafiach, dekanatach i rejonach
naszej diecezji. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do uczestników majowego Święta Rodziny w Jemielnicy, obchodów 40-lecia diecezji
opolskiej oraz duszpasterzy i wiernych miasta Nysy, którzy przygotowali i przeprowadzili pilotażową edycję międzynarodowego projektu „Noc
Kościołów 2012”.
2. Nowy program duszpasterski na rok 2012/2013 – „Być solą ziemi”
Nowy rok duszpasterskich, który rozpoczniemy 2 grudnia 2012 r.,
przeżywać będziemy pod hasłem: „Być solą ziemi”. Zachęcamy do inspirującej lektury programu duszpasterskiego na rok 2012/2013: Być solą
ziemi, przygotowanego przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Został on przekazany do parafii w lipcu br.
Program duszpasterski „Być solą ziemi” kończy trzyletni (2010–2013)
cykl pracy Kościoła, której towarzyszyło motto „Kościół domem i szkołą komunii”. Ten ostatni etap programu realizować będziemy w czasie,
gdy Kościół powszechny zaproszony jest przez Benedykta XVI do przeżycia Roku Wiary. Hasło roku duszpasterskiego wzywa nas do dzielenia
się doświadczeniem wiary w Chrystusa z wszystkimi, do których Pan
Bóg nas posyła.
Cele, jakie stawia przed nami program duszpasterski, sprowadzają się
do rozbudzania ducha apostolskiego wiernych świeckich, formowania ich
do czynnego zaangażowania w przemianę świata i uwrażliwiania serc na
najbardziej potrzebujących.
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Priorytety pastoralne wobec tak określonych celów kształtują się następująco:
• troska parafii o przekazanie wiary młodemu pokoleniu – z akcentem na przygotowanie i celebrację sakramentu bierzmowania;
• zaangażowanie na rzecz misji;
• solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa;
• realizacja wielorakiej pomocy na rzecz ludzi ubogich.
Natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługa miłości. Zadania te stanowią
podstawową funkcję Kościoła, których realizacji nie wolno przeoczyć.
Szczegółowy program przepowiadania uwzględniający tematykę programu duszpasterskiego znajdziemy w Programie duszpasterskim na str.
51–153. Stanowi on zbiór propozycji i myśli do homilii na poszczególne
niedziele i święta roku liturgicznego. Treści programu duszpasterskiego
powinny także stanowić motyw przewodni rekolekcji parafialnych oraz
być obecne w programie katechezy szkolnej i parafialnej.
Nowy program duszpasterski w dziedzinie liturgii nakazuje duszpasterzom szczególną troskę o posługę sakramentalną w parafii (przygotowanie do sakramentów, ich celebrowanie oraz konsekwentne towarzyszenie
na drodze wiary wiernym przyjmującym sakramenty). Przygotowanie do
chrztu i bierzmowania jawi się także jako szansa ewangelizacji dorosłych.
Piękno i głębia celebrowania niedzielnej Eucharystii, także z wykorzystaniem odnowienia przyrzeczenia chrzcielnego, jest również konkretną
ścieżką realizacji tegorocznego programu duszpasterskiego.
Posługa miłości, czyli diakonia, w rozumieniu tegorocznego programu, to przede wszystkim stała służebna formacja prezbiterów, osób
konsekrowanych oraz wiernych świeckich, a także doskonalenie współpracy pomiędzy duchownymi oraz świeckimi w strukturach komunijnych. Wielkie znaczenie ma także służebne zaangażowanie dorosłych
w przekaz wiary młodemu pokoleniu, służba na rzecz rodziny i wspieranie działalności misyjnej Kościoła.
Osobowe przykłady, które będą towarzyszyć realizacji nowego programu duszpasterskiego, to Maryja, jako szczególny świadek wiary, bł.
Karolina Kózka w 25-lecie jej beatyfikacji oraz błogosławieni małżonkowie: Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi oraz Ludwik i Maria Zelia
Martin.
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3.	Diecezjalna adaptacja nowego programu duszpasterskiego
Podyktowane programem duszpasterskim ścieżki realizacji podstawowych funkcji Kościoła będziemy starać się realizować w realiach naszej
diecezji, bazując przy tym na pozytywnych doświadczeniach lat ubiegłych, ubogaconych o nowe formy.
W kwestii głoszenia słowa Bożego, oprócz sugestii zawartych w rocznym programie przepowiadania, istotne wydaje się wprowadzenie do
praktyki duszpasterskiej w parafiach następujących zasad:
• w przepowiadaniu niedzielnym i okolicznościowym należy w miarę
możliwości stosować element osobistego świadectwa kapłańskiego życia i posługiwania, przepełnionego wiarą w Zmartwychwstałego i miłością do Kościoła;
• do „głoszenia Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”
należy wykorzystać miejsca „poza amboną”; posłużą temu m.in.
ściśle określone godziny urzędowania kancelaryjnego, podczas
których dyżurującym jest kapłan; nie należy ograniczać tych godzin do 1 lub 2 w tygodniu (zwłaszcza w większych parafiach);
• proboszcz powinien chętnie korzystać z prawa wyraźnej sugestii
co do tematyki nauk rekolekcyjnych czy kazań okolicznościowych, wygłaszanych przez kapłanów–gości, uwzględniając przy
tym specyfikę swojej parafii oraz wachlarz problemów pastoralnych, które ją trapią;
• konieczna wydaje się większa korelacja pomiędzy pracą kapłana
lub katechety w szkole a duszpasterstwem parafialnym dzieci
i młodzieży; należałoby zatem wprowadzić lub utrzymać regularne spotkania dzieci i młodzieży w parafii (także spotkania pozaeucharystyczne); Msze św. szkolne i młodzieżowe powinny zawierać
homilię dostosowaną treścią i formą do słuchaczy, zaś spotkania
pozaliturgiczne uczynić okazją do dawania świadectwa młodym
ludziom swoją postawą i życiem z wiary;
• w przepowiadaniu roratnim rekomendujemy materiały przygotowane przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego”, które należy indywidualnie zamawiać w redakcji czasopisma;
• należy zdecydowanie docenić i promować audycje przygotowywane i emitowane w Radio Plus Opole, stanowiące cenne narzędzie
przepowiadania słowa Bożego (komentarze biblijne, katechezy, audycje dedykowane dzieciom, młodzieży i innym grupom słuchaczy);
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• duszpasterze specjalistyczni, przygotowujący rekolekcje, dni skupienia, konferencje i pielgrzymki dla powierzonych sobie wiernych, za punkt wyjścia i motyw przewodni winni przyjmować
motto programu duszpasterskiego „Być solą ziemi” oraz pastoralne implikacje wynikające z Roku Wiary;
• jedną z form promowania idei roku duszpasterskiego będzie kolejna edycja „Gościa na kolędę”, który od kilku lat w okresie bożonarodzeniowym dociera do rodzin naszej diecezji; tegoroczny
numer poświęcony będzie m.in. zagadnieniom nowej ewangelizacji, Bractwu św. Józefa, bierzmowaniu dorosłych i innym bieżącym sprawom duszpasterskim.
Wiele zaangażowania i duszpasterskiego entuzjazmu wymaga także
posługa sakramentalna w parafiach – jako podstawowa droga jednania człowieka z Bogiem i budowania wspólnoty Kościoła. Uwzględniając
sugestie programu ogólnopolskiego, zachęcamy do pastoralnego zaangażowania w następujących kwestiach:
• odnowa przygotowania młodzieży do bierzmowania; narzędziem tej odnowy jest ubiegłoroczna Instrukcja Biskupa Opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania.
Rozpoczynamy drugi rok formacji kandydatów do bierzmowania, która wymaga zaangażowania nie tylko duszpasterzy, ale także i świeckich animatorów. Stąd propozycja kursu dla animatorów
mistagogii, którą zaprezentuje Wydział Katechetyczny. Materiały
na pierwszy rok przygotowania ukazały się drukiem, zaś katechezy na drugi rok będą opracowywane w Wydziale Katechetycznym
na bieżąco i przesyłane jak dotychczas na skrzynki mailowe księży. Informujemy ponadto, że w Wydawnictwie św. Krzyża można
zamówić Dzienniczki kandydata do bierzmowania, których struktura jest spójna z postanowieniami Instrukcji;
• uroczyste celebrowanie chrztu oraz przygotowanie i uroczyste świętowanie Triduum Paschalnego z wprowadzeniem wielkoczwartkowego obrzędu obmycia nóg. Wskazania liturgiczne
i praktyczne dotyczące tego obrzędu znajdują się w Materiałach
Duszpasterskich Kościół naszym domem, zeszyt 2, str. 33;
• adaptacja instrukcji o bierzmowaniu dorosłych. We wrześniu
Biskup Opolski podpisał Instrukcję o przygotowaniu i celebracji
sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Instruk372

cja wchodzi w życie z końcem obecnego roku duszpasterskiego;
nowy rok kościelny będzie adaptacją jej postanowień w naszej diecezji (tekst Instrukcji zamieszczony został w niniejszym numerze
WUDO). W najbliższych tygodniach wydany zostanie podręcznik
dla duszpasterza, który podejmie się indywidualnego lub grupowego przygotowania dorosłych do bierzmowania;
• prace nad instrukcją dotyczącą przygotowania i celebrowania
sakramentu chrztu. Jesienią kontynuowane będą prace nad Instrukcją o przygotowaniu i celebracji chrztu świętego, rozpoczęte na forum Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w roku ubiegłym.
Roboczy tekst instrukcji zostanie poddany konsultacjom prawniczym i duszpasterskim w różnych gremiach diecezjalnych. Ufamy,
że gotowa instrukcja będzie jednym z owoców rozpoczynającego
się wkrótce Roku Wiary.
Konsekwencją a zarazem uzupełnieniem posługi słowa i posługi sakramentalnej jest posługa miłości, do której Kościół wzywa tak duchownych
i osoby konsekrowane, jak i wiernych świeckich. Optymalizacji realizowania posługi miłości w naszym Kościele będą służyć następujące inicjatywy:
• Formacja stała kapłanów – według programu opracowanego przez
Diecezjalną Radę ds. Formacji Stałej. Komunikat Rady zamieszczony jest poniżej.
• Udział przedstawicieli Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Pierwszym Kongresie Diecezjalnych Rad Duszpasterskich w Licheniu,
w dniach 22–23 września 2012 r.
• Udział przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich w I Krajowych Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu
w dniach 14–15 września 2013 r.
• Przeprowadzenie wiosną 2013 r. trzeciego etapu formacji stałej
członków Parafialnych Rad Duszpasterskich kolejnej kadencji
w domach formacyjnych diecezji opolskiej (Winów, Kluczbork,
Racibórz, Nysa).
• Wychowanie do zaangażowania misyjnego poprzez dalsze upowszechnianie akcji kolędników misyjnych w parafiach naszej diecezji.
• Promocja portalu www.nasza-wiara.pl jako jednej z płaszczyzn
dialogu i współpracy między duchownymi i świeckimi, zwłaszcza młodzieżą.
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• Rozwój duszpasterstwa pielgrzymkowego dzięki powołaniu Diecezjalnego Biura Podróży św. Jacek, którego oferta zamieszczona
jest poniżej.
4.	Rok Wiary 2012/2013
W liście apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Rozpocznie się on 11 października
2012 r., w 50-tą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy 24 listopada 2013 r. – w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
W odpowiedzi na wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, opracowane przez Kongregację Nauki Wiary i podpisane 6 stycznia 2012 r. przez
kard. Williama Levadę, podejmiemy w zadanym czasie m.in. niżej wymienione inicjatywy.
Kalendarium wydarzeń diecezjalnych:
• rozpoczęcie Roku Wiary w katedrze opolskiej – Msza św. pod
przewodnictwem Biskupa Opolskiego z udziałem dziekanów i dziekanów rejonowych, członków Rady Kapłańskiej i innych gremiów
diecezjalnych – 11 października, godz. 18.30;
• diecezjalna pielgrzymka do Watykanu na rozpoczęcie Roku Wiary w dniach 8-14 października – wyjazd organizuje Diecezjalne
Biuro Podróży „św. Jacek”;
• professio fidei – wyznanie wiary przez przedstawicieli młodzieży biorącej udział wraz z Biskupem Opolskim w Europejskim
Spotkaniu Młodych, organizowanym przez Wspólnotę z Taize na
przełomie roku 2012/2013 – wyjazd organizuje Diecezjalne Biuro
Podróży „św. Jacek”;
• Tydzień Ekumeniczny z centralnym nabożeństwem odprawionym
23 stycznia 2013 r. w katedrze w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI;
• professio fidei przedstawicieli życia konsekrowanego podczas spotkania dnia 2 lutego 2013 r.;
• Dzień pracowników nauki – 20 lutego 2013 r. – spotkania na temat relacji między wiarą a rozumem;
• spotkania młodzieży w Wigilię Niedzieli Palmowej – 23 marca
2013 r. z uroczystym wyznaniem wiary i promocją Youcatu;
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• Ewangelizacyjny wymiar udziału w Międzynarodowym Projekcie „Noc kościołów 2013”;
• rodzinne odnowienie przymierza rodzin z Bogiem – 1 maja 2013
r. podczas II Diecezjalnego Święta Rodzin w Jemielnicy;
• professio fidei – wyznanie wiary przez przedstawicieli młodzieży
biorącej udział wraz z Biskupem Opolskim w Światowych Dniach
Młodzieży w Rio de Janeiro;
• Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę jako świadectwo
wiary z odnowieniem zawierzenia Matce Bożej przed Obrazem
Jasnogórskim;
• Dzień Katechetów – 29 września 2013 r. – w 20. rocznicę publikacji KKK;
• Zakończenie Roku Wiary w katedrze opolskiej – uroczystość
Chrystusa Króla – 24 listopada 2013 r.
Ponadto polecamy:
• professio fidei jako element konstytutywny wszelkich pielgrzymek
stanowych na Górę Świętej Anny i do innych sanktuariów;
• zaangażowanie w akcję promocyjną „Katechizmu dla dorosłych”
w Wielkim Poście 2013 r.;
• życzliwe podjęcie inicjatyw proponowanych przez Radio Plus Opole (katechezy, programy biblijne, modlitwa Koronką do Bożego
Miłosierdzia) – inicjatywy te opisane są na kolejnych stronach niniejszego opracowania.
Przeżywanie Roku Wiary w parafiach pozostaje w znacznej mierze
zależne od inwencji samych duszpasterzy. Wkrótce przekażemy do parafii sugestie pastoralne odnośnie Roku Wiary w parafiach oraz materiały duszpasterskie, opracowane przez Komisję Duszpasterstwa Ogólnego
przy KEP. Poniżej podajemy kilka ogólnopolskich i diecezjalnych propozycji zaakcentowania tego czasu we wspólnotach parafialnych:
• Obecność w każdym kościele w widocznym miejscu (np. na dodatkowym pulpicie) egzemplarza Katechizmu Kościoła Katolickiego – ozdobny egzemplarz jest aktualnie w przygotowaniu
w Wydawnictwie Pallotinum, o jego ukazaniu się i cenie poinformujemy wkrótce;
• przeprowadzenie Sztafety Różańcowej jako akcji modlitwy o wiarę i skuteczność dzieła katechizacji – szczegóły podamy wkrótce;
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• roraty w Roku Wiary – we współpracy z „Małym Gościem Niedzielnym” oraz Radiem Plus Opole;
• pielgrzymowanie poszczególnych parafii do grobów św. Piotra
i św. Pawła w Rzymie – w tej materii skorzystać można z oferty
Biura Podróży „św. Jacek”;
• katecheza dla dorosłych wokół poszczególnych prawd wiary zawartych w KKK – Rok Wiary jest szczególną okazją do wprowadzenia jej w parafii jako stałego elementu pastoralnego;
• otwarcie kościołów w diecezji – wszędzie, gdzie to tylko możliwe,
należałoby udostępnić kościół wiernym do nawiedzenia i modlitwy;
• wprowadzenie stałych godzin adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii – najlepiej raz w tygodniu; stosowną porą może
być np. sobotnie popołudnie z okazją do spowiedzi.
Inne propozycje będą wkrótce przedmiotem debaty Rady Kapłańskiej
i Rady Duszpasterskiej i zostaną podane do wiadomości w najbliższym
czasie. Z radością przyjmiemy także pomysły duszpasterzy i przekażemy
je do wykorzystania parafiom w diecezji. W tej sprawie prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim.
5. Przygotowanie do bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych
1 września, w liturgiczne wspomnienie bł. Bronisławy, patronki diecezji opolskiej, Biskup Opolski podpisał Instrukcję o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych, która
jest opublikowana w niniejszym numerze WUDO.
Tekst Instrukcji został poddany konsultacjom na forum Diecezjalnej
Rady Duszpasterskiej, której wyniki zostały przedstawione Biskupowi
Opolskiemu w marcu 2012 r. W nawiązaniu do postanowień Instrukcji
przygotowanie dorosłych do bierzmowania odbywać się będzie w rejonowych centrach katechumenatu (por. §4 pkt. 1), które zostaną wskazane wraz z terminami spotkań w najbliższym czasie. Diecezjalny Dom
Formacyjny w Nysie oferuje przygotowanie weekendowe dorosłych do
bierzmowania (por. § 4 pkt. 3) 26–28 października oraz 23–25 listopada.
6.	Komunikacja pomiędzy Wydziałem Duszpasterskim a parafią
Od niespełna roku staramy się przekazywać księżom najważniejsze
informacje o charakterze duszpasterskim za pośrednictwem tygodniowych tzw. Komunikatów Wydziału Duszpasterskiego. Z tego specyficz376

nego „serwisu informacyjnego” korzysta znaczna część parafii, instytucje
diecezjalne oraz kapłani indywidualni (np. wikarzy). Serwis ten z czasem
przejął w całości funkcję Kalendarium duszpasterskiego, wydawanego
staraniem naszego Wydziału, drukowanego najpierw w formie pojedynczych kartek, a przez ostatnie 3 lata w formie zeszytowej. Umieszczanie
w nim wydarzeń z trzymiesięcznym wyprzedzeniem nie zawsze gwarantowało aktualność i precyzyjność informacji. Dlatego uprzejmie informujemy, że zeszyt 4 Kalendarium duszpasterskiego na rok 2011/2012
będzie ostatnim drukowanym zeszytem informacyjnym. Od grudnia informacje i zapowiedzi pastoralne, podobnie jak listy pasterskie i komunikaty innych wydziałów kurialnych, będą przesyłane wyłącznie drogą
elektroniczną.
W związku z powyższym, kierujemy do czcigodnych księży prośbę
o zaktualizowanie swoich adresów mailowych w naszej bazie na listach,
które przekazujemy dziekanom. Prosimy zachować przy tym daleko idącą precyzję, której domaga się korespondencja elektroniczna. Wszelkich
porad w kwestii założenia internetowego konta pocztowego na serwerze
kurialnym udzieli chętnie dyrektor Diecezjalnego Centrum Informatycznego ks. Jan Pyka. Obowiązek dostarczenia informacji do księży, którzy z uzasadnionych powodów nie będą posiadać poczty elektronicznej,
spoczywać będzie na księdzu dziekanie lub wicedziekanie (w zależności od wewnętrznych ustaleń). Należy jednak zdecydowanie dążyć do
sytuacji, by wszystkie parafie w naszej diecezji miały elektroniczne
konta pocztowe i z nich korzystały.
Z całą stanowczością pragniemy jednak podkreślić, że przejście na
elektroniczny system wymiany informacji nie ma zubożyć naszych kontaktów personalnych. Wydział Duszpasterski, podobnie jak inne wydziały Kurii Diecezjalnej, zawsze chętnie przyjmie telefoniczne wnioski
duszpasterzy, a jeszcze chętniej wymieni je w indywidualnej rozmowie.
7.	Bractwo św. Józefa – perspektywy rozwoju
Erygowane 1 maja 2012 r. Bractwo św. Józefa nawiązuje do chlubnej przeszłości, kiedy jemielnickie Bractwo św. Józefa zrzeszało pod patronatem Oblubieńca Maryi tysiące osób. Nie chcąc odcinać się od tej
przeszłości, a jednocześnie rozpoznając znaki czasu, Biskup Opolski reaktywował Bractwo, by w ten sposób zainicjować nową formę stanowego
duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Ko377

ścioła na opolskiej ziemi. Potrzeby te, jak wiemy, są ogromne. Struktura
Bractwa, która będzie się dopiero kształtować, nie ma być przeszkodą,
lecz pomocą w zorganizowaniu tej formy duszpasterstwa.
Pragnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot Bractwa w parafiach. Prosimy więc nadal księży proboszczów, by zechcieli rozeznać
w swej wspólnocie potrzebę duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców,
a do jego zorganizowania wykorzystali ideę Bractwa św. Józefa. Mężczyzna potrzebuje nieraz konkretnej struktury (z legitymacją członkowską
włącznie), aby zaangażować się we wspólnocie parafialnej, modlitewnej
i apostolskiej. Angażując mężczyzn w proponowaną strukturę Bractwa,
duszpasterz z pewnością zyska większą możliwość rozeznania duchowych potrzeb, towarzyszenia w troskach mężczyzn, a następnie także
duchowej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się w ich życiu problemów. Jeśli dokonywać się to będzie na modlitwie, wzywaniu wstawiennictwa św. Józefa i rozważaniu papieskiej nauki społecznej, możemy
być niemal pewni, że cała inicjatywa wyda błogosławione owoce w życiu rodzin i całych wspólnot parafialnych.
Do 31 sierpnia otrzymaliśmy 200 deklaracji członkowskich z kilkudziesięciu parafii naszej diecezji. Kwestia deklarowania przystąpienia
do Bractwa pozostaje wciąż otwarta. Każda deklaracja przystąpienia
do Bractwa musi być potwierdzona przez ks. proboszcza, co zapewnia
dodatkowo związanie Bractwa z parafią. Księży proboszczów prosimy
o rozpowszechnienie deklaracji, zachętę do członkostwa w nim oraz o odnotowanie w parafii mężczyzn deklarujących swoje członkostwo w Bractwie. Da to początek tzw. parafialnym księgom brackim.
Jakie są najbliższe perspektywy działalności Bractwa? Na przełomie
września i października mężczyźni, którzy zadeklarowali swoje członkostwo w Bractwie, będą zaproszeni na spotkania modlitewne i formacyjne
w rejonach diecezji, podczas których zostaną zebrane opinie i oczekiwania
członków Bractwa, odbędzie się prezentacja i debata nad projektem statutu Bractwa. Z początkiem października Biskup Opolski spotka się z proboszczami parafii kandydatów do Bractwa, zaś 21 października, o godz.
14.00, w Jemielnicy odbędzie się wspólny dzień skupienia dla członków
Bractwa św. Józefa, podczas którego zatwierdzony zostanie statut, kandydaci zostaną oficjalnie przyjęci do Bractwa i otrzymają legitymacje
członkowskie. W najbliższych tygodniach zostanie opracowany dla nich
program formacji, która odbywać się będzie przede wszystkich w parafii
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pod „pasterskim okiem” księdza proboszcza, a która ma na celu kształtowanie „Józefowego” rysu mężczyzn i młodzieńców poprzez wspólną modlitwę, Msze św. brackie, spotkania stanowe z mężczyznami itp.
Biskup Opolski nadal liczy na przychylność duszpasterzy w krzewieniu tej idei ze względu na naglącą potrzebę troski o kształt naszych rodzin
i wspólnot parafialnych. Prośbie tej towarzyszy pasterskie błogosławieństwo, duchowe wsparcie i jego osobiste zaangażowanie.
8. Nagroda Hyacinthus Opoliensis
Z okazji przypadającej w 2012 r. 40. rocznicy ustanowienia diecezji
opolskiej biskup opolski Andrzej Czaja – w odpowiedzi na sugestie różnych gremiów diecezjalnych – ustanowił nagrodę Hyacinthus Opoliensis,
nawiązującą do pierwszego świętego opolskiego, św. Jacka – Hiacynta.
Nagroda ta będzie przyznawana jako najwyższe wyróżnienie dla osób
świeckich szczególnie zasłużonych dla diecezji opolskiej. 28 czerwca br.
podczas uroczystości jubileuszowej w katedrze opolskiej został wręczony pierwszy pozakonkursowy egzemplarz tej nagrody ks. abpowi Celestino Migliore, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce.
17 sierpnia 2012 r. Biskup Opolski zatwierdził Regulamin Nagrody
Hyacinthus Opoliensis, którego treść zamieszczona została w niniejszym
numerze WUDO.
9.	Współpraca Wydziału Duszpasterskiego z Biurem Podróży „św.
Jacek”
Powołane przez Biskupa Opolskiego Diecezjalne Biuro Podróży „św.
Jacek” w swych założeniach jest nie tylko instytucją świadczącą usługi
pielgrzymkowe, ale także konkretnym narzędziem pastoralnym, wspierającym duszpasterzy w realizowaniu parafialnych programów duszpasterskich oraz służącym duszpasterstwom specjalistycznym, zwłaszcza
dzieci i młodzieży, w organizowaniu wyjazdów, pielgrzymek i rekolekcji. Dyrekcja Biura Podróży każdorazowo konsultuje terminarz pielgrzymek, aby włączyć go optymalnie w realizację programu duszpasterskiego
i scalić z pastoralnym programem diecezji. Zachęcamy gorąco do korzystania z usług tego Biura, którego szczegółowa oferta zamieszczona jest
na dalszych stronach tego opracowania oraz na przygotowanych ulotkach,
przekazanych do parafii naszej diecezji.
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10. Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich
Program duszpasterski na rok 2012/2013 pod hasłem „Być solą ziemi” akcentuje nadal potrzebę ciągłej współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi w ramach istniejących struktur, m.in. Parafialnych Rad
Duszpasterskich (PRD). Współpraca ta może i powinna owocować zaangażowaniem apostolskim nie tylko członków PRD, ale także całej wspólnoty parafialnej.
Ciągłą troską duszpasterzy pozostaje odpowiedzialne kierowanie pracami Parafialnych Rad Duszpasterskich, tak by formować jej członków
do owego „bycia solą” w rodzinach, wspólnotach modlitewnych, których są reprezentantami, wreszcie w całej parafialnej wspólnocie. Zadanie to z pewnością nie jest łatwe, ale niezwykle potrzebne, by uniknąć
sytuacji, o których mówi Chrystus w Kazaniu na górze: „Jeśli sól utraci
swój smak, czymże ją posolić?” (Mt 5,13). Sól, „która utraciła smak” nie
uszlachetnia ani nie konserwuje, ale bywa przyczyną zepsucia i rozpadu. Członek PRD, któremu nie towarzyszymy w trwaniu przed Panem,
aby mógł Jemu służyć, będąc dla współparafian „solą ziemi”, narażony
jest na niebezpieczeństwo utraty smaku i bycia narzędziem nie tyle budowania i zjednoczenia, co rozkładu i wzniecania wzajemnej niechęci,
nieporozumień i konfliktów.
Aby wesprzeć duszpasterzy w zadaniu formowania członków Parafialnych Rad Duszpasterskich w naszej diecezji, od kilku lat oferujemy dla
nich – zgodnie z postanowieniem I Synodu Diecezji Opolskiej – dodatkowe spotkania formacyjne w Diecezjalnych Ośrodkach Formacyjnych:
Nysie, Raciborzu-Miedoni, Winowie oraz w Kluczborku. W tym roku
w dziewięciu dniach skupienia wzięło udział prawie 700 osób. Księżom
proboszczom i dziekanom dziękujemy za zaangażowanie w tej materii.
W nowej kadencji, której 3. rok wkrótce się rozpocznie, spotkania formacyjne odbywają się według nowego porządku i zasad. Przy założeniu,
iż z każdej parafii co roku 2–3 członków Rady weźmie udział w spotkaniu, którego organizacją i prowadzeniem zajmuje się Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu, w ciągu 5-letniej kadencji wszyscy
członkowie Rad objęci zostaną formacją stałą.
Program spotkania obejmuje: Mszę św. z homilią, 2 wykłady, przerwa
na poczęstunek oraz nabożeństwo kończące spotkanie. O pokrycie symbolicznych kosztów organizacyjnych spotkania (ok. 20 zł za uczestnika)
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prosimy proboszczów stosownym pismem, które kierujemy do dziekanów na początku roku kalendarzowego.
Terminy spotkań formacyjnych w 2013 r.
Lp

Data i godzina

Miejsce

Dekanaty

1.

9 marca
godz. 10.00

Winów

Gościęcin, Krapkowice, Ozimek,
Prószków, Zagwiździe

2.

16 marca
godz. 10.00

Winów

Leśnica, Opole, Opole-Szczepanowice,
Siołkowice

3.

6 kwietnia
godz. 10.00

Winów

Kamień Śl., Koźle, Niemodlin,
Strzelce Op., Ujazd

4.

13 kwietnia
godz. 10.00

Racibórz
– Annuntiata

Racibórz, Tworków, Łany, Kietrz

5.

20 kwietnia
godz. 10.00

Nysa – DDF

Branice, Głogówek, Kędzierzyn,
Prudnik

6.

25 maja
godz. 10.00

Kluczbork –
NSPJ

Dobrodzień, Gorzów Śl., Kluczbork,
Olesno, Zawadzkie

7.

8 czerwca
godz. 10.00

Nysa – DDF

Biała, Głuchołazy, Nysa, Otmuchów,
Paczków

8.

15 czerwca
godz. 10.00

Nysa – DDF

Głubczyce, Grodków, Pietrowice,
Skoroszyce

Osobną ofertę stanowią rekolekcje dla członków Parafialnych Rad
Duszpasterskich, które odbędą się w dniach 21–23 września 2012 r.
w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Termin i miejsce rekolekcji w 2013 r. zostaną podane na początku roku 2013.
Komisja ds. Duszpasterstwa Ogólnego przy Konferencji Episkopatu
Polski zapowiada także, że jesienią 2013 r. odbędzie się I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich, do udziału w którym zostaną
zaproszeni przedstawiciele PRD wszystkich polskich diecezji. Szczegółowe informacje dotyczące doboru uczestników Kongresu przekażemy duszpasterzom w kwietniu 2013 r., zaś o możliwości wzięcia udziału
w Kongresie członków Parafialnych Rad Duszpasterskich poinformujemy podczas spotkań formacyjnych wiosną 2013 r.
ks. Waldemar Musioł
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V. FORMACJA STAŁA KAPŁANÓW
Zapowiedziany przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary,
który ma pomóc całemu Kościołowi przekroczyć ponownie „Podwoje wiary” – Porta fidei, jest również i przede wszystkim zaproszeniem
skierowanym do nas, kapłanów, abyśmy ożywili w sobie ducha wiary
i komunię z Bogiem, która pozostaje fundamentem prawdziwego duszpasterskiego zaangażowania. W liście do kapłanów na Światowy Dzień
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Mauro Piacenza przypomina: „W dzisiejszych czasach przede
wszystkim kapłani, przez codzienną adorację i codzienną posługę, muszą wszystkiemu przywrócić Komunię trynitarną: tylko wychodząc od
tej Komunii i zanurzając się w niej, wierni mogą naprawdę odkryć oblicze Syna Bożego oraz Jego współczesność, mogą naprawdę dotrzeć do
serca każdego człowieka i do ojczyzny, do której wszyscy są wezwani.
I tylko w ten sposób my, kapłani, możemy przywrócić ludziom dzisiejszych czasów godność osoby ludzkiej, sens relacji międzyludzkich i życia społecznego oraz cel całego stworzenia. (…) Kościół (…) potrzebuje
Świętych zamieszkujących w Sercu Jezusa i będących radosnymi świadkami Trynitarnej Miłości Boga. A Kapłani, by służyć Kościołowi i Światu, powinni być Świętymi”.
To wezwanie do świętości przynagla nas również do podjęcia trudu
stałej formacji. Pomocą w tym szlachetnym trudzie mają być, podobnie
jak w latach ubiegłych, propozycje formacyjne przygotowane przez Diecezjalną Radę ds. Formacji Stałej Kapłanów. Uzupełniają i wzbogacają
one (ale nie zastępują!) indywidualne i dekanalne inicjatywy formacyjne. Te ostatnie moderują zwłaszcza diecezjalni i dekanalni ojcowie duchowni kapłanów.
W roku formacyjnym 2012/2013 ogólnodiecezjalne inicjatywy formacyjne adresowane do kapłanów przedstawiają się następująco:
1. Dni skupienia dla księży neoprezbiterów
Spotkania dla księży neoprezbiterów odbywać się będą we wtorki o godzinie 10.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, przy ul. Drzymały 1, w następujących terminach:
• w roku 2012: 18 września, 16 października, 20 listopada, 11 grudnia;
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• w roku 2013: 19 lutego, 19 marca, kwiecień – „Emaus” Kapłańskie, 21 maja.
W dniach 24–26 czerwca 2013 r. odbędą się rekolekcje dla neoprezbiterów z 2012 r. Udział w tych dniach skupienia i rekolekcjach dla kapłanów należy traktować jako obowiązkowy.
2. Dni skupienia dla wszystkich kapłanów
Zgodnie z postanowieniami I Synodu Diecezji Opolskiej przewiduje się dla kapłanów dwa obowiązkowe dni skupienia (przed Adwentem
i Wielkim Postem) oraz kapłańskie „Emaus”. W ramach ok. 4-godzinnego „skupienia” jest zawsze okazja do spowiedzi św., czas na wspólną
brewiarzową modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, konferencję ascetyczną, wykład i dyskusję, a także na godzinne, braterskie spotkanie przy kawie.
Aby ułatwić uczestnictwo w dniach skupienia wszystkim księżom,
każdy z nich odbędzie się w dwóch terminach: (w piątek po południu
i w sobotę rano następnego dnia).
– Dzień skupienia przed Adwentem (poprowadzi bp Edward Dajczak):
– 30 listopada 2012 (piątek) od godz. 15.00
– 1 grudnia 2012 (sobota) od godz. 10.00
– Dzień skupienia przed Wielkim Postem
– 8 lutego 2013 (piątek) od godz. 15.00
– 9 lutego 2013 (sobota) od godz. 10.00
– „Emaus” kapłańskie w kościele pątniczym św. Anny (par. Olesno)
– 10 kwietnia 2013 (środa po Niedzieli Białej), godz. 16.00.
3. Kursy formacji stałej w Nysie (diecezja opolska i gliwicka)
W tym roku „oferta” kapłańskich tygodni formacyjnych w Nysie ulegnie rozszerzeniu o kolejny rocznik (26 lat kapłaństwa). Zajęcia kursów
adresowanych do roczników „wikariuszowskich” (2. i 4. rok kapłaństwa)
będą trwać od niedzieli wieczora do piątku południa, natomiast kursów
adresowanych do roczników „proboszczowskich” (10., 15., 20. i 26. rok
kapłaństwa) – od niedzieli wieczora do czwartku wieczora. W ramach
każdego z kursów przewidziany jest dzień skupienia i spotkanie (Eucharystia) z biskupem. Kuria Diecezjalna w Opolu wystosuje do księży zobowiązanych do uczestnictwa w szkoleniu odpowiednie pisma, w oparciu
o które będzie można starać się o urlop w zajęciach szkolnych na czas
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trwania kursu. Uczestnictwo w kursie dokumentowane jest zaświadczeniem respektowanym w procedurze awansu zawodowego. Koszt udziału w kursie formacyjnym wynosi 400 zł.
Terminy kursów formacji stałej w Nysie przedstawiają się w bieżącym roku następująco:
7–12.10
–
rocznik święceń 2011
14–19.10
–
rocznik święceń 2009
21–25.10
–
rocznik święceń 2003
4–8.11
–
rocznik święceń 1998
11–15.11
–
rocznik święceń 1993
18–22.11
–
rocznik święceń 1987
Szczegółowy program zajęć w ramach kursów formacji stałej w Nysie
opublikowany będzie na stronie internetowej diecezji opolskiej w dziale
„Formacja” (dostępnym po zalogowaniu).
4. Rekolekcje dla kapłanów
Propozycji rekolekcji kapłańskich jest wiele. Listę tych prowadzonych
w domach formacyjnych na terenie naszej diecezji podaje do wiadomości
Referat Duszpasterski Kurii w najbliższym numerze Kalendarium duszpasterskim oraz na bieżąco w tygodniowych komunikatach duszpasterskich.
5. Spotkanie dekanalnych ojców duchownych
Spotkanie dekanalnych ojców duchownych odbędzie się w dniu 3 października 2012 r. o godzinie 14.00 w Sali Kapitulnej Kurii Diecezjalnej w Opolu. Podczas spotkania ojcowie duchowni otrzymają materiały
źródłowe, będące podstawą do opracowania konferencji ascetycznych na
spotkania dekanalne (patrz: punkt 7).
6. Tematy konferencji ascetycznych na spotkania dekanalne w roku 2012–2013:
•
•
•
•
•

Tożsamość prezbitera i jego specyficzna droga do świętości
Kapłan w kościelnej komunii
Modlitwa kapłana
Pozytywne wyzwania teraźniejszości w duszpasterstwie parafialnym
Posługa pokuty i pojednania w perspektywie świętości chrześcijańskiej
• Posługa kierownictwa duchowego w sakramencie pokuty.
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Podstawą opracowania konferencji są:
• Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan – pasterz i przewodnik
wspólnoty parafialnej, Tarnów 2003;
• Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan – szafarz miłosierdzia
Bożego, Tarnów 2011.
7. Tematy referatów na spotkania dekanalne
W Roku Wiary – za namową Papieża Benedykta XVI zawartą w Liście apostolskim Porta fidei – tematy referatów na spotkania dekanalne
mogą dotyczyć zgłębiania podstawowych prawd wiary, zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego w części pierwszej. Proponowane tematy
są odzwierciedleniem poszczególnych rozdziałów części KKK zatytułowanej Wyznanie wiary:
1. Człowiek jest „otwarty na Boga”
2. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi
3. Człowiek odpowiada Bogu
4. Wierzę w Boga Ojca
5. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego
6. Wierzę w Ducha Świętego.
Źródło:
• Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 20092;
• dostępne katechezy i komentarze do Katechizmu Kościoła Katolickiego.
ks. Joachim Waloszek, ks. Hubert Sklorz

VI. DUSZPASTERSTWO RODZIN
1. Dekanalny duszpasterz rodzin
Dekanalnego duszpasterza rodzin powołuje biskup diecezjalny.
Głównym zadaniem dekanalnego duszpasterza rodzin jest pośredniczenie między diecezjalnym ośrodkiem duszpasterstwa rodzin a parafią. Pośrednictwo to w praktyce przekłada się na konkretne zadania.
W pierwszym rzędzie dekanalny duszpasterz rodzin odpowiada za stan
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i rozwój duszpasterstwa rodzin w dekanacie oraz za inicjowanie na terenie dekanatu wszelkich działań mających na celu propagowanie wartości
rodzinnych.
Do obowiązków dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin należy
troska, aby na terenie dekanatu było właściwie prowadzone przygotowanie
do małżeństwa i życia w rodzinie. Stąd też powinien inicjować i wspierać wszystkie te dzieła, które pomagają dzieciom i młodzieży odkrywać
wartość katolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Ponadto odpowiada
za funkcjonowanie poradni życia rodzinnego w parafiach dekanatu. Jeśli
nie ma możliwości, by w każdej parafii istniała poradnia rodzinna, powinien starać się utworzyć dekanalną poradnię życia rodzinnego. W tym
celu zobligowany jest zatroszczyć się o przygotowanie kompetentnych
osób do pracy w poradni (najlepiej parę małżonków) oraz zadbać, by zostały stworzone dobre warunki lokalowe. Dekanalny duszpasterz rodzin
powinien zatroszczyć się także o to, by osoby pracujące w poradniach
permanentnie podnosiły swoje kwalifikacje oraz pogłębiały swoją wiarę
w organizowanych dla nich dniach skupienia i rekolekcjach.
2. Przygotowanie do małżeństwa – zasady ogólne
Praca duszpasterstwa rodzin w swoich działaniach obejmuje wiele
dziedzin, wśród których bardzo ważne miejsce zajmuje przygotowanie
do sakramentu małżeństwa. Jednolite ramy tego przygotowania, wspierając sposób działania poszczególnych diecezji, nadaje Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Poszczególne podrozdziały tego dokumentu mówią
o przygotowaniu dalszym, bliższym i bezpośrednim, które obejmuje katechezy przedślubne i co najmniej 3 spotkania z narzeczonymi w parafialnej poradni rodzinnej. Spotkania mają dotyczyć odpowiedzialności
za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznego zapłodnienia
oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Ma to być
czas, kiedy narzeczeni nie tylko uzyskują informacje o tych metodach,
ale będą mieli możliwość nauczenia się ich. Dlatego spotkania w odpowiednich odstępach czasu powinny być poświęcone zasadom prowadzenia obserwacji objawów płodności oraz ich interpretacji. W naszej
diecezji narzeczeni uczestnicząc w spotkaniach w poradni, otrzymują pakiet materiałów, do których mogą sięgać, aby utrwalić i rozszerzyć wiedzę uzyskaną podczas spotkań w poradni. Aby temu bardzo ważnemu,
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ale zarazem trudnemu zadaniu podołać, potrzebujemy bardzo szerokiego grona osób świeckich, przygotowanych merytorycznie i dobrze uformowanych duchowo.
Ważne jest, aby poszerzyć sieć poradni i tak dostosować dla narzeczonych, aby byli przekonani, że poradnia jest zawsze do ich dyspozycji,
a nie tylko, aby otrzymać zaświadczenie do ślubu. Warunkiem pracy doradcy w katolickiej poradni jest uzyskanie misji kanonicznej oraz jej aktualizacja po weryfikacji przez Referat Duszpasterstwa Rodzin.
Wszyscy potrzebujący informacji o formach pomocy w sprawach małżeńskich i rodzinnych mogą je najłatwiej znaleźć na naszej stronie internetowej: www.dfoz.pl.
Ojciec Święty Benedykt XVI widząc coraz częstsze pozwy o stwierdzenie nieważności małżeństw, zaapelował do wiernych o bardziej wnikliwe przygotowywanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa.
Z pewnością, wychodząc naprzeciw temu wołaniu, warto zastanowić
się w jaki sposób my, kapłani i doradcy, możemy jeszcze bardziej włączać się w proces tworzenia nowych, opartych na Bożej Miłości, małżeństw, a jednocześnie wspierać te, które w jakiś sposób niedomagają
i przeżywają trudne chwile.
Jedną z takich inicjatyw jest propozycja „Spotkań dla narzeczonych”,
które prowadzą: kapłan wraz z małżeństwem. Świadectwo małżonków
ukazuje, jak Bóg działa w ich rodzinie. Z jednej strony ukazują problemy i konflikty, jakie między nimi się pojawiają, z drugiej potrzebę wzajemnego spotkania w dialogu z Chrystusem. Nieodłącznym punktem
tego spotkania jest uczestnictwo w Eucharystii i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Jest to czas poświęcony na wzajemnie spojrzenie narzeczonych na siebie i przyszły związek sakramentalny w świetle
Ewangelii. Świadectwo we współczesnym świecie ma ogromne znaczenie, co często podkreślane jest przez narzeczonych w rozmowach i ankietach, wypełnianych na koniec zajęć. Sam sposób prowadzenia zajęć
jest również atrakcyjny, ponieważ wykorzystywane są środki zarówno
audiowizualne, jak i aktywizujące całą grupę narzeczonych. Istotną rzeczą jednak jest, aby cała grupa się zaangażowała, aby w tych spotkaniach
uczestniczyło nie więcej niż kilkanaście par narzeczeńskich. Z doświadczenia wieloletniego wiemy, iż większe grupy uczestników wpływają na
zwiększenie anonimowości, a jednocześnie ograniczanie zaangażowania się w ćwiczenia.
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3. Obowiązkowe przygotowanie bezpośrednie
Przypominamy, że w sprawach przygotowania do małżeństwa obowiązujące są przepisy Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (DDR) oraz
ustalenia I Synodu Diecezji Opolskiej. Przygotowanie bezpośrednie (DDR
27) dotyczy narzeczonych i obejmuje obowiązkowo:
1. Spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej – winno
mieć ono miejsce przynajmniej na trzy miesiące przed dniem zaślubin (tę informację należy często powtarzać w ogłoszeniach parafialnych i zamieścić w przykościelnej gablocie). Podczas tego
spotkania duszpasterz informuje narzeczonych o poszczególnych
etapach przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa.
2. Katechezy przedślubne – powinny one obejmować tematy z zakresu: teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego oraz liturgii
sakramentu małżeństwa (por. DDR 30) w następującym porządku:
1. Kim jest dla mnie Chrystus?
2. Miłość w małżeństwie (drogi i rozdroża miłości)
3. Powołanie do społeczności wierzących. Kościół to my
4. Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej
5. Bóg chce nas zbawić w Kościele (sakramenty)
6. Kształtowanie życia religijnego (organizacja, tradycja, obyczaje)
7. Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu)
8. Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć
9. Co to znaczy wierzę? Co to znaczy być chrześcijaninem?
10. Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego
3. Trzy spotkania indywidualne (co najmniej) w parafialnej poradni rodzinnej, realizowane przez parafialnego doradcę życia
rodzinnego na temat odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych, sztucznych zapłodnień oraz znaczenia
metod naturalnego rozpoznawania płodności, wg opracowanego
przez AODR programu.
4. Dzień skupienia dla narzeczonych kończący katechezy przedślubne; winien być on połączony z możliwością dłuższej modlitwy, spowiedzią, Mszą św. i konferencją.
5. Dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań do ślubu, druga – niedługo przed zawarciem sakramentu, by
pełniej i w czystości serca przeżyć przyjęcie tego sakramentu.
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6. Rozmowa sprawdzająca wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny. Odbywa się ona na zakończenie bezpośredniego
przygotowania do przyjęcia sakramentu, a dotyczyć ma poglądów
narzeczonych na sakramentalność i nierozerwalność małżeństwa,
miłość, wierność, płodność i szacunek wobec poczętego dziecka,
jego wychowanie. Ta rozmowa będzie też sposobnością dla zrealizowania formalności oraz poinstruowania narzeczonych o przebiegu liturgii zaślubin.
Za przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa jest odpowiedzialny proboszcz, a jeśli to przygotowanie jest prowadzone w ramach
duszpasterstwa akademickiego, to odpowiedzialnym jest duszpasterz akademicki. W (wyjątkowych) uzasadnionych wypadkach (DDR 34), gdy
narzeczeni nie mogą odbyć ww. przygotowania bezpośredniego, wówczas ksiądz proboszcz może dać pisemne skierowanie na odbycie przygotowania prowadzonego przez diecezjalne duszpasterstwo rodzin. Za
całość tego przygotowania odpowiada duszpasterz wyznaczony przez
księdza biskupa. Jeśli narzeczeni nie mogą uczestniczyć w wyżej zaproponowanej formie przygotowania, wówczas (zgodnie z DDR 34) ksiądz
proboszcz ma obowiązek indywidualnie przygotować narzeczonych do
sakramentu małżeństwa.
Należy zachęcać do uczestnictwa w innych poszerzonych formach
przygotowania do małżeństwa, np.: przygotowaniu do małżeństwa w małych grupach (cykl 12 spotkań), w „Wieczorach dla zakochanych” albo
w „Weekendach dla narzeczonych”. Wskazane jest, by wszystkie proponowane formy kończyły się specjalnym dniem skupienia dla narzeczonych.
4. Propozycje form przygotowania do sakramentu małżeństwa
A. Małe grupy
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w tej formie prowadzone
jest z zastosowaniem metod aktywizujących. W ciągu kilkunastu spotkań narzeczeni poznają naukę Kościoła na temat życia w małżeństwie
i rodzinie, uczą się prawidłowej komunikacji, poznają naturalne metody
planowania rodziny. Służą temu minikonferencje, ćwiczenia, warsztaty
oraz elementy pedagogiki zabawy. Wszystko odbywa się w gronie kilku
(maksymalnie 8) par narzeczeńskich. Dla chętnych pełny cykl (12 spotkań) przygotowania do małżeństwa prowadzony jest w Centrum Służby
Życiu i Rodzinie w Opolu na Placu Katedralnym. Narzeczeni mogą się
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zgłaszać bezpośrednio lub telefonicznie. W ciągu roku odbywają się dwie
takie serie spotkań. Przygotowanie prowadzi Diecezjalny Duszpasterz
Rodzin, ks. Jerzy Dzierżanowski, tel. 77 441 28 10; 602 716 948; e-mail:
jedzier@uni.opole.pl. Najbliższy cykl rozpocznie się 22 października.
Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa dla narzeczonych w małych grupach, prowadzone przez świeckich i księży, odbywa przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Spotkania takie odbywają się
w cyklach miesięcznych. Początek – w każdy pierwszy wtorek miesiąca
o godz. 19.00. Aby wziąć udział w takich spotkaniach, należy się zgłosić w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19.00 w domu katechetycznym
przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
B. „Wieczory dla zakochanych”
Podstawową metodą pracy „Wieczorów dla zakochanych i „Rekolekcji dla narzeczonych” jest praca własna narzeczonych we dwoje. Inspirują
do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw prowadzących i kapłanów-animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy – w swoich parach
– mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu, uczą się jak
rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają, czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu, dowiadują się podstawowych spraw z zakresu
nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Szczegółowe informacje o tej
formie przygotowania do małżeństwa w naszej diecezji można znaleźć
na stronie www.spotkania.emaus.pl.
C. Weekendowe dni skupienia dla narzeczonych
Trzydniowe skupienia odbywają się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Raciborzu-Miedoni. Początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o 14.00. Ponieważ ilość uczestników jest ograniczona ze względu
na formę prowadzenia nauk oraz na możliwości noclegowe, swój udział
należy zgłosić wcześniej telefonicznie u ks. Mariusza Sobka: tel. 32 415
13 86. Najbliższe terminy skupienia to: 14–16 września, 12–14 października, 9–11 listopada, 7–9 grudnia. Propozycje na rok 2013 zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.miedonia.pl.
Kolejnym miejscem regularnych spotkań bezpośredniego przygotowania do małżeństwa dla narzeczonych będzie Dom Formacyjny w Nysie. Odpowiedzialnym jest ks. Krzysztof Trembecki. Najbliższe terminy:
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14–16 września, 5–7 października, 16–18 listopada, 14–16 grudnia.
Propozycje na rok 2013 zamieszczone zostaną na stronie internetowej
www.ddf.nysa.pl
D. Nauki ogólne przy parafii św. Krzyża w Opolu
Cykl czterech nauk ogólnych dla narzeczonych prowadzony jest przez
cały rok (z wyłączeniem miesiąca sierpnia) w każdy czwartek o godz.
19.00 w domu katechetycznym, znajdującym się na Placu Katedralnym
w Opolu. Ta forma przygotowania do małżeństwa proponowana jest tylko tym, którzy z ważnych powodów nie mogą wziąć udziału w naukach
ogólnych na terenie swojego dekanatu.
5. Poradnia rodzinna
Działania Diecezjalnej Poradni Rodzinnej (DPR) ukierunkowane są na
świadczenie pomocy osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym oraz wspierania rozwoju rodziny w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.
Metodyka pracy w Poradni jest próbą stworzenia kompleksowej oferty pomocy w zakresie: PROFILAKTYKI – wspiera rodzinę, prowadząc
działalność szkoleniowo-edukacyjną, rozwija umiejętności umożliwiające
optymalny rozwój rodziny, inicjuje różne formy pracy z rodziną zapobiegające wykluczeniu społecznemu; PORADNICTWA – świadczy usługi
obejmujące jedno lub kilka spotkań ze specjalistą, w trakcie których osoba wspomagana uzyskuje „poradę” lub „pomoc”, pozwalającą skuteczniej uporać się z konkretnym problemem życiowym; PSYCHOTERAPII
– pomaga w budowaniu wewnętrznej siły i dojrzałości, kształtując motywację do odnalezienia sensu życia i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.
Kadrę Poradni stanowią psychologowie, psychoterapeuci, duszpasterze i prawnicy. Każdy z psychologów i terapeutów posiada kompetencje do
udzielania pomocy uzyskane w wyniku szkolenia z zakresu psychoterapii
(bądź jest w trakcie takiego szkolenia). Pragnąc zachować wysoką jakość
świadczonej pomocy, pracownicy Poradni poddają swoją pracę superwizji
certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Pierwszym etapem udzielania pomocy jest konsultacja. Etap ten składa
się z 1 do 3 spotkań, dzięki którym możliwe staje się głębsze rozpoznanie
sygnalizowanego problemu, a w dalszej kolejności wspólne uzgadnianie
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proponowanej pomocy, np. umówienie się na psychoterapię, ewentualnie
skierowanie do innych specjalistów lub ośrodków. Spotkania konsultacyjne prowadzą wszyscy przyjmujący w Poradni specjaliści (psychologowie, psychoterapeuci, duszpasterze i prawnik). Jeśli w wyniku konsultacji
podjęta zostanie decyzja o psychoterapii, wówczas omawiany jest kontrakt terapeutyczny, który definiuje cel terapii, określa jej metody, czas
trwania i częstotliwość. Ustalenia kontraktu mają charakter indywidualny, dostosowany do konkretnej osoby, małżeństwa bądź rodziny.
Warunkiem podstawowym jakiejkolwiek formy pomocy udzielanej
w Poradni jest dobrowolność pomocy i zgoda wszystkich uczestników.
Wszelkie wątpliwości dotyczące metod czy procesu pomocy mogą być
omawiane na spotkaniach. Decyzja o zakończeniu terapii jest wspólną
sprawą zarówno osoby korzystającej, jak i osoby świadczącej pomoc.
Wszystkich pracowników Poradni obejmuje zasada poufności i chronienia informacji uzyskanych od osób korzystających w wyniku świadczonej pomocy, zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa i Kodeksem
Etycznym Psychoterapeuty. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia życia i/lub zdrowia. W związku z tajemnicą zawodową pracownicy Poradni nie mogą być powoływani na świadków w sprawach
sądowych dotyczących osób, którym udzielana była pomoc. Wszelakie
dane osobowe zbierane w trakcie korzystania osób z pomocy oraz sporządzana dokumentacja objęte są ochroną zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych. Przechowywanie przez Poradnię tych danych służy
jedynie do celów sprawozdawczych i statystycznych.
W 2011 r. łączna liczba osób, która otrzymała pomoc w Diecezjalnej
Poradni Rodzinnej, wynosi 857. Zostały one przyjęte w trakcie 1799 wizyt.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy w Poradni, proszone są o zgłoszenie się osobiście, telefonicznie bądź mailowo w sekretariacie Poradni.
Nie ma możliwości spotkania ze specjalistą bez wcześniejszego zapisu. Osoba odbierająca zgłoszenie prosi o podstawowe dane oraz krótki
opis problemu w celu skierowania osoby do odpowiedniego specjalisty.
W przypadku braku wolnych terminów osoby zapisywane będą na tzw.
listę oczekujących, a następnie, w sytuacji zwolnienia się miejsca, do specjalisty, będą zapraszane na konsultacje, zgodnie z kolejnością na liście.
Zapisów do specjalistów przyjmujących w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej można dokonywać: osobiście w Opolu na Placu Katedralnym 4, 45005 Opole; telefonicznie 77 44 25 550 w sekretariacie Poradni czynnym
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w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:30; emailem: poradnia@dfoz.pl
6. Katolicki Ośrodek Adopcyjny
Adopcja jest szansą dla osieroconych i opuszczonych dzieci, dla bezdzietnych małżeństw, a także dla rodziców, którzy z różnych przyczyn nie
mogą wychowywać własnych dzieci. Małżonkom, którzy bezskutecznie
od lat starają się o potomka, przysposobienie daje możliwość stworzenia
pełnej rodziny, dziecku zaś przynosi szansę normalnego rozwoju w optymalnych dla niego warunkach. Adopcja może być także drogą wyjścia dla
rodziców, którzy nie mogą bądź nie chcą wychowywać sami swoich dzieci.
Bardzo prosimy księży, by często informować wiernych, że poprzez
adopcję i tworzenie rodzin zastępczych można pospieszyć z pomocą dziecku i jego matce. Prosimy też, aby informację o możliwości adoptowania
dzieci zechcieli przekazać osobom zainteresowanym, również tym kobietom w stanie błogosławionym, które z narodzinami kolejnego dziecka wiążą pojawienie się nowych trudności.
Księży wypisujących opinię dla kandydatów na rodziców adopcyjnych prosimy, na ile to możliwe, o szerszą informację dotyczącą praktyk
religijnych, postawy moralnej, a szczególnie, czy chęć zaadoptowania
dziecka nie jest próbą ratowania rozpadającego się związku. W zdecydowanej większości przypadków dzieci trafiające do adopcji wymagają
bardzo wszechstronnej pomocy, a przede wszystkim oddanych, odpowiedzialnych i kochających bezwarunkowo rodziców.
Zwracamy się też z ogromną prośbą, by nie wywierać jakiejkolwiek
formy nacisku na pracownicach Ośrodka w celu przyspieszenia adopcji,
bądź spełniania postawy życzeniowej rodziców co do „jakości” adoptowanego w przyszłości dziecka. Obecnie małżeństwa czekają około 3 lat na
przysposobienie dziecka. Kolejka jest bardzo skrupulatnie przestrzegana.
W minionym roku zaadoptowanych zostało 27 dzieci, a w sumie rodzinę znalazło już za pośrednictwem naszego Ośrodka ponad 640 dzieci. W rodzinach zastępczych na adopcję oczekuje 32 dzieci.
7. Dom Matki i Dziecka
W 2011 r. otoczyliśmy wszechstronną opieką 59 osób (w tym 26 matki i 33 dzieci). W placówce urodziło się pięcioro dzieci (2 dziewczynki
i 3 chłopców). W ciągu roku na terenie Domu przebywało 7 kobiet cię393

żarnych. Pozostałe osoby to kobiety, które znalazły się w placówce ze
swoimi dziećmi w wyniku stosowanej wobec nich przemocy fizycznej
i psychicznej, z pozbawieniem miejsca zamieszkania włącznie.
Dom Matki i Dziecka służy również pomocą osobom zgłaszającym
swoje potrzeby ze środowiska. Są to przeważnie kobiety, które wcześniej
przebywały na terenie Domu, a obecnie znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej. Są to również rodziny, które mają bardzo ciężką sytuację,
związaną z brakiem stałego źródła zarobkowania. Pomoc dla najuboższych
w naszej diecezji jest też kierowana z Domu Matki i Dziecka za pośrednictwem parafialnych grup Caritas. W sumie przekazano około 11 000 kg
odzieży oraz sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki i wózki dziecięce. Pomocą objęto również Monar w Zbicku, gdzie DMiDz przekazał ok.
100 kg odzieży, używany sprzęt agd oraz żywność. Dużą część odzieży
(ok. 10 000 kg) przekazano do Śląskiego Towarzystwa Charytatywnego.
Wszystkim czcigodnym księżom, którzy wspierają i pamiętają o dziele
obrony życia, za złożone ofiary i kolekty pasterkowe składamy serdeczne
„Bóg zapłać”. Adres: Dom Matki i Dziecka, 45-532 Opole, ul. Masłowskiego 1, tel. 77 454 07 60.
8. Dzień Dziecka Utraconego
W Polsce idea Dnia Dziecka Utraconego jest propagowana od 2004 r.
dzięki inicjatywie „Dlaczego” Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych, celem zmiany sposobu postrzegania przez społeczeństwo problemów, z jakimi borykają się rodzice po stracie. Dzień ma
również przywołać pamięć wszystkich dzieci zmarłych – na każdym etapie życia. Strata dziecka dla rodziców jest wielką tragedią – niezależnie
od tego, czy dziecko miało kilka lat, miesięcy, dni, bądź zmarło przed narodzeniem. Rodzice po śmierci dziecka spotykają się z rozmaitymi formami osądzania. Następstwem każdego tragicznego wypadku jest szukanie
winnych. W przypadku śmierci dziecka za winnych są przeważnie uznani rodzice, podczas gdy w rzeczywistości dochodzi do tragicznego zbiegu
okoliczności. W przypadku poronienia czy śmierci okołoporodowej społeczny stereotyp oskarża najczęściej matkę, która „nie dbała o siebie będąc
w ciąży”. Innym problemem rodziców po stracie jest odmawianie im prawa
do żałoby. Mimo tego, że psycholodzy uważają, że niedokończona żałoba
blokuje uczucia na wiele lat i źle wpływa na stosunek do kolejnych dzieci,
rozpacz po zmarłym dziecku jest bardzo źle postrzegana przez otoczenie.
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Szczególnie dotyczy to poronienia i śmierci okołoporodowej, w przypadku
których żałoba jest postrzegana jako dziwactwo i zaburzenie psychiczne.
Należy również zwrócić uwagę na wciąż niewielką znajomość problemu
rodziców po stracie dziecka w środowiskach, które mogłoby tym rodzicom
najbardziej pomóc. Chodzi o lekarzy, psychologów oraz osoby duchowne.
Strata dziecka jest dla nich wciąż zbyt trudnym problemem, rzadko poruszanym w trakcie nauki, badań, studiów itp.
Na Górze św. Anny, gdzie znajduje się też grób dziecka nienarodzonego, już od 2 lat jest obchodzony Dzień Dziecka Utraconego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 15 października 2012 r. na wieczorną
modlitwę różańcową, uroczystą Mszę św. i procesję ze świecami do grobu dziecka utraconego.
9. Studium Życia Rodzinnego w roku akademickim 2012/2013
Od stycznia 2013 r. uruchamiamy kolejną edycję Studium Życia Rodzinnego. Przygotowuje ono ludzi świeckich do współpracy w zakresie
duszpasterstwa rodzin na szczeblu parafialnym, zgodnie z ustaleniami
Kurii Diecezjalnej. Studium ma opracowany program interdyscyplinarny, który obejmuje następujące grupy zagadnień:
• Biblia o małżeństwie i rodzinie,
• psychologiczne uwarunkowania życia małżeńsko-rodzinnego,
• teologiczne aspekty małżeństwa i rodziny,
• biomedyczne i seksuologiczne zagadnienia małżeństwa,
• moralne zagadnienia małżeństwa i rodziny,
• naturalne planowanie rodziny,
• prawne aspekty małżeństwa i rodziny w świetle prawa kościelnego,
• rodzina w świetle pedagogiki i wychowanie dziecka,
• organizacja i metodyka pracy duszpasterstwa rodzin w parafii,
• metody aktywizujące,
• praktyki poradnictwa rodzinnego.
Na Studium przyjmowane są osoby w wieku od 18 do 45 lat, cieszące
się opinią dobrych katolików, mające co najmniej wykształcenie średnie
(matura), choć pożądane jest wykształcenie wyższe. Studium trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w soboty (w wyjątkowych przypadkach w niedzielę) raz w miesiącu. Do udziału w Studium zachęcamy szczególnie
nauczycieli, katechetów, pielęgniarki, lekarzy, rodziców, słowem: wszystkich, którym dobro rodziny leży na sercu.
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Rekrutacja na Studium odbywa się co 2 lata. Warunki przyjęcia:
– co najmniej matura,
– opinia księdza proboszcza,
– dwa zdjęcia,
– opłata (ok. 100 zł) dokładnie zostanie określona po zakończonej
rekrutacji.
Zgłoszenia przyjmuje Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin,
Opole, Plac Katedralny 4, tel. 77 442 55 50 lub Doradczyni Diecezjalna,
dr Krystyna Winiarska tel. 606 340 112.
10. Spotkania małżeńskie
„Spotkania Małżeńskie” są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczanie sakramentalnego
wymiaru ich związku. Najbliższe rekolekcje odbędą się w Diecezjalnym
Domu Formacyjnym w Nysie, przy ul. Emili Gierczak 2, w dniach 19–21
października 2012 r. Początek w piątek o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę około godz. 15.00. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 77 402 66 28 lub e-mail: opole@spotkaniamalzenskie.pl. Więcej
informacji na: www.spotkaniamalzenskie.pl.
11. Kalendarz diecezjalny 2013
Nasz przyszłoroczny kalendarz diecezjalny poświęcony jest reaktywowanemu przez ks. bpa Andrzeja Czaję Bractwu św. Józefa. Cena jednego egzemplarza – tak jak w latach ubiegłych – wynosi 5 zł. Według
uznania księdza proboszcza, można rozprowadzać ten kalendarz po wyższej cenie, przeznaczając dodatkowe środki na ważny cel parafialny. Bardzo prosimy księży dziekanów, by pieniądze z całego dekanatu wpłacać
w Wydziale Duszpasterskim, u s. Angeli.
12. Pielgrzymka małżeństw na Jasną Górę
Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zapraszają na XXIV Pielgrzymkę Małżeństw
i Rodzin na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 22–23.09.2012 r.
ks. Jerzy Dzierżanowski
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VII. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
1. Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej zaprasza dzieci, młodzież (ministrantów, lektorów, marianki, młodzieżowe ruchy i stowarzyszenia) oraz młode małżeństwa wszystkich parafii diecezji opolskiej
do katedry opolskiej we wtorek 18 września 2012 r., godz. 18.30, na rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Karoliny. Prosimy, aby wspólnoty
parafialne przybyły z pocztami sztandarowymi – zbiórka pocztów sztandarowych na placu przed katedrą, od strony ul. Koraszewskiego, o godz.
18.00. Uroczystej Eucharystii rozpoczynającej peregrynację przewodniczyć będzie bp Andrzej Czaja. Bardzo serdecznie zapraszamy księży do
koncelebry (przywieźć alby i białe stuły). Po Mszy św. odbędą się jeszcze w katedrze: spektakl muzyczny o bł. Karolinie, prezentacja i świadectwa członków Ruchu Czystych Serc oraz przekazanie relikwii do
pierwszej parafii (Bierdzany, dek. Zagwiździe). Relikwie będą przekazywane z parafii do parafii według kalendarium podanego na stronach
internetowych Kurii Diecezjalnej (www.diecezja.opole.pl), duszpasterstwa młodzieży (www.mlodziez.opole.pl) i portalu Nasza Wiara (www.
nasza-wiara.pl). W czasie przekazywania relikwii parafia otrzyma: relikwie bł. Karoliny (wyznaczyć trzy osoby, w tym dwie do świec – w świece parafia zaopatruje się we własnym zakresie); portret bł. Karoliny
(o wymiarach wys. 200 cm, szer. 100 cm; wyznaczyć dwie osoby) oraz
„Księgę próśb za wstawiennictwem bł. Karoliny” (wyznaczyć jedną osobę). Prosimy księży proboszczów o przesłanie na adres e-mailowy: helmut6@vp.pl. (do soboty 15 września 2012 r.) informacji o planowanej
liczbie osób, które przyjadą na rozpoczęcie peregrynacji do katedry–
jest zaplanowany posiłek. Całość zakończy się ok. 21.00. Błogosławiona
Karolina zaprasza.
Zachęcamy do przedstawienia w formie kazania, katechezy w parafii
lub pogadanki w czasie podróży autokarem do Opola, czym jest peregrynacja relikwii i co to są relikwie. Propozycje katechez dostępne są u dekanalnych duszpasterzy młodzieży i w materiałach kurialnych.
W październiku dobrą okazją do przygotowania się do peregrynacji w dekanacie są rozważania różańcowe o bł. Karolinie (bł. Karolina
z ogromną czcią przeżywała modlitwę różańcową, dlatego jest nazwa397

na „Czcicielką Różańca Świętego”). Rozważania dla każdej parafii są do
odbioru z materiałami kurialnymi u księży wicedziekanów.
Parafiom przyjmującym relikwie polecamy płytę CD ks. Zbigniewa
Kucharskiego „Piękny jest Bóg” z zamyśleniami o bł. Karolinie (cena
płyty – 20 zł.). Płyta może stać się dobrym materiałem duszpasterskim
w przeżywaniu peregrynacji relikwii. Można zamówić też (z racji odwiedzin duszpasterskich) obrazki z wizerunkiem bł. Karoliny dla dzieci i młodzieży. Zamówienie (parafia i ilość sztuk) przesłać na adres:
helmut6@wp.pl.
Proponujmy również, aby peregrynację udokumentować w formie zdjęciowej, a następnie przesłać na adres mailowy: mlodzi.opole@gmail.com
lub przegrać na płytę CD i zostawić na furcie w kurii, podając nazwę parafii. Można dołączyć: program, świadectwa młodych czy osobiste przeżycia. Przekazane materiały zostaną umieszczone na tworzącej się stronie
internetowej o peregrynacji.
Zachęcamy, aby w przeżywanie peregrynacji aktywnie zaangażować dzieci i młodzież z parafii – w liturgię słowa, modlitwy, udekorowanie wjazdu do miejscowości lub przedstawienia propozycji środka
transportu lub sposobu przekazania relikwii z parafii do parafii (oczywiście chodzi o małe odległości). Doświadczenie innych parafii w kraju
pokazuje, jak ciekawie można wykorzystać potencjał dzieci i młodzieży – peregrynujący obraz bł. Karoliny został namalowany przez 16-letniego Bartka z Jełowej.
Prosimy, aby każda parafia przyjmująca relikwie bł. Karoliny wpłaciła do dekanalnych duszpasterzy młodzieży po 20 zł na koszty związane z organizacją peregrynacji. Bóg zapłać!
Dekanalnych duszpasterzy młodzieży prosimy również – zgodnie
z ustaleniami na spotkaniu w Jełowej – o koordynowanie peregrynacji
w dekanatach.
2. Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży
W diecezjalne obchody ku czci św. Stanisława Kostki wpisuje się
rozpoczęcie 18 września 2012 r. peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Zachęcamy, aby w pozostałe dni Triduum uczcić w dekanatach
patrona młodzieży uroczystą Mszą św., czuwaniem modlitewnym lub
nabożeństwem.
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3. Ekumeniczna Modlitwa Młodych
2 grudnia 2012 r., w I Niedzielę Adwentu, zapraszamy do kościoła seminaryjnego w Opolu (ul. Drzymały) młodzież z całej diecezji. Razem
z młodymi ewangelikami będziemy wspólnie modlić się o miłość, wiarę
i pokój na świecie już po raz 15 na Ekumenicznej Modlitwie Młodych.
Początek nabożeństwa o godz. 15.30. Dokładne informacje na stronach:
www.diecezja.opole.pl, www.mlodziez.opole.pl, www.nasza-wiara.pl
4. Europejskie Spotkanie Młodych
Kolejne, 35. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Rzymie
w dniach od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia 2013 r. Wspólnota z Taizé przygotowuje je we współpracy z diecezją rzymską. Młodzi pielgrzymi zostaną ugoszczeni w Rzymie i okolicach przez rodziny – zarówno katolickie,
jak i innych Kościołów – oraz przez wspólnoty zakonne. Uczestnicy spotkania przybędą jako pielgrzymi do grobów Apostołów i do katakumb,
aby modlić się w wielkich bazylikach rzymskich oraz spotkać się z papieżem Benedyktem XVI. Serdecznie zapraszamy na to radosne wydarzenie młodzież naszej diecezji. Informacja o punktach przygotowań
i zapisach zostanie podana w połowie września na plakatach i podanych
wyżej stronach internetowych. Szczegółowe informacje o spotkaniu pod
adresem: http://www.taize.fr/pl_article4986.html.
5. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro 23–28 lipca 2013 r.
Nasza diecezja przygotowuje się już do Światowych Dni Młodzieży,
które odbędą się w Brazylii, w lipcu 2013 r. Bieżące informacje są podawane na diecezjalnej stronie internetowej ŚDM: http://www.sdm.diecezja.
opole.pl/. Informacje o zapisach na wyjazd można znaleźć pod adresem:
http://www.swjacek.eu/index.php/pielgrzymki/sdm-rio. Diecezjalnym koordynatorem ŚDM jest ks. Edmund Pośpiech.
6. „Szkoła Prowokatorów”
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej zachęca duszpasterzy do zorganizowania w dekanatach kursów animacji grup młodzieżowych. Kurs nosi nazwę „Szkoła Prowokatorów” i przeznaczony jest dla
udzielającej się w życiu parafii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
(np. ministranci, marianki w wieku 16–19 lat). Celem kursu jest mobili399

zacja uczestników do pomocy swoim duszpasterzom w prowadzeniu parafialnych grup młodzieżowych oraz do ewangelicznego prowokowania
swoich rówieśników, aby intensywniej angażowali się w życie parafii.
Kurs poprowadzą młodzi ludzie z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
Opola i kapłani diecezjalni, zaangażowani w pracę z młodzieżą. Szczegółowe informacje o kursie na stronach: www.diecezja.opole.pl, www.
mlodziez.opole.pl, www.nasza-wiara.pl i u diecezjalnego duszpasterza
młodzieży, ks. Jarka Staniszewskiego: e-mail: mlodzi.opole@gmail.com,
tel.: 600 478 393.
7. Patrole Różańcowe
Zapraszamy wszystkie parafie do jeszcze intensywniejszej modlitwy
za młode pokolenie. „Patrole Różańcowe” to propozycja odmawiania Różańca św. za młodzież również w czasie drogi z kościoła do domu, z domu
do pracy i szkoły, a nawet w czasie specjalnego, różańcowego „patrolowania” ulic naszych miast i wiosek. Zachęcamy, aby do tej akcji włączyć
młodzież parafialną. Więcej informacji o akcji „Patrole Różańcowe” podane są na wyżej wymienionych stronach internetowych.
8. Duszpasterskie Pogotowie Młodzieżowe
Duszpasterskie Pogotowie Młodzieżowe (DPM) to propozycja skierowana do księży i sióstr zakonnych naszej diecezji. Doświadczenie takich
wydarzeń, jak „Przystanek Jezus” w czasie koncertu woodstockowego
w Kostrzynie nad Odrą, pokazuje, że młodzi potrzebują rozmowy i kontaktu z osobami duchownymi. Od września chcemy w Opolu z grupą księży i sióstr zakonnych „wyjść na ulicę” do młodych i rozmawiać
nie tylko o Panu Bogu. Akcja nosiłaby nazwę „Duszpasterskie Pogotowie Młodzieżowe”. Spotkanie księży i sióstr chętnych do zaangażowania się w DPM odbędzie się w poniedziałek 17 września br. w Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży – Opole, Plac Mickiewicza 1 (dom katechetyczny parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, wejście z boku budynku)
o godz. 19.30. Z czasem i z Bożą pomocą akcja objęłaby też inne miasta i wioski naszej diecezji. Zgłoszenia do DPM można też wysyłać na
adres e-mailowy diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży: mlodzi.opole@gmail.com.
ks. Jarosław Staniszewski, ks. Helmut Piechota
400

VIII. Duszpasterstwo akademickie
Duszpasterstwa akademickie to propozycja dla młodzieży, która po
ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej chce kontynuować swoją formację chrześcijańską. Propozycje spotkań w duszpasterstwie są bardzo
różnorodne: od spotkań formacyjnych, konferencji, poprzez różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne, aż do wspólnych wyjazdów o charakterze formacyjno-integracyjnym. Będziemy wdzięczni czcigodnym
księżom za informowanie młodzieży ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w parafiach o istnieniu i działalności duszpasterstw akademickich i zaproszeniu do włączenia się w ich działalność (obojętne w jakim
mieście akademickim). Dla wielu młodych ludzi jest to ogromna szansa na pogłębienie swojej formacji chrześcijańskiej w czasie studiów i pomoc w rozeznaniu drogi życiowej.
Tą drogą chcemy także podziękować wszystkim księżom, którzy przyjmują i przekazują swoim parafianom zaproszenia na różnego rodzaju
spotkania otwarte (przeznaczone nie tylko dla studentów) organizowane
w Opolu przez duszpasterstwa akademickie: Akademia Damsko-Męska (odbywająca się 4 razy w ciągu roku akademickiego, szczegóły na
stronie www.dar-opole.pl), rekolekcje dla małżeństw „Remont małżeński” (początek grudnia, szczegóły na stronie www.remontmalzenski.pl),
„Koncert uwielbienia” (wieczór uroczystości Bożego Ciała, www.koncertuwielbienia.pl), a także Warsztaty śpiewu i muzyki liturgicznej
(www.warsztaty.opole.pl) oraz „Warsztaty uwielbienia”.
W naszej diecezji działają trzy główne ośrodki duszpasterstwa akademickiego:
A. Duszpasterstwo Akademickie „Resurrexit” mające swoją siedzibę w podziemiach kościoła seminaryjno-akademickiego w Opolu,
przy ul. Drzymały 1c. Drugim miejscem spotkań studentów jest
dom katechetyczny przy parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu
(ul. Grota Roweckiego 3). Duszpasterstwo prowadzą: ks. Eugeniusz
Ploch (tel. 606 233 718) i ks. Marcin Cytrycki (tel. 600 325 897).
Aktualny plan spotkań duszpasterstwa można znaleźć na stronie
www.dar-opole.pl.
B. Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”, działający w Opolu przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul.
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Czaplaka 1a. Informacje o spotkaniach można znaleźć na stronie
www.xaverianum.pl.
C. Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Fraternia” w Nysie. Duszpasterzem jest o. Faustyn Zatoka OFM. Kontakt: Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety, Aleja Wojska Polskiego 3, 48300 Nysa, tel. 77 433 36 26. Więcej informacji na stronie: www.fraternia.nysaofm.pl.
ks. Eugeniusz Ploch, ks. Marcin Cytrycki

IX. DUSZPASTERSTWO
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
1. Podziękowanie
Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim kapłanom, którzy zaangażowali
się w pracę z ministrantami i lektorami na szczeblu parafialnym, dekanalnym i diecezjalnym. Szczególne podziękowania dla wszystkich prowadzących wakacyjne obozy formacyjno-wypoczynkowe oraz uczestniczących
w pielgrzymkach diecezjalnych.
2. Formacja
Wszystkich księży bardzo proszę o współpracę i zaangażowanie się
w inicjatywy proponowane przez Duszpasterstwo LSO. Przede wszystkim zadbajmy o to, by w naszych parafiach odbywała się regularna formacja stała ministrantów i lektorów (spotkania co tydzień, ewentualnie
co dwa). Bez niej trudno o dojrzałe owoce pracy z ministrantami. Można samemu opracować sobie właściwy system i tematykę spotkań lub
wykorzystać dotychczas wydane pomoce do pracy z ministrantami.
Przypomnę sugerowane przed rokiem pozycje: red. Józef Szczypa, Króluj nam Chryste, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz; ks. Bernard
Twardowski, Pogadanki dla ministrantów, Wydawnictwo Rafael; Willi
Hoffsümer, 40 spotkań grupowych dla ministrantów, Wydawnictwo Jedność; Grzegorz Duszyński i Paweł Malak, Radość ze służby, Wydawnictwo
Hlondianum.
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W tym roku warto może byłoby więcej czasu poświęcić służbie ministranckiej w oparciu o rok liturgiczny i kolorystykę liturgiczną z nim
związaną, bo taka będzie tematyka tegorocznego konkursu diecezjalnego, dotyczącego służby ministranckiej.
2.1. Kurs dla ceremoniarzy
Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem
liturgii oraz wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. Kurs ten ma
zatem za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej) i w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii. Program kursu obejmować
będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych
funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie
rozmaitych nabożeństw. W kursie może uczestniczyć ministrant lub lektor będący uczniem szkoły średniej (ewentualnie III klasy gimnazjum),
posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się
gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.
Zajęcia odbywać się będą w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni podczas czterech spotkań weekendowych: 16–18 listopada 2012 r., 25–27 stycznia 2013 r., 12–14 kwietnia 2013 r. oraz 7–9 czerwca
2013 r. (początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz.
13.00). Jedno ze spotkań spróbujemy zrealizować w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (jeśli będzie taka możliwość). Na wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględna obecność.
Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę Świętej Anny. Koszt uczestnictwa w kursie (wyżywienie,
noclegi, koszty związane z używaniem ośrodka i materiały formacyjne)
wynosi 60 zł za każde spotkanie weekendowe. Zgłoszenia kandydatów należy kierować do końca października do diecezjalnego duszpasterza LSO
na adres: zygfrydwaskin@gmail.com lub telefon: 77 487 91 56.
2.2. Kurs dla animatorów grup ministranckich
W tym roku szkolnym w naszej diecezji nie będzie oddzielnego kursu animatorskiego. Istnieje możliwość uczestniczenia w takim kursie
organizowanym w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO diecezji
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gliwickiej, w Nędzy koło Raciborza. Kurs ten ma na celu wykształcenie
animatorów, czyli starszych ministrantów pomocnych w przygotowaniu
i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas różnych
wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji. Kandydat na animatora powinien
spełniać następujące warunki: być osobą pełnoletnią lub przynajmniej
uczęszczać do szkoły średniej, posiadać cechy potrzebne w posłudze
animatorskiej (pobożność, odpowiedzialność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny, wyróżniającą się moralność, zdolności pedagogiczne, potrzebne w pracy z grupami młodszych ministrantów). Wybór
kandydata powinien być dokonany z wielką roztropnością. Animatorem
nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
Zajęcia kursu obejmować będą zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów
formacji ministranckiej i najważniejsze zagadnienia z dynamiki grup, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki i pracy z małymi grupami.
Kurs obejmuje cztery spotkania weekendowe (początek w piątek o godz.
19.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Termin pierwszego spotkania (koniec października lub początek listopada) i koszt kursu zostanie podany w najbliższym czasie na stronie internetowej i w kalendarium
duszpasterskim. Terminy kolejnych spotkań zostaną podane uczestnikom
kursu. Obrzęd promocji animatorskiej będzie miał miejsce w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę Świętej Anny. Obecność we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Na spotkania formacyjne uczestnik
powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, notatnik i Drogę do nieba.
Zgłoszenia kandydatów należy kierować na adres Diecezjalnego
Ośrodka Formacyjnego LSO diecezji gliwickiej: Nędza, ul. Kościelna 6,
tel. 32 418 62 62; e-mail: ministranci@gliwice.opoka.org.pl.
Proszę też przekazać informację diecezjalnemu duszpasterzowi LSO
diecezji opolskiej o udziale kandydatów w kursie na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (telefon: 77 487 91 56).
2.3. Kurs lektorski
W czasie ferii zimowych przeprowadzony będzie diecezjalny kurs lektorski, przygotowujący starszych ministrantów do czytania słowa Bożego.
W każdym dekanacie o zorganizowanie takiego kursu powinni zatroszczyć
się dekanalni duszpasterze LSO. Nie zawsze jednak można dekanalnie
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taki kurs zorganizować. Istnieje więc możliwość udziału w kursie diecezjalnym. Będzie miał on miejsce w Diecezjalnym Domu Formacyjnym
w Raciborzu-Miedoni w dwóch terminach: 3–9 lutego 2013 r. (dla parafii
woj. opolskiego) oraz 17–23 lutego (dla parafii woj. śląskiego). Uczestnikami kursu mogą być tylko chłopcy od I klasy gimnazjum, niekoniecznie
będący już ministrantami; najlepiej II klasa gimnazjalna. Kurs obejmuje
formacje: ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Nie zabraknie też
konkurencji sportowych, wypoczynku i „pogodnych wieczorów”. Kurs
zakończy się uroczystą Mszą św. z ustanowieniem w posłudze lektora.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 220 zł (pobyt, materiały formacyjne, dyplom). Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność
zgłoszeń. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone i podany będzie plan
kursu. Zgłoszenia kandydatów należy kierować do końca grudnia br.
na adres diecezjalnego duszpasterza LSO: zygfrydwaskin@gmail.com.
2.4. Kurs dla psałterzystów
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu organizuje kurs dla
psałterzystów. Jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy angażują się
w wykonywanie psalmu międzylekcyjnego podczas Mszy św. Kurs obejmuje sześć spotkań formacyjnych, które odbywać się będą w poszczególne soboty kolejnych miesięcy. Pierwsze z nich będzie miało miejsce
22 września 2012 r.
Zgłoszenia w sekretariacie DIMK (Opole, ul. Kard. B. Kominka 1,
tel. 77 441 15 09; e-mail: dimk@diecezja.opole.pl).
2.5. Dni skupienia
W tym roku szkolnym pragniemy zorganizować spotkania formacyjne
połączone z dniem skupienia dla starszych członków LSO, tj. lektorów,
ceremoniarzy i animatorów. Bardzo prosimy, aby księża opiekunowie zadbali o umożliwienie udziału w takim spotkaniu swoim wychowankom.
Ze względu na niewielką ilość animatorów i ceremoniarzy proponujemy
jeden wspólny termin w okresie Wielkiego Postu. Dla lektorów spotkania
odbędą się w dwóch miejscach i dwóch terminach (do wyboru). Początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w sobotę o godz. 17.00. Propozycja przedstawia się następująco:
– dla lektorów: spotkanie adwentowe: 14–15 grudnia 2012 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni lub spotka405

nie wielkopostne: 22–23 lutego 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym
Księży Sercanów w Kluczborku;
– dla animatorów i ceremoniarzy: spotkanie wielkopostne: 1–2 marca 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym Księży Sercanów w Kluczborku.
Zgłoszenia kandydatów należy kierować: na spotkanie adwentowe do
końca listopada, zaś na spotkania wielkopostne: do końca stycznia – do
diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: zygfrydwaskin@gmail.com
lub tel.: 77 487 91 56. Koszt: ok. 30 zł.
2.6. Audycja radiowa „Buksy i Marsjanki”
W każdą sobotę, w godz.: 14.05 – 15.00, w Radiu Plus Opole nadawana
jest audycja dla LSO i Dzieci Maryi prowadzona na przemian przez duszpasterstwo LSO i duszpasterstwo Dzieci Maryi. Do udziału w audycji zapraszani są ministranci z wybranej parafii wraz ze swoim duszpasterzem,
którzy opowiadają o swojej parafii, służbie i różnych przedsięwzięciach.
Jest też część formacyjna oraz konkursy. Proszę przekazać informacje
o tej audycji ministrantom i zachęcić ich do słuchania. Proszę też, aby
zaangażować się we współtworzenie tej audycji poprzez udział w radiowym studiu ze swoimi ministrantami, kiedy takie zaproszenie zostanie
skierowane do danej parafii. Jest to zawsze duże przeżycie dla biorących
udział w takiej audycji na żywo na antenie radiowej.
2.7. Czasopismo dla ministrantów
W ubiegłym roku szkolno-katechetycznym nie udało nam się wskrzesić
wydawania czasopisma „Nasza Służba” (ok. 4–5 razy w roku). Pragniemy to uczynić w tym roku. Czasopismo to będzie zawierało część formacyjną i najważniejsze informacje duszpasterstwa LSO. Nie zabraknie
też dobrego humoru i krzyżówek. Chcemy wspólnie wydawać to czasopismo z duszpasterstwem Dzieci Maryi, by było środkiem do formowania tych dwóch grup parafialnych.
3. Pielgrzymki diecezjalne
Udział w pielgrzymkach diecezjalnych ministrantów z różnych parafii
jest okazją do budowania wspólnoty modlitwy, a także formowania młodych ludzi służących przy ołtarzu. Dlatego tak ważny jest jak najliczniejszy udział naszych ministrantów w tych pielgrzymkach.
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3.1. Pielgrzymka LSO do katedry opolskiej
Tradycyjnie w Wielki Czwartek, czyli 28 marca 2013 r., o godz. 9.30
Liturgiczna Służba Ołtarza zaproszona jest do uczestnictwa we Mszy
Krzyżma w katedrze opolskiej. Po niej spotkanie z księdzem biskupem,
w czasie którego wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym
przez swoich duszpasterzy, ksiądz biskup wręczy dyplomy uznania. Kryteria ich przydzielenia są następujące:
• każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata,
który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką
ilością ministrantów – dwóch),
• ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych
lat,
• ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie,
• ministrant angażuje się w życie parafii,
• cechuje go dobra postawa moralna.
3.2. Pielgrzymka LSO na Górę Świętej Anny
Termin corocznej Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę Świętej
Anny w 2013 r. nie jest znany jeszcze dokładnie. Odbędzie się ona albo
w dniach 26–27 sierpnia, albo w dniach 6–9 września 2013 r. Po rozstrzygnięciu – termin zostanie podany do wiadomości wszystkich.
4. Konkursy
4.1. Diecezjalny konkurs wiedzy o służbie ministranckiej
W tym roku po raz drugi zostanie zorganizowany diecezjalny konkurs z wiedzy dotyczącej służby ministranckiej. Będzie on miał formę
tzw. trójboju i obejmować będzie konkretny materiał liturgiczny, biblijny
oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczącej służby ministranckiej. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna) w czasie pielgrzymki na Górę Świętej Anny.
Wiadomości biblijne obejmować będą temat powołania Mojżesza z Księgi
Wyjścia, rozdz. 1–6 (dla ministrantów szkoły podstawowej i gimnazjalnej), rozdz. 1–14 (dla ministrantów szkoły ponadgimnazjalnej). Z zakresu
liturgiki trzeba będzie znać kolory szat liturgicznych i posiadać wiadomości dotyczące roku kościelnego. W ramach ćwiczeń praktycznych –
nazewnictwo i posługiwanie się naczyniami i księgami liturgicznymi.
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Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody oraz tytuł mistrza diecezji z zakresu znajomości służby. Powtórzenie takich podstawowych wiadomości
może w tym roku być też tematyką spotkań formacyjnych.
4.2. XX Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów
W czerwcu 2013 r. w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu odbędzie się XX
Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów. Materiał
do przygotowania to: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia i Księga Jozuego
(tekst, wstęp do księgi i przypisy). Sponsorzy zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i najlepszych zespołów. Zachęcam
gorąco wszystkich ministrantów, zwłaszcza lektorów, do czytania Pisma
Świętego i wzięcia udziału w tym konkursie. W kwietniu odbędą się eliminacje diecezjalne, które wyłonią najlepszego zawodnika i zwycięską
drużynę pięcioosobową, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim.
Osoba startująca indywidualnie może być równocześnie członkiem drużyny. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy pełniący aktualnie służbę liturgiczną. Zgłoszenia proszę kierować do końca
stycznia na adres diecezjalnego duszpasterza LSO.
5. Rozgrywki sportowe
Szczegółowe informacje na ten temat otrzymają dekanalni duszpasterze LSO w biuletynie sportowym. Zgłoszeń należy dokonywać
na adres diecezjalnego duszpasterza LSO: zygfrydwaskin@gmail.com
lub ks. Bartosza Radeckiego, asystenta ds. sportowych: bartoszradecki@wp.pl.
5.1. Piłka nożna
W tym roku katechetycznym rozegrane zostaną XI Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Piłce Nożnej. Regulamin rozgrywek zostaje
już w tym roku dostosowany do rozgrywek ogólnopolskich, w których
uczestniczą drużyny pięcioosobowe. Zatem od tego roku w rozgrywkach
będą brały udział drużyny 5-osobowe (4 grających w polu plus bramkarz)
i zawodnicy rezerwowi. Jeżeli jakaś parafia ma problemy ze stworzeniem
drużyny, to może się połączyć z inną parafią danego dekanatu. Dokładny
regulamin rozgrywek otrzymają w biuletynie sportowym duszpasterze
dekanalni. Wszystkie etapy rozgrywek powinny zakończyć się do końca
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marca, bo wtedy należy zgłosić drużyny, które będą reprezentować naszą diecezję w rozgrywkach ogólnopolskich. Zawody zostaną rozegrane
w trzech kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe (ur. po 1 stycznia 2000),
• szkoły gimnazjalne (ur. 1997–1999),
• szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1993–1996).
Mistrzostwa odbywać się będą w trzech etapach:
– rozgrywki w dekanacie, które wyłonią zwycięzców w poszczególnych kategoriach; za ich przeprowadzenie odpowiedzialny jest
dekanalny duszpasterz LSO, który też zgłasza zwycięzców w poszczególnych kategoriach do końca lutego 2013 r.; ponadto sporządza protokół z rozgrywek dekanalnych, podając wszystkie
startujące w zawodach dekanalnych parafialne drużyny;
– półfinały – rozegrane na początku marca 2013 r.;
– finały – rozgrywane w Komprachcicach w połowie marca lub kwietnia 2013 r.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach będą reprezentować naszą
diecezję w Halowych Mistrzostwach Polski LSO w Piłce Nożnej na początku maja 2013 r.
5.2. Siatkówka
Parafie pragnące uczestniczyć w V Mistrzostwach Diecezji LSO w Piłce Siatkowej proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do końca
stycznia 2013 r. (można zgłosić drużynę reprezentującą dekanat). W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, zostaną zorganizowane rozgrywki
w okresie wiosennym, najprawdopodobniej w piątek i sobotę po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. 31 maja i 1 czerwca 2013 r.,
w dwóch kategoriach:
• szkoły podstawowe plus gimnazjalne (ur. 1997–2003),
• szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1993–1996).
5.3. Tenis stołowy
W tym roku zorganizowane zostaną II Mistrzostwa Diecezji LSO
w Tenisie Stołowym w trzech kategoriach:
• szkoły podstawowe (ur. po 1 stycznia 2000),
• szkoły gimnazjalne (ur. 1997–1999),
• szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1993–1996),
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Rozgrywki odbywać się będą w 2 etapach:
– rozgrywki w dekanacie, które wyłonią zwycięzców w poszczególnych kategoriach; za ich przeprowadzenie odpowiedzialny jest
dekanalny duszpasterz LSO, który też zgłasza zwycięzców w poszczególnych kategoriach do końca kwietnia 2013 r.;
– finał rozegrany będzie w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na
Górze Świętej Anny (w przypadku dużej ilości zgłoszeń – wcześniej, tj. w okresie wiosennym zostaną rozegrane półfinały).
6. Punktacja na najaktywniejszych ministrantów w diecezji
W tym roku szkolno-katechetycznym pragniemy znaleźć najaktywniejszych ministrantów w diecezji. Za udział w poszczególnych kursach,
pielgrzymkach, konkursach, obozach formacyjno-wypoczynkowych, zawodach sportowych, zwycięstwo w rywalizacji, zaangażowanie na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym przyznawane będą punkty. Zbieranie
punktów zakończy się na pielgrzymce na Górze Świętej Anny. Wtedy
też po całym roku zostaną wyłonieni najaktywniejsi ministranci w diecezji, którzy otrzymają specjalny puchar księdza biskupa. Oczywiście
w rywalizacji i przydzielaniu punktów będzie brana pod uwagę wielkość
parafii. W najbliższym czasie zostanie opracowany schematyzm przydzielania punktów, a następnie zamieszczony na stronie internetowej i przesłany do poszczególnych parafii. Wyniki punktacji będzie można śledzić
na bieżąco na stronie internetowej.
7. Informacje
Jeżeli jest taka konieczność i księża w dekanacie wyrażą takie pragnienie, to chętnie jako duszpasterz diecezjalny spotkam się w ramach
konferencji dekanalnej z kapłanami dekanatu, by omówić sprawy duszpasterstwa LSO.
7.1. Strona internetowa
Wszystkie informacje dotyczące duszpasterstwa ministrantów w diecezji opolskiej można znaleźć na stronie internetowej: www.lso.opole.pl.
Prosimy o rozpropagowanie tej wiadomości wśród ministrantów.
7.2. Pomoc misjonarzom
Ministranci lub grupy kolędników tradycyjnie od wielu lat odwiedzając domy parafian, zbierają ofiary na rzecz misjonarzy naszej diecezji.
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Zebrane ofiary prosimy przekazać bezpośrednio na następujące konto: Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole; konto: PEKAO S.A. I. O. Opole: 36 1240 1633
1111 0000 2651 7221.
8. Obozy wakacyjne
Duszpasterstwo LSO co roku organizuje obozy formacyjno-wypoczynkowe i zachęca do udziału w nich ministrantów z wszystkich parafii
naszej diecezji. Terminarz obozów zostanie podany w czasie późniejszym.
Wszelkich informacji udziela: ks. Zygfryd Waskin, ul. Szkolna 4, 47-270
Gościęcin, tel. 77 4879156, zygfrydwaskin@gmail.com
ks. Zygfryd Waskin

X. DUSZPASTERSTWO DZIECI MARYI
I RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH
Dzieci Maryi
Duszpasterstwo Dzieci Maryi wyraża podziękowanie wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i animatorkom za zaangażowanie w roczną
pracę i chętne podejmowanie inicjatyw proponowanych przez duszpasterstwo diecezjalne. Za podziękowaniem idzie ponowna prośba o dołożenie
wszelkich starań, by formacja dziewcząt we wspólnocie mariańskiej wydawała błogosławione owoce i była radością naszego opolskiego Kościoła.
Stałą inicjatywą, będącą owocem współpracy z diecezjalnym duszpasterstwem LSO, jest audycja „Buksy i Marsjanki” w Radio Plus Opole, prowadzona w każdą sobotę w godz. 14.05–15.00. Zachęcamy gorąco
do słuchania i współtworzenia tej audycji.
W roku duszpasterskim 2012/2013 diecezjalne duszpasterstwo Dzieci
Maryi planuje następujące – sprawdzone i nowe – inicjatywy:
1. Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny: 28–30 września
2012 r.
2. Konferencja – spotkanie duszpasterzy i animatorów Dzieci Maryi:
• Winów – 17 listopada 2012 r.
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• Racibórz-Miedonia – 24 listopada 2012 r.
3. Adwentowy dzień skupienia dla animatorek i opiekunów Dzieci Maryi – Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne
w Opolu – sobota, 15 grudnia 2012 r.
4. Wielkopostny dzień skupienia dla animatorek i opiekunów Dzieci Maryi – Nysa – sobota, 16 marca 2013 r.
5. Pielgrzymka Dzieci Maryi do sanktuarium w Bardzie Śląskim –
sobota, 27 kwietnia 2013 r.
6. 7. Turniej Sprawności Dzieci Maryi na cześć Niepokalanej – Leśnica – sobota, 8 czerwca 2013 r.
7. Kurs animatorski dla Dzieci Maryi:
• Leśnica Opolska – listopad 2012 r. – III etap – zakończenie
• Racibórz- Miedonia – 8–11 marca 2013 r. – I etap plus rozpoczęcie
8. Letnie rekolekcje dla Dzieci Maryi:
• Głogówek – lipiec 2013 r. – II etap kursu animatorskiego
• Leśnica Opolska – lipiec 2013 r.
• Racibórz-Miedonia – lipiec i sierpień 2013 r.
• Nysa – sierpień 2013 r.
9. Dane teleadresowe diecezjalnego duszpasterza Dzieci Maryi, ks.
Mariusza Sobka: Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni, ul. Ratajskiego 8, 47-400 Racibórz, tel. 77 446 97 28, 32 415
13 86, 695 331 715, mail: msobek@poczta.fm
10. Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny: 27–29 września
2013 r.
Róże Różańcowe
W roku duszpasterskim 2012/2013 dla wspólnot Żywego Różańca planowane są następujące spotkania diecezjalne i ogólnopolskie:
1. Diecezjalny dzień skupienia dla Róż Różańcowych (dla rejonów
duszpasterskich: Nysa i Racibórz) – Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej w Winowie – sobota, 8 września 2012 r.,
godz. 10.00.
2. Diecezjalny dzień skupienia dla Róż Różańcowych (dla rejonów
duszpasterskich: Opole i Kluczbork) – Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej w Winowie – sobota, 6 października 2012 r.,
godz. 10.00.
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3. Ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę – sobota, 15 czerwca 2013 r.
4. Diecezjalny dzień skupienia dla Róż Różańcowych (dla rejonów
duszpasterskich: Nysa i Racibórz) – Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej w Winowie – sobota, 7 września 2013 r.,
godz. 10.00.
5. Diecezjalny dzień skupienia dla Róż Różańcowych (dla rejonów
duszpasterskich: Opole i Kluczbork) – Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej w Winowie – sobota, 5 października 2013 r.,
godz. 10.00.
ks. Mariusz Sobek

XI. DUSZPASTERSTWO
MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
1. Duszpasterstwo organistów i wszystkich muzyków kościelnych naszej diecezji organizuje następujące spotkania formacyjne:
• Adwentowy dzień skupienia – 1 grudnia 2012 r., godz. 9.00 (rozpoczęcie w salce Domu Katechetycznego przy katedrze, część modlitewna w kościele św. Sebastiana w Opolu 10.00–12.00) – prowadzi
ks. dr hab. Robert Tyrała z Krakowa.
• Wielkopostny dzień skupienia – 16 lutego 2013 r., godz. 9.00,
w klasztorze Sióstr de Notre Dame w Opolu przy Małym Rynku.•
Wakacyjne rekolekcje dla muzyków – 1–3 lipca 2013 r. w Rudach
– prowadzi ks. dr Franciszek Koenig.
2. Referat ds. Muzyki Kościelnej organizuje ponadto spotkania z zespołami śpiewaczymi diecezji opolskiej:
• 16 marca 2013 r. – 11. Przegląd Scholi Liturgicznych „Wrzosola 2013”;
• 25 maja 2013 r. – 16. Przegląd Chórów Parafialnych Diecezji Opolskiej w Opolu w kościele seminaryjno-akademickim;
• 8 września 2013 r. – pielgrzymka chórów parafialnych na Górę
Świętej Anny.
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3. Referat ds. Muzyki Kościelnej prowadzi sprawy związane z remontem i budową organów piszczałkowych oraz instalacją organów elektronicznych. Wszelkich informacji udziela ks. Grzegorz Poźniak, tel. 77
441 15 05.
ks. Grzegorz Poźniak

XII. DUSZPASTERSTWO SPRAW MISYJNYCH
1. Rejonowe spotkania misyjne
Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej, nawiązując do wieloletniej
tradycji, zaprasza na jesienne spotkania misyjne. Zaproszenie kierowane jest w stronę członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób związani są z misjami w swoich parafiach
(kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów, wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu). Organizatorem jest
ks. Stanisław Klein.
Spotkania odbędą się: 22 września 2012 (sobota) – Opole (parafia
św. Apostołów Piotra i Pawła); 6 października 2012 (sobota) – Racibórz
(klasztor Annuntiata, ul. Starowiejska 152); 20 października 2012 (sobota)
– Kluczbork (parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych); 27 października 2012 (sobota) – Nysa (parafia św. Jakuba i św. Agnieszki). Początek
spotkań o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.
Rejonowe spotkania misyjne odbędą się także wiosną 2013 r. Terminy tych spotkań zostaną podane w komunikacie Wydziału Duszpasterskiego w lutym 2013 r.
2. Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej
Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej powołany został
w 1998 r. Jego głównym celem jest niesienie pomocy materialnej księżom naszej diecezji pracującym w różnych częściach świata.
Aktualnie na misjach pracują następujący kapłani naszej diecezji:
— ks. Piotr Warzecha – Togo
— ks. Jan Piontek – Togo
— ks. Robert Dura – Togo
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— ks. Zygmunt Piontek – Togo
— ks. Jan Lachowiecki – Peru
— ks. Paweł Chudzik – Peru
— ks. Joachim Pohl – Peru
— ks. Adrian Adamik – Papua Nowa Gwinea
— ks. Serafin Pogoda – Brazylia
— ks. Tadeusz Lewicki – Mauritius
— ks. Wiktor Tarnawski – Puerto Rico
— ks. Andrzej Grądowski – Norylsk ( Syberia)
— ks. Dariusz Świerc – Juznosahalin (Syberia)
— ks. Piotr Wojtala – Boliwia
— ks. Dariusz Flak – Peru
W 2011 r. z naszego Diecezjalnego Funduszu Pomocy Misjonarzom
przeznaczono na pomoc misjonarzom 235754,30 zł, zaś w 2012 r. (do
czerwca) – 160292,27 zł. Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej zasilany jest przez ofiary kolędowe zbierane przez ministrantów
i kolędników misyjnych, a także z okazji św. Krzysztofa oraz przez datki
osób indywidualnych. Warunkiem otrzymania środków przez misjonarza
jest wypełnienie specjalnego wniosku i potwierdzenie go przez miejscowego biskupa na misjach (wzór wniosku znajduje się w Forum Duszpasterskim nr 52, rok 2003 str. 68).
Za wszelką pomoc duchową i materialną świadczoną misjonarzom naszej diecezji opolskiej zarząd Funduszu składa serdeczne „Bóg zapłać”.
Jednocześnie zwraca się z prośbą do wszystkich parafii naszej diecezji
o dalsze wsparcie duchowe i materialne dzieła misyjnego. Konto bankowe: PEKAO S.A. I Oddział w Opolu nr: 36 1240 1633 1111 0000 2651
7221; Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole. Wszelkich informacji związanych z Funduszem
oraz przeznaczeniem środków finansowych udziela ks. Alojzy Piechota,
Piotrówka, ul. Kościuszki 96, tel. 77 463 84 25.
3. Kolędnicy misyjni 2013
Kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jest powszechnym
obyczajem w polskiej tradycji. Zwyczaj misyjnej kolędy, zapoczątkowany w krajach niemieckojęzycznych, związany jest z uroczystością Trzech
Króli. Akcja kolędników misyjnych oraz inne źródła zasilają rokrocznie
Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej na sumę ok. 200 tys.
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zł. Pieniądze te służą dofinansowaniu projektów, realizowanych przez
księży fideidonistów z diecezji opolskiej w krajach misyjnych.
Akcja „Kolędników misyjnych” ma także wymiar wychowawczy.
Dzieci, jako kolędnicy, uczą się ponoszenia trudu i składania ofiary z własnego czasu, zdolności, a także rezygnacji z możliwości wzięcia dla siebie
zebranych pieniędzy. Głosząc radosną nowinę, stają się małymi misjonarzami, wskazując jednocześnie na tragedię milionów ludzi na świecie,
którzy nie znają prawdy o Jezusie Chrystusie, a przede wszystkim cierpią
biedę duchową i materialną. Błogosławieństwo, które kolędnicy zostawiają w domach, jest formą życzeń i podziękowań składanych w imieniu
ludzi z krajów misyjnych, dla których przeznaczane są ofiary.
Dlatego gorąco zachęcamy duszpasterzy, katechetów i rodziców do
zorganizowania grup kolędniczych w 2013 r., także w tych parafiach, które
dotąd nie podejmowały tej inicjatywy. Kilkakrotnie już przekazywaliśmy
duszpasterzom i katechetom teksty dla kolędników misyjnych. Propozycje te ponowimy w Adwencie 2012 r. za pośrednictwem komunikatu Wydziału Duszpasterskiego, przesyłanego na mailowe skrzynki duszpasterzy.
Nabożeństwo rozesłania kolędników może odbyć się 6 stycznia, według
scenariusza zamieszczonego w Agendzie liturgicznej. Podsumowaniem
akcji będzie 8. Przegląd Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się 19
stycznia 2013 r. o godz. 10.30 w auli WMSD w Opolu. W przeglądzie organizowanym 4 lutego 2012 r. wzięło udział 15 grup kolędniczych z 10
parafii w diecezji; łącznie z opiekunami – ok. 150 osób. Serdecznie zapraszamy „stałych bywalców” i nowych uczestników.
ks. Stanisław Klein, ks. Alojzy Piechota

XIII. DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW
1. Dożynki
1.1. Dożynki w parafiach
Duszpasterstwo rolników zwraca się z prośbą do duszpasterzy parafialnych, by w każdej parafii (zarówno na wioskach, jak w miastach) wyznaczyć dożynki jako dzień wdzięczności za dar chleba i błogosławieństwo
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Boże w pracy. Nie zawsze muszą one mieć charakter wielkiej uroczystości, jak to ma miejsce na wioskach rolniczych. Wskazane jest jednak, by
przy okazji dożynek rolnicy lub działkowicze przynieśli do ołtarza symboliczny dar wdzięczności w postaci bochenka chleba.
1.2. Dożynki diecezjalne 2012
Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się 23 września na Górze
Świętej Anny. Suma dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. Od
godz. 10.15 delegacje z dekanatów gromadzą się na schodach prowadzących do groty lurdzkiej i w procesji udają na Mszę św. Tegorocznym dożynkom przewodniczy rejon nyski. Dekanat Otmuchów przygotuje służbę
liturgiczną, wprowadzenie słowno-muzyczne, przywitanie i podziękowanie, czytania, modlitwę wiernych oraz wyznacza starostów dożynkowych. Każdy zaś dekanat rejonu wyznacza jedną parafię jako delegację
z koroną żniwną, chlebem i darem ołtarza.
Uprzejmie prosimy duszpasterzy, by w tym dniu nie urządzać parafialnych i gminnych dożynek. Prosimy wszystkich księży – dekanalnych
duszpasterzy rolników – do koncelebry, a wszystkich rolników i działkowiczów o liczny udział w dożynkach. Zapraszamy także orkiestry z poszczególnych parafii, parafian w strojach ludowych i poczty sztandarowe.
1.3. Dożynki diecezjalne 2013 – zapowiedź
Dożynki diecezjalne w 2013 r. odbędą się 22 września. Przewodniczyć im będzie rejon opolski. Dekanat Ujazd przygotuje służbę liturgiczną, wprowadzenie słowno-muzyczne, przywitanie i podziękowanie,
czytania, modlitwę wiernych oraz wyznaczy starostów dożynkowych.
2. Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej
W nadchodzącym roku akademickim nadal prowadzone będą wykłady
w Diecezjalnym Katolickim Uniwersytecie Ludności Wiejskiej w OpoluGosławicach. Nowy semestr nauki rozpoczniemy w sobotę 10 listopada
2012 r. Msza św. inauguracyjna odprawiona zostanie w kościele w OpoluGosławicach o godz. 11.00. Po Mszy św. w domu parafialnym odbędzie się
uroczysta inauguracja z wręczeniem dyplomów kolejnym absolwentom.
Zapisy przyjmowane będą do końca października 2012 r. w sekretariacie Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach, ul. Wiejska 101a, tel./fax. 77 455 89 49.
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3. Rekolekcje formacyjne dla mieszkańców wsi:
– dla rolniczek: w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni: od
wtorku po II niedzieli Adwentu, tj. od 11 grudnia 2012 r., godz.
10.00, do 13 grudnia 2012 r., godz. 12.00. Zgłoszenia u ks. dyr. Mariusza Sobka w Miedoni, ul. Ratajskiego 8, 47-400 Racibórz, tel.
32 415 13 86; e-mail: ddf@miedonia.pl lub u ks. Damiana Rangosza z Pietrowic Wielkich, tel. 32 419 80 48;
– dla rolników w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni od wtorku po II niedzieli Wielkiego Postu 2013 r., czyli od 26 lutego 2013 r.,
godz. 10.00, do 28 lutego 2013 r., godz. 12.00; zgłoszenia jak wyżej.
Duszpasterstwo rolników planuje zorganizować rekolekcje formacyjne dla rolników rejonu nyskiego. Mogłyby one odbyć się w sezonie
jesienno-zimowym 2012 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Uprzejmie prosimy duszpasterzy o opinię w tej sprawie. Pozytywne
jej zaopiniowanie umożliwi wyznaczenie konkretnego terminu i podanie go do wiadomości księżom proboszczom w komunikacie Wydziału
Duszpasterskiego.
4. Dni modlitw o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy
Spotkania modlitewne o dobre urodzaje odbędą się w przyszłym roku
20 maja, w drugi dzień Zielonych Świąt, czyli w Uroczystość NMP Matki Kościoła. Bardzo prosimy dekanalnych duszpasterzy o udział w koncelebrze. Księża biskupi i delegowani przez nich kapłani celebrować będą
Eucharystię w następujących miejscowościach:
– Kamień Śląski u św. Jacka – godz. 10.00;
– Gościęcin u św. Bryksjusza – godz. 10.00;
– Olesno u św. Anny – godz. 10.00;
– Pietrowice Wielkie u św. Krzyża – godz. 15.00;
– Szwedzka Górka – godz. 11.00.
Diecezjalne duszpasterstwo rolników zwraca się z apelem do rolników i ich duszpasterzy o liczny udział w tych modlitewnych spotkaniach.
5. „Kalendarz rolników”
Do dyspozycji parafii i rolników przekazane będą kolejne roczniki
„Kalendarza rolników”. Kalendarz w formie książkowej jest drukowany w dwóch wersjach: dla parafii wiejskich i miejskich (w cenie 24 zł)
oraz jako kalendarz ścienny z wieńcami żniwnymi (w cenie 4 zł). Dusz418

pasterstwo rolników przekazuje kalendarz w komis – rozliczenia proszę
dokonać do 10 grudnia 2012 r. Dziękujemy duszpasterzom za trud kolportażu kalendarza. Środki w ten sposób zdobyte wspomagają Diecezjalny Uniwersytet Ludności Wiejskiej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
6. Duszpasterstwo rolników w parafii
Zwracamy się z prośbą do księży proboszczów o kultywowanie tradycyjnych procesji błagalnych w parafiach: procesja ku czci św. Marka,
procesja ku czci św. Urbana, Dni Krzyżowe, procesji dożynkowych do
kościoła parafialnego z gospodarstwa starosty dożynkowego oraz inne
miejscowe procesje i zwyczaje, zgodnie z wytycznymi kalendarza liturgicznego diecezji opolskiej.
ks. Hubert Janowski

XIV. INFORMACJE
WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
1. Wizytacja katechetyczna
Wizytacja katechetyczna zostanie przeprowadzona w szkołach parafii objętych wizytacją kanoniczną.
Ponadto zwizytowani zostaną kapłani – katecheci wyświęceni w roku 2012, 2011 i 2010 (do dnia 15 października otrzymają ankietę informacyjną, na podstawie której zostanie ustalony termin hospitacji).
2. Informacja o podręcznikach do nauki religii obowiązujących
w diecezji opolskiej w roku szkolnym 2012/2013
PRZEDSZKOLE – 3- i 4-latki

Wybór odpowiedniego podręcznika pozostawiono nauczycielom.
PRZEDSZKOLE – „O”

Tytuł programu: „Kochamy dobrego Boga”. Nr AZ-0-01/10 z 9.06. 2010 r.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk
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1) Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Boga. Nr AZ-03-01/10KR-1/11 z 11.04.2011 r.
Redakcja podręcznika: Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, Grzegorz Łuszczak SJ, Izabella Czarnecka.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
Numer dopuszczenia: 1099/2011.
2) Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi. Nr AZ-03-01/10PO-1/11 z 18.07.2011 r.
Autorzy podręcznika: ks. J. Szpet, D. Jackowiak.
Wydawca: Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań.
Numer dopuszczenia: 3476/2011.
SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I–III

Tytuł programu: „W drodze na spotkanie z Panem w Eucharystii”.
Autor: ks. Krzysztof Matysek.
Wydawca: Wydawnictwo św. Krzyża, Opole.
Klasa I – numer programu: 907E/08/I z 13.08.2008 r.
Tytuł podręcznika: Odkrywamy ślady Boga w świecie. Nr 907F/08/I
z 13.08.2008 r.
Klasa II – numer programu: 747A/07/I z 17.07.2007 r.
Tytuł podręcznika: Poznajemy miłość Boga. Nr 747B/07/I z 17.07.2007 r.
Klasa III – numer programu: 747C/07/I z 17.07.2007 r.
Tytuł podręcznika: Spotykamy Jezusa w Eucharystii. Nr 747D/07/I
z 17.07.2007 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV–VI

Tytuł programu: „Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Nr AZ-2-01/10
z 09.06.2010 r.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk.
KLASA IV

1) Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Nr AZ-21-01/10PO-1/11 z 09.05.2011 r.
Autorzy: ks. J. Szpet, D. Jackowiak.
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Wydawca: Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań.
Numer dopuszczenia: 1100/2011.
2) Tytuł podręcznika: Zaproszeni przez Boga (nowa wersja). Nr AZ21-01/10-KR-2/12 z 11.06.2012 r.
Autor: Zbigniew Marek SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
Numer dopuszczenia: 1627/2012.
KLASA V i VI

Tytuł programu: „Wezwani przez Boga”. Nr AZ-2-01/1 z 20.09.2001 r.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: abp K. Nycz.
Klasa V – Tytuł podręcznika: Umiłowani w Jezusie Chrystusie. Nr
AZ-22-01/1-2
Numer dopuszczenia: 1443/2003.
Klasa VI – Tytuł podręcznika: Uświęceni w Duchu Świętym. Nr AZ23-01/1-2
Numer dopuszczenia: 1438/2004.
Autorzy: ks. J. Szpet, D. Jackowiak.
Wydawca: Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań.
GIMNAZJUM

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem”. Nr AZ-3-01/10
z 09.06.2010 r.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk.
KLASA I

1) Tytuł podręcznika: Jezus uczy i zbawia (nowa wersja). Nr AZ-3101/10-KR-2/12 z 11.06.2012 r.
Autor: Zbigniew Marek SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
Numer dopuszczenia: 1626/2012.
2) Tytuł podręcznika: Szukam was (nowa wersja). Nr AZ-31-01/10KR-1/11 z 30.05.2011 r.
Autor: Władysław Kubik SJ.
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Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
Numer dopuszczenia: 1653/2011.
3) Tytuł podręcznika: Spotkanie ze Słowem. Nr AZ-31-01/10-PO-1/11
z 18.07.2011 r.
Autorzy: ks. J. Szpet, D. Jackowiak.
Wydawca: Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań.
Numer dopuszczenia: 2270/2011.
4) Tytuł podręcznika: Spotkanie ze Słowem (w przygotowaniu).
Autor: ks. Stanisław Łabendowicz.
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz.
KLASA II i III

Tytuł programu: „Wierzyć Chrystusowi”. Nr AZ-3-01/1 z 20.09.2001 r.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: abp K. Nycz.
Pierwsza seria podręczników
Klasa II – Tytuł podręcznika: Jezus działa i zbawia. Nr AZ-32-01/111 z 26.04.2005 r.
Autor: Zbigniew Marek SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków
Numer dopuszczenia: 777/2005.
Klasa III – Tytuł podręcznika: Jezus prowadzi i zbawia. Nr AZ-3301/1-11 z 24.04.2006 r.
Autor: Zbigniew Marek SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków
Numer dopuszczenia: 726/2006.
Druga seria podręczników
Klasa II – Tytuł podręcznika: Jestem z wami. Nr AZ-32-01/1-8
z 17.04.2007 r.
Autor: Władysław Kubik SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
Numer dopuszczenia: 636/2007.
Klasa III – Tytuł podręcznika: Chodźmy razem. Nr AZ-33-01/1-8
z 3.04.2008 r.
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Autor: Władysław Kubik SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
Numer dopuszczenia: 725/2008.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKUM

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa”. Nr AZ-4-01/10 z 09.06.2010 r.
– liceum.
Tytuł programu: „Świadek Chrystusa”. Nr AZ-6-01/10 z 09.06.2010 r.
– technikum.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: bp Marek Mendyk.
KLASA I

1) Tytuł podręcznika: Moje miejsce w Kościele. Nr AZ-41-01/10PO-1/11 z 12.09.2011 r.
Autorzy: ks. J. Szpet, D. Jackowiak.
Wydawca: Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań.
Numer dopuszczenia: 2673/2011.
2) Tytuł podręcznika: W Kościele. Nr AZ-41-01/10-KR-1/12
z 26.05.2012 r.
Autor: Zbigniew Marek SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
Numer dopuszczenia: 1625/2012.
KLASA II i III

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa”. Nr AZ-4-01/1 z 20.09.2001 r.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: abp K. Nycz.
Klasa II – Tytuł podręcznika: Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Nr AZ-42-01/1-1 z 7.04.2003 r.
Numer dopuszczenia: 911/2003.
Klasa III – Tytuł podręcznika: Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Nr AZ-43-01/1-1 z 15.01.2004r.
Numer dopuszczenia: 3900/2003/2004.
Autor: Zbigniew Marek SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
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SZKOŁA ZAWODOWA

Tytuł programu: „Z Chrystusem”. Nr AZ-5-01/1 z 20.09.2001 r.
Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego (KEP); przewodniczący: abp K. Nycz.
Klasa I – Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie.
Nr AZ-51-01/1-1 z 10.07.2002 r.
Numer dopuszczenia: 2041/2002.
Klasa II – Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Nr
AZ-52-01/1-1 z 2.06.2003 r.
Numer dopuszczenia: 1662/2003.
Autor: Zbigniew Marek SJ.
Wydawca: Wydawnictwo WAM, Kraków.
SZKOŁA SPECJALNA

Dotychczas zarejestrowano następujące programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:
• AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I–III szkoły
podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi
nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016.
• AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I–III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
• AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV–VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi
nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016.
• AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV–VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
• AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I–III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr
AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016.
• AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I–III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
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• AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I–III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2016.
• AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I–II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
W każdej szkole katecheta lub zespół katechetów zobowiązany był do
wyboru jednego podręcznika oraz do przesłania powyższej informacji,
poświadczonej podpisem dyrektora szkoły, na adres Wydziału Katechetycznego do dnia 30 czerwca 2012 r.
3. Katecheza w rejonie raciborskim
Katecheci pracujący w rejonie raciborskim (województwo śląskie) podlegają administracyjnie pod Kuratorium Oświaty w Katowicach. W odpowiedzi na liczne sugestie katechetów z tego rejonu i w porozumieniu
z Kuratorium Oświaty w Katowicach, referentem Wydziału Katechetycznego dla rejonu raciborskiego został ks. Daniel Kasprzak.
Ks. Kasprzak będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek (od godz.
16.00 do 17.00) w kancelarii parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu. Tel. kontaktowy 789 093 028.
4. Kurs animatora mistagogii
W związku z rozpoczynającym się drugim rokiem przygotowania do
sakramentu bierzmowania informujemy, iż kurs dla kandydatów na animatorów mistagogii ( I stopień) odbędzie się w następujących terminach:
1. 19–21.10.2012
2. 12–14.04.2013
Animatorzy mistagogii, którzy brali udział w spotkaniu formacyjnym w maju br., są zobligowani do udziału w spotkaniach formacyjnych
II stopnia:
1. 12–13.10.2012
2. 19–20.04.2013
Formularze zgłoszeniowe, zawierające szczegółowe informacje dotyczące terminów zgłoszenia i kosztów, należy pobrać ze strony diecezji po zalogowaniu.
ks. Marcin Wilczek
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XV. Komunikaty
Wydziału Finansowo-Gospodarczego
1. Dostawy energii elektrycznej
a) Aktualnie na terenie diecezji opolskiej z rekomendacji Kurii oferują sprzedaż energii elektrycznej firmy: Tauron Polska Energia
oraz RWE Polska S.A.
b) Zaleca się zmianę dystrybutora dopiero po wygaśnięciu obowiązującej umowy i podpisanie nowych umów do końca 2014 r. pod
warunkiem zachowania dotychczasowych stawek.
c) Zaleca się przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielem firmy dystrybuującej energię w celu zmniejszenia tzw. opłaty stałej.
Wiąże się to z nieaktualnymi już (często zawyżonymi) zapisami
w umowach o mocy przyłączeniowej. Przeprowadzenie nowej gospodarki energetycznej w parafii przyczyni się do zmniejszenia
kosztów zakupu energii.
2. Prawo nadawania gruntów z Agencji Rynku Rolnego
a) Przypomina się, że na mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja
1989 r. (Dział IV, Rdz. I, art. 70a), parafie na Ziemiach Odzyskanych i Zachodnich mają prawo do nadania im 15 ha gruntów rolnych przez Wojewodę za zgodą Prezesa Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa.
b) Aktualnie na 398 parafii 128 już posiada nadane grunty. 7 wniosków jest w realizacji, a 51 oczekuje na propozycje ze strony ARR
w Opolu.
c) W związku z dyrektywą Ministerstwa Rolnictwa o „przyspieszonym procesie trwałego rozdysponowania ziemi” z puli 30% wyłączonych przez Agencję Rynku Rolnego areałów przeznaczonych
do innego rozdysponowania, rodzi się nowa szansa na nabycie należnych parafiom 15 ha.
d) Proponuje się ze strony diecezji następujące działania:
– rozeznanie wśród dzierżawców możliwości zmiany właściciela
gruntu (z ARR na parafię) i zadeklarowanie utrzymania dotych426

czasowych stawek do czasu wygaśnięcia umowy dzierżawnej
(po upływie 10 lat z mocy prawa można negocjować czynsz
dzierżawny),
– złożenie wniosku do wojewody o nadanie gruntu przez parafie,
które mogą wskazać konkretny areał.
e) Parafie niezainteresowane złożeniem wniosku do końca września
przekażą pełnomocnictwo dla diecezji opolskiej do ubiegania się
o nadanie gruntu dla parafii. Nadane w przyszłości grunty z tych
parafii staną się własnością diecezji opolskiej.
W celu uniknięcia ewentualnych problemów w rozmowach z Agencją, dzierżawcami i rolnikami oczekującymi na zakup ziemi, poleca się
roztropność w konsultacjach. Należy unikać tzw. „dobrych doradców”,
często działających w swoim własnym interesie.
3. Elektrownie wiatrowe na parafialnych gruntach
Decyzją Rady Ekonomicznej i Biskupa Diecezjalnego powołany został Fundusz Solidarnościowy na potrzeby parafii. Ewentualne zaistnienie wiatraków na gruntach parafialnych obwarowane zostanie udziałem
diecezji w procesie pertraktacji z koncernami budującymi takie elektrownie, stworzeniem umowy i ustalaniem odpłatności. Udział parafii w działaniu elektrowni wiatrowej na swoim gruncie to procentowa
część dochodu z opłaty wiatrakowej. Należy dodać, że decyzja o budowie elektrowni wiatrowej na gruncie parafialnym może zapaść po otrzymaniu społecznej zgody nie tylko parafian, ale także władz gminnych
oraz akceptacji biskupa.
4. Nowa Droga na Szlaku św. Jakuba w diecezji opolskiej
Diecezja opolska wraz z samorządami z terenu województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego oraz archidiecezją ołomuniecką rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do utworzenia nowej Drogi
na Szlaku Świętego Jakuba od Ołomuńca do Skorogoszczy. Na terenie
województwa opolskiego znajduje się przeszło 200 km szlaków jakubowych, podzielonych na 2 oznakowane trasy:
1. Część drogi Via Regia od Ujazdu do Skorogoszczy.
2. Nyska Droga św. Jakuba z Głuchołaz przez Nysę do Skorogoszczy.
Mapy: www.camino.net.pl.
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Planuje się oznakowanie i stworzenie infrastruktury pielgrzymkowej,
tj. miejsca obsługi pielgrzymów, rozwój promocji miejsc pielgrzymkowych, zabytkowych i związanych ze św. Jakubem. Pierwszym etapem jest
zorganizowanie konferencji w Głuchołazach, Opolu i Ołomuńcu w dn.
16–18 października br. Kolejnym etapem będzie przygotowanie materiałów, które będą wykorzystane podczas tworzenia wniosków o środki
unijne z LGD oraz funduszy unijnych w latach 2014–2020.
Zachęcamy do podjęcia współpracy przez zainteresowanych pielgrzymowaniem Szlakami św. Jakuba, w szczególności proboszczów parafii
leżących na trasie przyszłej Drogi Ołomuniecko-Opolskiej od Wiechowic k. Raciborza przez: Pilszcz, Ściborzyce Wielkie, Dzierżysław, Kietrz,
Pietrowice Wielkie, Pawłów, Racibórz, Starą Kuźnię, Kędzierzyn-Koźle, Ujazd, Zalesie Śląskie, Leśnicę, Górę Świętej Anny, Wysoką, Poznowice, Kamień Śląski, Kosorowice, Opole, Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki,
Chróścice, Skorogoszcz. Od Skorogoszczy w kierunku Głuchołaz parafie: Gracze, Chróścina, Skoroszyce, Reńska Wieś, Pakosławice, Prusinowice, Złotogłowice, Nysa, Biała Nyska, Koperniki, Biskupów, Nowy
Świętów, Bodzanów, Głuchołazy.
5. Ubezpieczenia parafii
Trwają prace nad przedstawieniem nowej oferty ubezpieczeniowej dla
diecezji opolskiej. Aktualnie wybrany przez Radę Ekonomiczną broker
rozesłał zapytanie o warunki ofertowe do kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Następnym etapem będzie wyłonienie najlepszej oferty dla naszej diecezji. Nowe zasady ubezpieczenia mają pomóc w bardziej realnym
obliczaniu wartości ubezpieczenia obiektów sakralnych i kościelnych,
a tym samym uniknięciu nagminnego dotychczas niedoubezpieczenia.
Inną zmianą ma być zmiana zakładająca wspólne limity ubezpieczenia na wszystkie parafie. Dotyczy to polisy OC oraz wspólnej listy ryzyka (kradzież, wandalizm, itp.).
6. Prowadzenie cmentarzy
Zgodnie z wytycznymi KEP, dotyczącymi zarządzania dobrami kościelnymi, należy:
a) zadbać, aby pożytki też trafiły do parafii, a nie tylko do osób prywatnych, np. grabarza. To parafia czy diecezja jest właścicielem
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i zarządcą cmentarza, stąd też ofiary za miejsca grobowe i wzniesione nagrobki są ich przychodem. Grabarze, firmy pogrzebowe,
firmy kamieniarskie pobierają opłaty za wykonanie usługi. Podmioty te powinny prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, być zgłoszone do wymaganych ewidencji i wystawiać faktury
VAT. W przypadku zlecenia im przez podmioty kościelne, za zgodą biskupa diecezjalnego, prowadzenia zarządu cmentarzem, zadbać o podpisanie odpowiedniej umowy, w której będą określone
warunki tego zarządu, odpowiedzialność zarządcy i pożytki dla
podmiotu kościelnego;
b) unikać powierzania wykonywaniu usług pogrzebowych i kamieniarskich jednemu podmiotowi, ponieważ w ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są to praktyki monopolistyczne;
c) koniecznie zadbać o ubezpieczenie OC cmentarzy i przechowywać
kopie faktur za wzniesione na cmentarzu nagrobki. Dokumenty
te będą istotne w przypadku ustalania zakresu odpowiedzialności
podmiotów kościelnych za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia nagrobków;
d) w sytuacji, gdy w danej miejscowości jest tylko cmentarz katolicki, należy zgodnie z przepisami prawa polskiego umożliwić pochowanie osoby innego wyznania lub niewierzącej na podstawie
karty zgonu i po spełnieniu wszystkich formalności związanych
z rezerwacją miejsca grobowego.
7. Darowizny
Wytyczne KEP w kwestii darowizn określają, że:
a) Darczyńca zgodnie z przepisami ustaw podatkowych, musi wpłacić
pieniądze na rachunek bankowy obdarowanego (kościelnej osoby
prawnej). Nie jest możliwe przyjęcie darowizny w formie gotówkowej.
b) Darczyńca musi otrzymać od obdarowanego pokwitowanie odbioru darowizny. Pokwitowanie to powinno mieć określoną treść:
zawierać oświadczenie o potwierdzeniu odbioru darowizny przez
obdarowanego, oznaczenie osoby darczyńcy, jak i obdarowanego, wskazanie tytułu darowizny, określenie daty i miejsca przyjęcia darowizny, podpis osoby uprawnionej do przyjęcia darowizny
w imieniu kościelnej osoby prawnej.
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c) W zeznaniu za dany rok podatkowy darczyńca może odliczyć całą kwotę darowizny. W załączniku PIT/0 musi dodatkowo w części
D ujawnić dane identyfikacyjne i adres obdarowanego oraz kwotę darowizny.
d) w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny darczyńca musi uzyskać od obdarowanego sprawozdanie o przeznaczeniu jej na
działalność charytatywno-opiekuńczą.
8. Dzierżawa gruntów
Warunki wynegocjowane przez proboszcza muszą zapewnić parafii
godziwy dochód. Są dwa rodzaje ustalania stawek dzierżawnych:
– kwota od 1 ha (w zależności od klasy gruntu i koniunktury – od
300 do 1600 zł);
– równowartość ilości decyton pszenicy za 1 ha liczonej wg średniej
krajowej ceny skupu pszenicy, opublikowanej przez Prezesa GUS,
za każde półrocze roku rozliczeniowego;
– trzecia możliwość to utrzymanie dotychczasowej stawki ustalonej
przez dzierżawcę z poprzednim właścicielem.
Po właściwy wzór umowy dzierżawnej należy zwrócić się do Wydziału Finansowo-Gospodarczego.
Otrzymany czynsz dzierżawny, jako działalność gospodarcza, może
być przeznaczony jedynie na cele kultowe lub działalność statutową parafii, więc nie podlega opodatkowaniu przez Urząd Skarbowy, ale należy go rozliczyć na druku CIT-8. Ważne jest też, by posiadać przez 5 lat
dokument stwierdzający wydatek na utrzymanie parafii, np. fakturę za
opał do kościoła.
Należy unikać bezumownego korzystania z nieruchomości kościelnych przez osoby trzecie. Po 30 latach takiego korzystania obowiązuje
prawo zasiedzenia i utrata takich nieruchomości.
9. Dotacje i pożyczki
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Fundusz udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w formie pisemnej z podmiotem realizującym zadanie, po
rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez ten podmiot. Wnioski mogą
być składane w dowolnym czasie i rozpatrywane są na bieżąco. Wzory
wniosków są na www.wfosigw.opole.pl. Kontakt tel. 77 453 76 11.
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Przykładowo dotacje mogą być udzielane na niżej wymienione zadania:
– wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej
oraz ograniczenia niskiej emisji (za wyjątkiem termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła na źródła o tym samym nośniku energii, np. węgiel–węgiel) oraz ochrony wód, realizowane
w obiektach: opieki zdrowotnej i sanatoriach, domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach,
szkołach, obiektach kultury, obiektach sakralnych, obiektach administracji publicznej. Dotacja na te cele wynosi 50% inwestycji,
ale nie więcej niż 50 000 zł;
– działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz
ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 70%.
b) PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program ten aktualnie realizuje się poprzez tzw. Lokalne Grupy
Działania (LGD). Należy nawiązać kontakt z zarządem swojego LGD
i rozeznać możliwości złożenia wniosku o dotację na remont obiektu kościelnego (tylko prace zewnętrzne). Oto lista LGD:
– Stowarzyszenie „Dolina Stobrawy”
– Stowarzyszenie LGD „Borów Niemodlińskich”
– Stowarzyszenie „Wspólne Źródła” Partnerstwo Obszarów Wiejskich gmin Korfantów i Prudnik
– Fundacja „Kraina Dinozaurów”
– „Euro – Country” Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Fundacja LGD „Górna Prosna”
– Stowarzyszenie „Stobrawski Zielony Szlak”
– Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”
– LGD „Złota Ziemia”
– LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”
– Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
– Stowarzyszenie „Kraina Św. Anny”.
Parafia może być partnerem lub członkiem LGD pod warunkiem nie
obciążania parafii dużymi składkami. Umowę o dotację z PROW podpisuje się z Urzędem Marszałkowskim. W rozliczeniu dotacji dopuszcza
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się wyjątkowo możliwości pozyskania kredytu bankowego. Na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz na uzyskanie kredytu konieczna jest zgoda Kurii. Mapa z listą LGD: www.odnowawsi.eu
c) Euroregion Pradziad (www.europradziad.pl) i Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (www.cz-pl.eu )
Dla terenów przygranicznych ciągle aktualne są nabory wniosków na
tzw. projekty miękkie, czyli kulturalno-oświatowe. W przyszłości możliwe będą nabory na projekty inwestycyjne.
d) Dotacje unijne 2014–2020
Wobec realnej perspektywy uruchomienia nowych funduszy europejskich w okresie 2014-2020 (81 mld Euro dla Polski) należy już dziś
zastanowić się nad wnioskowaniem w przyszłości o dotacje i refundacje
lub pożyczki. Zasadne jest, aby nawet zlecić wykonanie projektu i innych
czynności przygotowawczych. Można poszukać osób, które w przyszłości mogłyby sporządzać wnioski i prowadzić rozliczenie (lista firm konsultingowych w Kurii).
10. Zwolnienia od podatku kościelnych osób prawnych
Zgodnie z art. 17.1. pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz.U. 2011 nr 74. poz. 397), wolne od
podatku są dochody kościelnych osób prawnych:
1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej.
2. z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele:
– kultu religijnego,
– oświatowo-wychowawcze,
– naukowe,
– kulturalne,
– charytatywno-opiekuńcze,
– konserwację zabytków,
– prowadzenie punktów katechetycznych,
– inwestycje sakralne w zakresie:
a) budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic,
b) adaptacji innych budynków na cele sakralne,
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c) innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.
11. Wskazówki ogólne
Komisja ekonomiczna KEP przygotowała dla biskupów diecezjalnych instrukcje dotyczące zarządzania materialnymi dobrami Kościoła.
Wiele z nich dotyczy bezpośrednio sposobu zarządzania tymi dobrami
w parafiach:
1) Darowizny. Przy rzeczach lub ofiarach o większej wartości wymagane jest zezwolenie biskupa diecezjalnego na ich przyjęcie. KPK 1291–
1294 określa, że zezwolenie biskupa jest wymagane przy przyjęciu ofiar
(darowizn) z obciążeniem (np. hipoteką, zastawem, służebnością, dzierżawą lub stawiającym warunek). Na mocy ustawy o stosunku Państwa
do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej z 1989 r. wynika, że darowizny na działalność opiekuńczo-charytatywną na rzecz kościelnych osób
prawnych mogą być wyłączone z podstawy opodatkowania bez względu na ich wysokość. Potrzebne jest pokwitowanie wg wzoru (do pobrania w Kurii) oraz do 2 lat przedstawienie sprawozdania o przeznaczeniu
tej kwoty na działalność charytatywno-opiekuńczą.
2) Kościelne osoby prawne mogą nabywać nieruchomości i ruchomości w drodze spadkobrania. Obowiązują zasady tak jak wyżej.
3) Ofiary złożone przez wiernych na określony cel mogą być przeznaczone jedynie na ten cel (kan. 1267 KPK). Nikomu nie wolno zmieniać
woli ofiarodawcy. Dotyczy to także odprowadzenia do kasy Kurii całych
zebranych kolekt wg ORDO.
4) W kwestii zarządzania kościelnymi dobrami doczesnymi przypomina się, że wszyscy, którzy na podstawie tytułu prawnego mają udział
w zarządzie dobrami kościelnymi, nie są ich właścicielami, lecz jedynie zarządcami i użytkownikami. Swoje obowiązki dotyczące zarządzania winni wykonywać w imieniu Kościoła, zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego i prawa polskiego, ze starannością dobrego gospodarza.
5) Do zadań i obowiązków zarządcy należy:
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
– na koniec roku sporządzanie sprawozdania z zarządu (finansowego) i przedkładanie je do akceptacji biskupa diecezjalnego;
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– prowadzenie dokładnego i szczegółowego inwentarza nieruchomości i ruchomości;
– zabrania się bez pisemnej zgody biskupa diecezjalnego lokowania
pieniędzy w instrumenty finansowe wysokiego ryzyka, czyli akcje, udziały w funduszach inwestycyjnych;
– majątek i dochody kościelnej osoby prawnej winny być wyraźnie
oddzielone od osobistego majątku i dochodów zarządcy;
– zarządcy dóbr kościelnych nie wolno lokować środków pieniężnych
kościelnych na osobistym rachunku bankowym lub rachunku innych osób; nie wolno też udzielać pełnomocnictwa do rachunku
bankowego innym osobom.
6) Każda osoba prawna (także parafia) powinna mieć własną radę ds.
ekonomicznych (kan. 1280). Zaleca się, by członkami byli głównie kompetentni świeccy.
7) Dokumentem potwierdzającym posiadanie osobowości prawnej
przez parafię i domy zakonne oraz określającym organ zarządzający jest
zaświadczenie wydane przez Wydział ds. Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego. Bulle i dekrety są tylko wewnętrznymi dokumentami Kościoła.
8) Dokumentem potwierdzającym posiadanie osobowości prawnej prawa polskiego przez diecezje oraz organ zarządzający, tj. biskupa diecezjalnego, jest zaświadczenie wydane przez departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
9) Zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym:
a) Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych zależy od
charakteru działalności. Za niegospodarczą działalność statutową
uznać należy działalność nie nastawioną na zysk, czyli nie mającą charakteru zarobkowego i zmierzającą do realizacji celów właściwych Kościołowi.
b) W działalności gospodarczej należy dochować wszelkich wymogów
określonych przez prawo polskie (zgłoszenie w rejestrze przedsiębiorców, prowadzenie dokumentacji księgowej, podleganie kontroli
Urzędu Skarbowego, opłacanie podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; dochody uzyskane
z niegospodarczej działalności Kościoła są zwolnione od podatku
i nie podlegają kontroli organów podatkowych). Dochody pocho434

dzące z działalności gospodarczej są zwolnione od podatku jedynie w części przeznaczonej na cele kultu, oświatowe, konserwacji
zabytków, inwestycji sakralnych i cele naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze.
10) Ze zbiórek ofiar składanych przez wiernych na rzecz Kościoła zarządcy powinni przedstawić wiernym odpowiednie sprawozdania wg
norm określonych przez biskupa diecezjalnego.
Zaleca się informowanie na bieżąco o wysokości kolekt i zbiórek oraz
podanie do publicznej wiadomości do końca stycznia roku następującego po roku rozrachunkowym bilansu przychodów i wydatków parafii.
„Jest to jeden ze sposobów kształtowania Kościoła wiarygodnego w sferze ekonomicznej i budzenia współodpowiedzialności za jego dzieła”.
11) Zabrania się odczytywania w kościele lub podania do publicznej
wiadomości kwot, nazwisk osób i instytucji, które przekazały lub nie
przekazały ofiary lub darowizny.
12) Ze wszystkimi pracownikami kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych winny być podpisane stosowne umowy o pracę, zlecenia o dzieło lub wola notarialna zgodnie z przepisami prawa polskiego.
12. Wytyczne Wydziału Finansowo-Gospodarczego
a) Na początku następnego roku należy złożyć sprawozdanie finansowe wg otrzymanego od dziekanów wzoru.
b) Tryb zgłaszania do Kurii planowanych inwestycji:
– Posiedzenia Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego
oraz Sztuki Sakralnej i Kościelnej odbywają się zwykle jeden
raz na miesiąc. Planując inwestycję w parafii należy minimum
półtora miesiąca wcześniej złożyć w Kurii prośbę o zgodę;
– Do prośby dołączyć należy: koncepcję projektową, wstępny
kosztorys, dwie oferty wykonawcy oraz opinię Rady Duszpasterskiej.
– Nie występować o zgodę po rozpoczęciu robót.
– Można zwrócić się o opinię i konsultację członków Komisji Budowlanej (możliwa wizja lokalna).
– Przed wyborem wykonawcy dać do weryfikacji kosztorys i propozycję umowy (wzór do pobrania w Internecie).
ks. Ginter Żmuda
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XVI. Ochrona zabytków sakralnych
i kościelnych w parafiach
1. Obowiązki proboszcza lub zarządcy obiektów zabytkowych
a) Zawiadamianie Diecezjalnego Konserwatora Zabytków o:
– zagrożeniu dla zabytku;
– zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku (zmianie właściciela);
– zniszczeniu lub uszkodzeniu zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;
– kradzieży zabytku.
b) Uzyskanie pozwolenia Diecezjalnego Konserwatora Zabytków
oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań i innych działań przy obiekcie zabytkowym.
c) Wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych na podstawie decyzji Diecezjalnego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeśli ich przeprowadzenie
jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku.
2. Prace, które należy uzgadniać z Diecezjalnym Konserwatorem
Zabytków
Wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy obiektach zabytkowych nieruchomych i ruchomych, a w szczególności:
a) Prowadzenie robót budowlanych w bezpośrednim otoczeniu zabytkowego kościoła lub kaplicy, a także plebanii.
b) Niektóre prace modernizacyjne (wymiana pokrycia dachowego,
malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana witraży, montaż reklam oraz wszelkich innych urządzeń
wpływających na wygląd obiektu) – dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków i chronionych przepisami prawa lokalnego.
Przy wymianie stolarki okiennej z wykorzystaniem współczesnej technologii szyb zespolonych wymagane jest zachowanie jed436

nolitego wzoru, typu, kolorystki i okien dla całego budynku, ze
szczegółowym określeniem wymiarów poszczególnych elementów składowych stolarki. W przypadku zachowanej stolarki, wykończonej oryginalnymi zdobieniami, należy odtworzyć w nowych
oknach detal i charakter dekoracji, sposób otwierania i głębokość
osadzania w murze, grubość ram szprosów.
3. Inne informacje dotyczące ochrony zabytków
a) Nie należy poddawać się sugestiom wykonawców różnych prac
remontowo-budowlanych o tzw. odnowieniu zabytkowych figur,
ambony, ołtarza czy oczyszczeniu obrazów własnym sposobem
z pominięciem opinii konserwatora.
b) Obiekty wymagające wpisania do rejestru lub ewidencji należy
niezwłocznie zgłosić Diecezjalnemu i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
c) Rozpoczął się w diecezji proces weryfikowania stanu zabytków w parafiach i tworzenia nowej dokumentacji dla zabytków, których brak
w inwentarzu parafialnym. Wizyty Diecezjalnego Konserwatora Zabytków pokrywają się z wizytacjami biskupimi w dekanatach.
4. Obowiązek prowadzenia tzw. Książki Obiektu Budowlanego dla
obiektów sakralnych i kościelnych znajdujących się na terenie
parafii
Główny Ekonom Konferencji Episkopatu Polski poinformował o zaleceniu dotyczącym wprowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dla
wszystkich obiektów sakralnych i kościelnych na terenie wszystkich diecezji w Polsce. Zgodnie z art. 64.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – właściciel
lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego Książkę Obiektu Budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań, kontroli stanu
technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania danego
obiektu budowlanego. Egzemplarze są do nabycia na furcie w Kurii lub
internetowo.
5. Zakaz umieszczania nowych anten i masztów przekaźnikowych
sieci komórkowych, telewizyjnych itp. na obiektach sakralnych
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i kościelnych znajdujących się na terenie parafii oraz ponawiania wygasających umów
Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, każda diecezja
podejmując autonomiczną decyzję, określa zasady umieszczania anten
i przekaźników na obiektach sakralnych i kościelnych. W diecezji opolskiej podjęto negatywną decyzję wobec prawa do umieszczania tego typu
urządzeń na obiektach sakralnych i kościelnych na swoim terenie. Zawarte wcześniej umowy obowiązują do czasu ich wygaśnięcia i nie powinno się zawierać nowych umów z operatorami telefonii komórkowej,
internetowej lub telewizyjnej.
ks. Ginter Żmuda

XVII. INFORMACJE I KOMUNIKATY
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ
1.	Pielgrzymka do Trzebnicy
Caritas Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w sobotę 6 października br. do udziału w XX pielgrzymce pracowników i wolontariuszy
Caritas do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Zgodnie z 20-letnią tradycją,
pielgrzymka rozpocznie się uroczystą Mszą św. o godz. 10.30 w bazylice św. Jadwigi. Eucharystii przewodniczyć będzie biskup pomocniczy
diecezji opolskiej Paweł Stobrawa. W tym roku do udziału w pielgrzymce zapraszamy szczególnie pielęgniarki i podopiecznych Stacji Opieki
Caritas. 10 października br. przypada bowiem 20. rocznica utworzenia i poświęcenia pierwszej Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej
w Dobrzeniu Wielkim. Wdzięczną pamięcią chcemy objąć patronów
programu Stacji Opieki, szczególnie ks. abpa Alfonsa Nossola, ofiarodawców z Niemiec oraz władze samorządowe naszego regionu, dzięki
którym Stacje Opieki Caritas zadomowiły się w polskiej rzeczywistości
i niosą ulgę cierpiącym. Po przerwie na posiłek, o godz. 12.30, wygłoszona zostanie konferencja. Po niej pielgrzymi przejdą do lasku bukowego na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Oprawę liturgiczną tegorocznej
pielgrzymki przygotują pielęgniarki Stacji Opieki Caritas. Do udziału
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w pielgrzymce serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze Szkolnych
Kół Caritas.
2.	Oferta Ośrodka Formacyjno-Wypoczynkowego „Rybak”
w Głębinowie
16 maja br. biskup opolski Andrzej Czaja poświęcił nowy Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy Caritas Diecezji Opolskiej „Rybak” w Głębinowie. Dom posiada 54 miejsca w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych, każdy
z balkonem i łazienką. Ośrodek nastawiony jest na działalność formacyjną. Pragnie być miejscem spotkań dla ludzi, którzy poszukują punktów
orientacyjnych dla swojej wiary. Prezentując stanowisko Kościoła, ośrodek chce doprowadzać do spotkań z przedstawicielami różnych dyscyplin: teologii, filozofii, etyki, ekumenizmu, polityki, kultury, ekonomii.
Będzie gościł autorytety kościelne i świeckie, interesujące postacie z życia publicznego, cennych komentatorów bieżących wydarzeń. Działalność
ośrodka będzie prowadzona w formie rekolekcji, konferencji, turnusów,
warsztatów, wystaw. Ośrodek może organizować dłuższe lub krótsze pobyty łączące wypoczynek, modlitwę, dysputy i elementy ruchu oazowego.
Caritas Diecezji Opolskiej gotowa jest współtworzyć fundusz, z którego
dofinansowany będzie pobyt dla zorganizowanych grup kościelnych goszczących w ośrodku, np. ministrantów, marianek, szafarzy Komunii św.,
wolontariuszy i pracowników Caritas, studentów teologii, grup młodzieżowych itp. Przedstawiając ww. środowiskom atrakcyjną ofertę cenową,
Caritas Diecezji Opolskiej pragnie inwestować w kondycję intelektualną
i duchową wiernych i w ten sposób uczestniczyć w nowej ewangelizacji.
Kontakt: osrodek_rybak@onet.pl, tel.: 77 472 60 39; www.rybak.nysa.pl.
3.	Szkolne Koła Caritas
Uwadze duszpasterzy, zwłaszcza księży wikariuszy i katechetów, polecamy działalność Szkolnych Kół Caritas (SKC). W naszej diecezji istnieje ich 26. Ważne jest, aby w sztafecie pokoleń, mającej miejsce także
w posłudze charytatywnej Kościoła, przekazać młodemu pokoleniu poczucie odpowiedzialności za najsłabszych w społeczeństwie i w Kościele.
Większość z blisko 3 tysięcy wolontariuszy, zaangażowanych w działalność Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Opolskiej, to kobiety w wieku powyżej 50 lat. Dobrze pamiętają trudne czasy i łatwo wczuwają się
w sytuację potrzebujących. Młode pokolenie nie dysponuje tak powszech439

nym doświadczeniem biedy i z trudem uruchamia „wyobraźnię miłosierdzia”. Wolontariat w SKC pomaga otwierać młodych na potrzeby innych,
na wymagania sprawiedliwości, przełamuje logikę zysku, którą rządzi
kalkulacja i oczekiwanie wzajemności. Wolontariat nadaje życiu chrześcijanina znamię darmowości, które Ojciec Święty Benedykt XVI wyprowadza ze świadomości bycia obdarowanym przez Boga. Informacje
na temat Szkolnych Kół Caritas (czym są, jak je założyć i jakie są ich zadania) można znaleźć na stronie internetowej http://caritas.diecezja.opole.
pl/. Cennym przyczynkiem do pracy formacyjnej dla wolontariuszy SKC
jest gazetka informacyjna „Pomocny Patrol”. Dwanaście numerów gazetki tworzyli wolontariusze SKC przy ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. 13
numer zredagowali, w multimedialnej formie e-wydania, wolontariusze
SKC z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku. Zespołom redakcyjnym dziękujemy za poświęconą pracę. Wyczerpujące informacje na temat działalności szkolnego wolontariatu można uzyskać u ks. Jarosława
Staniszewskiego, diecezjalnego opiekuna i koordynatora SKC.
4.	Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD
W europejskim programie pomocy żywnościowej pod nazwą PEAD
regularnie uczestniczy 280 parafii diecezji opolskiej. Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas wykonują trudną, ale społecznie użyteczną
pracę. Wzorowo współpracują z koordynatorami rejonowymi i centralą
Caritas. Tą drogą wyrażamy im naszą wdzięczność. Caritas Diecezji Opolskiej należy do grona tych diecezji, które przyjmują największą ilość towarów. Fakt ten wymaga dużej sprawności logistycznej, której pracownicy
Caritas od 10 lat usiłują sprostać. Program PEAD kontynuowany będzie
do końca 2013 r. Jego dalsze losy stoją pod znakiem zapytania. Bardzo
zachęcamy wspólnoty parafialne, które do tej pory nie sięgnęły po żywność, aby skorzystały z dogodnej okazji do dobroczynności.
Tabela przedstawia realizację programu PEAD przez Caritas Diecezji Opolskiej
Rok

Przyjęta żywność
(w tonach)

Liczba
obdarowanych osób

Wartość finansowa
pomocy (w zł)

2003
2004
2005

21,7
24
308,4

9 113
9 617
24 031

40 000
47 000
636 000
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2006
2007
2008
2009
2010
2011

874,2
1 400
1 198
2 165
1 521
1 716

2012

1 033

suma:

10 261,3

44 900
63 491
66 622
129 212
124 140
118 355
(stan na 1.06.2012 r.)
27 112
616 93

1 900 000
3 204 000
2 888 000
7 976 000
6 153 000
4 949 000
3 298 000
31 091 000

5. 1% podatku dla Caritas Diecezji Opolskiej
Caritas Diecezji Opolskiej Organizacja Pożytku Publicznego dziękuje wiernym, którzy w ramach odpisu 1% podatku dochodowego za rok
2011 przekazali jej 142 769 zł. Zgodnie z zapowiedzią pieniądze zostały
przelane na konto hospicjum w Starych Siołkowicach. W przyszłym roku placówka obchodzić będzie 10-lecie istnienia. W tym czasie przebywało w niej 2015 pacjentów, z których 1618 zmarło (stan na 13 sierpnia
2012 r.). Poziom finansowania świadczeń paliatywnych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia powoduje, że hospicjum zadłużone jest na kwotę 141
tys. złotych (stan na 13 sierpnia 2012 r.). Caritas przeznacza 97% wpłat
z 1% podatku na zakup sprzętu dla swoich placówek medycznych, głównie Stacji Opieki, ośrodków rehabilitacyjnych i paliatywnych. 3% wpłat
pochłaniają koszty administracyjne. Z placówek Caritas korzysta rocznie
ok. 55 tys. pacjentów.
Tabela przedstawia poziom wpłat na Caritas Diecezji Opolskiej OPP
w kolejnych latach
Ilość osób,
Kwota z 1%
które przepodatku
kazały 1%
za rok 2007 202 339,00 zł

3 638

za rok 2008 244 106,00 zł

4 673

za rok 2009 171 615,00 zł

3 475

Sposób wykorzystania 1% podatku
zakup sprzętu i art. medycznych dla
placówek leczniczych Caritas
zakup sprzętu do rehabilitacji i pielęgnacji dla placówek leczniczych Caritas
zakup dwóch wind dla ośrodka formacyjno-wypoczynkowego „Rybak”
w Głębinowie
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za rok 2010 158 800,00 zł

3 972

za rok 2011 142 769,00 zł

3 415

zakup 75 łóżek elektrycznych, sterowanych na pilota, dla Stacji Opieki
Caritas
działalność Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach

Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Izby
Skarbowej w Opolu, na terenie woj. opolskiego istnieje 313 organizacji
pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania 1% podatku. Za
2011 rok otrzymały prawie 9.8 miliona złotych od 193 tys. podatników.
Praktykę współdecydowania obywateli o przeznaczeniu części swoich
podatków wpłacanych państwu pochwalił Ojciec Święty Benedykt XVI
w encyklice Caritas in veritate (nr 60). Gorąco prosimy duszpasterzy
o zachęcanie wiernych do przekazywania 1% podatku, zamiast do budżetu państwa, na służbę chrześcijańskiego miłosierdzia realizowaną
przez kościelną Caritas.
ks. Arnold Drechsler

XVIII. KOMUNIKATY REKTORA
WYŻSZEGO Międzydiecezjalnego
SEMINARIUM DUCHOWNEGO W OPOLU
1. Nowy rok akademicki w seminarium
Od ustanowienia nowego podziału administracji kościelnej w Polsce w 1992 r., diecezje opolska i gliwicka ściśle współpracowały ze sobą
w celu formowania i kształcenia kandydatów do kapłaństwa. Cieszymy
się bardzo, że po otrzymaniu przewidzianej zgodnie z prawem aprobaty Kongregacji Edukacji Katolickiej, podpisanej przez ks. kard. Zenona
Grocholewskiego dnia 30 listopada 2011 r., Biskupi: Opolski i Gliwicki
erygowali Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu.
Seminarium zatem rozpoczyna 64. rok swojej działalności.
Od nowego roku akademickiego grono moderatorów ulegnie zmianie. Decyzją Biskupa Opolskiego miejsce ks. wicerektora dr. Rudolfa
Nieszwieca zajmie ks. dr hab. Andrzej Anderwald, a nowym prefektem
w miejsce ks. dr. Janusza Podzielnego będzie ks. dr Maciej Skóra.
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Nowy rok formacyjny rozpoczął się już 3 września 2012 r. kursem
propedeutycznym dla alumnów I roku w Rudach Raciborskich; aktualnie mamy 36 kandydatów do seminarium (opolskich – 19, gliwickich
– 17). W sumie nowy rok akademicki rozpoczęło 127 alumnów z obydwu diecezji.
2.	Inicjatywy duszpasterskie proponowane przez seminarium
Podobnie jak w latach ubiegłych, seminarium proponuje następujące inicjatywy:
• Rekolekcje dla maturzystów (piątek–sobota–niedziela w Wielkim Poście 2013, dokładna data zostanie podana w komunikatach
Wydziału Duszpasterskiego i w ORDO na rok 2013).
• Niedzielę Powołań (IV Niedziela Wielkanocna, tj. 21 kwietnia
2013 r. (we wszystkich dekanatach diecezji opolskiej).
• Dzień Otwartych Drzwi (z racji uroczystości ku czci św. Józefa
w Jemielnicy) w sobotę 27 kwietnia 2013 r.
• Niedzielę Pastoralną w kolejnych dekanatach diecezji opolskiej
(połączoną ze zbiórką na potrzeby seminarium).
• Od kilku lat proponujemy także w seminarium Rekolekcje dla rodziców kapłanów, które odbywają się zawsze w pierwszy weekend
września (31 sierpnia – 2 września 2012 r., w tym roku poprowadził
je ks. prof. Piotr Morciniec, w roku przyszłym odbędą się w dniach
30 sierpnia – 1 września 2013 r.)
3.	Terminy posług i święceń w nowym roku formacyjnym
•
•
•
•

9 grudnia 2012 – akolitat (rok IV) i kandydatura (V)
17. lutego 2013 – lektorat (rok III)
13 kwietnia 2013 – diakonat ( rok V)
18 maja 2013 – prezbiterat (rok VI)

4.	Podziękowanie
Pragnę wyrazić wdzięczność Czcigodnym Księżom za każdy gest
wsparcia, życzliwości i współpracy w dziele formacji kandydatów do kapłaństwa. Alumni seminarium (zwłaszcza w czasie wakacji) będą starać
się wspomagać wszystkie inicjatywy duszpasterskie obydwu diecezji,
jak rekolekcje ministrantów, Dzieci Maryi, oaz i innych ruchów kościelnych. W sposób szczególny dziękujemy za wszystkie modlitwy w inten443

cji seminarium, za utrzymanie naszego domu (seminaristicum, jesienna
zbiórka darów, kolekty z niedzieli pastoralnej, jak i pomoc indywidualną) oraz wszelkie zaangażowanie na rzecz budzenia nowych powołań.
Seminarium stara się pamiętać w modlitwie, szczególnie w czasie niedzielnej Eucharystii, o wszystkich swoich darczyńcach i dobrodziejach
i w ten sposób, choć w części, wyrazić wdzięczność za troskę o nasz dom.
ks. Grzegorz Kadzioch

XIX. Informacje diecezjalnego
Radia PLUS Opole
Od siedemnastu lat istnienia diecezjalne Radio Plus Opole (wcześniej
Radio Góra Świętej Anny) realizuje program o charakterze społecznoreligijnym. Przez ten czas na stałe wpisało się w życie diecezji opolskiej,
wspierając lokalny Kościół w jego misji ewangelizacyjnej.
Badania przeprowadzone przez SMG/KRC pokazują, że w ostatnim
czasie zwiększyła się słuchalność naszego radia, w którym bardzo ważną rolę odgrywają lokalne informacje z diecezji i województwa.
Chcąc jeszcze bardziej uatrakcyjnić nasz program, od 8 września
2012 r. (początek nowej jesiennej ramówki) na naszej antenie pojawiły się nowe audycje.
Audycją, którą w sposób szczególny pragniemy promować w tym roku, nosi tytuł „Dobry wieczór ze SŁOWEM – radiowa akademia biblijna”,
emitowana w każdą środę o godz. 20.00. Jest ona prowadzona na żywo
przez biblistów pracujących na Wydziale Teologicznym UO i osoby, dla
których Pismo Święte odgrywa ważną rolę w życiu. W czasie tego programu prowadzący będą również otwarci na kontakt ze słuchaczem (telefony,
komunikator gg, e-maile). Uzupełnieniem tej audycji jest planowany cykl
spotkań przeprowadzonych w kilku miastach Opolszczyzny we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, w czasie których będziemy zachęcać do systematycznego czytania Pisma Świętego.
Nową propozycją antenową jest audycja misyjna „Serce dla misji”.
Chcemy w sposób systematyczny informować naszych słuchaczy o dzia444

łalności misyjnej Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem misjonarzy
pochodzących z naszej diecezji. Współprowadzącą program będzie długoletnia misjonarka, s. Dolores Zok.
W nowej ramówce znalazł się także krótki program „Wędrówka w krainy filozofów”, prowadzony przez ks. prof. Joachima Piecucha, który ukazuje ciekawe zagadnienia filozoficzne.
W związku ze zbliżającym się Rokiem Wiary wprowadziliśmy do
naszej ramówki w soboty i niedziele o godz. 15.00 Koronkę do Bożego
Miłosierdzia. W tym wyjątkowym roku pragniemy również zaproponować słuchaczom serie radiowych rekolekcji (we współpracy z Duszpasterstwem Akademickim).
Warto w tym miejscu wspomnieć, że na antenie naszego diecezjalnego radia można wysłuchać wielu innych audycji, realizujących misję
ewangelizacyjną. Są wśród nich: „Pan Bóg po godzinach – radiowe katechezy dla dorosłych” – audycja prowadzona w sposób interaktywny w każdą sobotę o godz. 20.00; „Pasterskie Słowo” bpa Andrzeja Czai – emisja
w sobotę o godz. 19.45, powtórka w niedzielę o godz. 9.45; „Młodzi na
plus” – audycja dla młodzieży prowadzona przez młodzież z poszczególnych rejonów duszpasterskich – emisja w każdą niedzielę w godz.
20.00–22.00; „Pozytywne rytmy” (audycja promująca muzykę chrześcijańską) – emisja w każdy poniedziałek o godz. 19.00; „Buksy i Marsjanki” (audycja dla ministrantów i Marianek) – emisja w każdą sobotę
o godz. 14.00; „Z życia Kościoła i diecezji” (przygotowane przez Biuro
Prasowe Diecezji Opolskiej) – emisja w sobotę o godz. 9.15, powtórka
o godz. 19.15.
Przypominamy, iż każdego dnia transmitujemy Eucharystię z poszczególnych kościołów naszej diecezji: od poniedziałku do piątku o godz.
6.00 z katedry opolskiej; w sobotę o godz. 7.00 z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu (tylko w czasie roku akademickiego); I niedziela miesiąca – z Kamienia Śląskiego; II niedziela
miesiąca z katedry opolskiej; III niedziela miesiąca – z Góry Świętej Anny; IV niedziela miesiąca – z poszczególnych parafii diecezji opolskiej.
Ze szczegółowym programem radiowym można zapoznać się na stronie internetowej radia: www.plus.opole.pl.
W 2013 r. nasze radio świętować będzie 18. rocznicę istnienia i z tej
okazji planowane jest kilka imprez okolicznościowych, o których szczegółowo poinformujemy w późniejszym terminie.
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Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kapłanom, którzy
w sposób systematyczny angażują się w tworzenie naszego programu.
Przypominam, że za pośrednictwem radia można również przekazywać
informacje o ważnych wydarzeniach parafialnych, o których z pewnością powiemy na naszej antenie. Jednocześnie gorąco proszę Czcigodnych
Kapłanów o zachęcanie swoich parafian do słuchania naszego diecezjalnego radia, za co już z góry dziękuję. Antena radiowa może być nie tylko miejscem informowania o ważnych wydarzeniach w parafii i diecezji,
ale również formą ewangelizacji tych, dla których jedynym spotkaniem
z Kościołem jest wysłuchanie audycji. Rzetelnie przygotowane audycje
mogą natomiast sprawić, że nie będzie to spotkanie ostatnie.
ks. Krzysztof Faber

XX. BIURO PODRÓŻY „ŚW. JACEK”
Dla usprawnienia diecezjalnego duszpasterstwa pielgrzymkowego Biskup Opolski powołał Biuro Podróży „św. Jacek”. Zasadniczym celem
Biura jest organizacja pielgrzymek, które w możliwie najwyższym stopniu będą odpowiadały oczekiwaniom diecezjan dotyczącym pielgrzymowania. W założeniach jest także wspieranie proboszczów, katechetów
i liderów wspólnot w przygotowaniu wyjazdów.
Realizacji powyższego założenia ma służyć przede wszystkim bogata oferta pielgrzymkowa (skonsultowana z Wydziałem Duszpasterskim)
oraz zapewnienie maksymalnie optymalnych warunków umożliwiających
realizację oferowanych usług i w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom ze strony duszpasterzy. Ważnym zadaniem będzie przygotowywanie dużych wyjazdów przeznaczonych dla wszystkich diecezjan (jako
propozycji dla wiernych z małych parafii, w których nie ma możliwości zebrania całej grupy pielgrzymkowej). Biuro służy także duszpasterstwom specjalistycznym, zwłaszcza młodzieży (organizacja wyjazdów
m.in. dla Dzieci Maryi czy LSO).
Biuro proponuje szereg dodatkowych usług związanych z pielgrzymowaniem: grupowe ubezpieczenia KL, NNW (zwłaszcza wyjazdy grup
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parafialnych), zakup biletów lotniczych (indywidualnych i grupowych),
rezerwacje noclegów.
W planach Biura na najbliższy okres jest m.in.: przygotowanie diecezjalnej pielgrzymki do Rzymu (na rozpoczęcie Roku Wiary), rekolekcje
dla kapłanów w Rzymie (listopad) oraz udział młodych z naszej diecezji w spotkaniu Taize w Rzymie (na przełomie roku) oraz w Światowych
Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro – w 2013 r.
Szczegółowe informacje na temat Biura znajdują się na stronie www.
swjacek.eu. Biuro mieści się w Kurii Diecezjalnej i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.
ks. Wojciech Czekała

XXI. Komunikaty kancelarii
kurii Diecezjalnej
Mając na uwadze ułatwienie Czcigodnym Księżom korzystanie z urzędów kurialnych, podajemy dane teleadresowe i zakras najważniejszych
kompetencji poszczególnych działów.
Kancelaria Kurii Diecezjalnej
Kanclerz – ks. Rudolf Pierskała, tel. 77 44 32 101,
e-mail: kanclerz@diecezja.opole.pl; kuria@diecezja.opole.pl
Notariusz – ks. Jan Pyka, tel. 77 44 32 102,
e-mail: notariusz@diecezja.opole.pl
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek–piątek od 9.00 do 13.00 i od
14.00 do 16.00.
Najważniejsze sprawy załatwiane w Kancelarii Kurii: przyjmowanie
petentów i bieżące załatwianie ich spraw; spisywanie aktów i sporządzanie dokumentów w sprawach dotyczących dekretów; wydawanie pozwoleń na dokonywanie zmian w księgach metrykalnych; przygotowywanie
pozwoleń związanych z celebrowaniem Mszy św. (binacje, trynacje, Msze
św. poza kościołem, Msze św. za parafian poza niedzielą itp.); przygotowywanie dyspens odnoszących się do zawierania małżeństw – z wyjątkiem nihil obstat (stwierdzenia stanu wolnego cywilnie związanych
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i rozwiedzionych) oraz zniesienie klauzuli po orzeczeniu nieważności
małżeństwa; wystawianie zaświadczeń dla księży i parafii.
Ponadto do kompetencji kanclerza należą: redagowanie Kalendarza
liturgicznego (ORDO); organizacja kursu liturgicznego dla fotografów;
opieka duchowa nad kandydatami do stałego diakonatu; organizacja kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
Dodatkowymi zadaniami notariusza są: prowadzenie diecezjalnej strony internetowej; redakcja „Wiadomości Urzędowych Diecezji Opolskiej”;
zarząd Diecezjalnym Centrum Informatycznym; zarząd Funduszem Zapomogowym Kapłanów (głównie przyjmowanie zgłoszeń o kapłanach,
którym należna jest pomoc materialna).
Sekretariat Biskupa Opolskiego
ks. Joachim Kobienia, tel. 77 44 32 149, e-mail: kobienia@diecezja.
opole.pl
s. Amata Ekert, tel. 77 44 32 110, e-mail: sekretariat@diecezja.opole.pl
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek–piątek od 9.00 do 13.00 i od
14.00 do 16.00.
Do zadań sekretariatu należy: umawianie spotkań z księdzem biskupem (s. Amata, pod jej nieobecność ks. Joachim Kobienia); redagowanie
gratulacji biskupa na szczególne okazje; wypisywanie listów kondolencyjnych; ustalanie przebiegu czynności liturgicznych w ramach posług
biskupa w parafiach.
Wydział Duszpasterski
Dyrektor – ks. Waldemar Musioł, tel. 77 44 32 131, e-mail: musiol@
diecezja.opole.pl
s. Angela Lasek, tel. 77 44 32 130, e-mail: wd@diecezja.opole.pl;
s.angela@diecezja.opole.pl
Rajmund Kansy, tel. 77 44 32 132, e-mail: wd@diecezja.opole.pl;
rajkan@diecezja.opole.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek–piątek od 9.00 do 13.00 i od
14.00 do 16.00.
W Wydziale Duszpasterskim księża mogą załatwić następujące sprawy:
uzyskać porady w zakresie duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego
w parafii; uzyskać informacje na temat funkcjonowania Parafialnych Rad
Duszpasterskich w diecezji opolskiej; skorzystać z materiałów do gazetek
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parafialnych, redagowanych raz w tygodniu (można je otrzymywać bezpośrednio na maila lub ściągnąć ze strony internetowej diecezji); przekazać informację o śmierci rodzica kapłana celem powiadomienia innych
kapłanów o szczegółach pogrzebu i skierowania prośby o modlitwę za
zmarłego (stąd informacja trafia do moderatora strony internetowej oraz
sekretarza księdza biskupa, który redaguje list kondolencyjny); uzyskać
delegację do udziału w spotkaniach pozadiecezjalnych duszpasterstw specjalistycznych; przekazać informacje o wydarzeniach lokalnych, które powinny się znaleźć w komunikatach Wydziału Duszpasterskiego dla całej
diecezji (zaproszenia, plakaty itp.); dokonać aktualizacji adresów mailowych parafii i księży; zgłosić uczestników wydarzeń (kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., przeglądu kolędników misyjnych, kursu
operatorów sprzętu audiowizualnego, spotkań formacyjnych dla Parafialnych Rad Duszpasterskich, pielgrzymek jubilatów małżeńskich); przekazać następującą dokumentację (protokoły liczenia wiernych dominicantes
i comunicantes, protokoły zbiórki na Centrum Opatrzności Bożej, protokoły rocznej statystyki sakramentalnej, zgłoszenia kandydatów do Bractwa św. Józefa).
Wydział Katechetyczny
Dyrektor – ks. Marcin Wilczek, tel. 77 44 32 133, e-mail: wilczek@
diecezja.opole.pl
s. Mirosława Potyra, tel. 77 44 32 133, e-mail: katecheta@diecezja.
opole.pl
Arkadiusz Pyka, tel. 77 44 32 103, e-mail: katecheta@diecezja.opole.pl
Piotr Dobrowolski, tel. 77 44 32 103, e-mail: katecheta@diecezja.
opole.pl
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek–piątek od 9.00 do 13.00 i od
14.00 do 16.00; dyrektor przyjmuje z wyjątkiem czwartków, Piotr Dobrowolski tylko w poniedziałki i wtorki.
Kompetencje Wydziału Katechetycznego są następujące: sprawy personalne i organizacyjne dotyczące katechezy w szkole (wydawanie misji
kanonicznej i zaświadczeń katechetycznych); organizowanie kursu animatorów mistagogii, w tym przyjmowanie zgłoszeń i przesyłanie materiałów
oraz konspektów do dekanalnych duszpasterzy katechezy (u Arkadiusza
Pyki i Piotra Dobrowolskiego); sprawy dotyczące konkursów religijnych
(u Arkadiusza Pyki i Piotra Dobrowolskiego); sprawy związane z Fun449

dacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – przyjmowanie protokołów i odcinków wpłaty (w sekretariacie u s. M. Mirosławy Potyry).
Wydział Finansowo-Gospodarczy
Dyrektor – ks. Ginter Żmuda, tel. 77 44 32 115, e-mail: ekonom@diecezja.opole.pl
Kadry – s. Fabiana Tomala, tel. 77 44 32 146, e-mail: fabiana@diecezja.opole.pl
Księgowość – Anna Koloch, tel. 77 44 32 148, e-mail: koloch@diecezja.opole.pl
Kasa – Agnieszka Ceglarek, tel. 77 44 32 135, e-mail: ceglarek@diecezja.opole.pl
Sekretariat – Agnieszka Węsiora, tel. 77 44 32 147, e-mail: a.wesiora@diecezja.opole.pl
Adwokat – mec. Marian Jagielski, tel. 77 44 32 108, e-mail: ekonom@
diecezja.opole.pl
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek–piątek od 8.00 do 13.00 i od
14.00 do 16.00; dyrektor: poniedziałek–czwartek od 9.00 do 13.00 i od
14.00 do 16.00; kasa: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–13.00 oraz
14.00–15.00; adwokat: wtorek i czwartek od 11.00 do 13.00 (I piętro).
W gestii dyrektora znajdują się następujące sprawy: formalności związane z uzyskaniem zezwoleń potrzebnych do właściwego zarządzania
dobrami kościelnymi; doradztwo w sprawach inwestycyjnych i budowlanych; przyjmowanie zgłoszeń dotyczących inwestycji budowlanych
i remontowych oraz konserwacji zabytków; konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych, krajowych; pomoc w przygotowaniu umów
zawieranych w parafiach i nadzór nad nimi; rozpatrywanie spraw dotyczących rozliczania się z zobowiązań płatniczych parafialnych i osobistych księży; ubezpieczenie majątkowe.
Zadaniem Sekretariatu jest przyjmowanie spraw interesantów i kierowanie ich do właściwej agendy wydziału oraz prowadzenie korespondencji wydziału z parafiami.
Księgowość udziela pomocy doradczej w kwestiach prowadzenia dokumentacji księgowej w parafiach, która dotyczy np. księgowania przychodów i rozchodów, rozliczenia darowizn, zgłoszenia podatkowego do
Urzędu Skarbowego z działalności gospodarczej w parafii oraz przyjmuje dokumentację parafialną zawierającą roczne sprawozdania.
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Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe i przelewowe z parafii oraz od
księży, a także sporządza wykazy dłużników i informuje o sposobie uregulowania płatności.
Dział kadr zajmuje się: pomocą doradczą w kwestii ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego; sporządzaniem zaświadczeń o przebiegu
ubezpieczenia w ciągu lat pracy; dokumentacją ubezpieczeniową księży misjonarzy, kapłanów nie mających statusu emeryta i nie pracujących
w parafii; dokumentacją emerytalno-rentową pracowników diecezjalnych i księży z parafii.
Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej
Dyrektor – ks. Krzysztof Faber, tel. 600 877 762, e-mail: k.faber@
diecezja.opole.pl
Asystent prasowy – tel. 602 435 773; 77 44 32 105, e-mail: biuroprasowe@diecezja.opole.pl
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek–piątek od 8.00 do 13.00 i od
14.00 do 15.00; dyrektor przyjmuje w siedzibie Radia Plus Opole.
Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej przyjmuje informacje od księży
o wydarzeniach parafialnych lub ponadparafialnych, którym należałoby nadać medialny rozgłos, a także służy radą w kwestiach medialnych
(np. wnioskowanie o patronaty medialne, udzielanie wypowiedzi do mediów). Ponadto Biuro Prasowe może udostępnić archiwalne informacje
medialne, które dotyczą spraw Kościoła lokalnego.
Pozostałe agendy kurialne
Wikariusz Biskupi ds. Formacji Stałej Kapłanów – ks. Joachim
Waloszek, przyjmuje we wtorki od 9.00 do 11.00, tel. 77 44 32 108;
Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego – ks. Andrzej Demitrów, przyjmuje w poniedziałki od 10.00 do 13.00, tel. 77 44 32 108;
Penitencjarz kościoła katedralnego i egzorcysta diecezjalny –
ks. Krzysztof Grzywocz, przyjmuje w czwartki od 10.30 do 13.00,
tel. 77 44 32 108;
Diecezjalny duszpasterz rodzin – ks. Jerzy Dzierżanowski, przyjmuje w środy od 11.00 do 13.00, tel. 77 44 32 108.
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D z i a ł n i e u r z ę do w y
Sprawozdanie
z Konferencji rejonowych 2012
W dniach od 10 do 12 września 2012 r. odbyły się w Nysie, Raciborzu
i Opolu doroczne konferencje rejonowe, w których wzięło udział łącznie 462 księży. Program każdej konferencji obejmował następujące tematy: wyzwania i program realizacji Roku Wiary (bp Andrzej Czaja);
informacje Wydziału Katechetycznego (ks. Marcin Wilczek); zagadnienia duszpasterskie (ks. Waldemar Musioł); zadania, oferta i perspektywy
Biura Podróży „św. Jacek” (ks. Wojciech Czekała); bierzmowania oraz
wizytacje kanoniczne w 2012 r. i niektóre zagadnienia związane z troską o dobra doczesne Kościoła (bp Paweł Stobrawa); informacje Wydziału Finansowo-Gospodarczego (ks. Ginter Żmuda); proces beatyfikacyjny
świątobliwej Eufemii Ofki, przeoryszy z Raciborza (ks. Grzegorz Kublin); postulaty i wolne wnioski.
Biskup opolski Andrzej Czaja swoim wystąpieniem wprowadził
uczestników do każdego spotkania. Na początku zaznaczył, że zapowiedziany Rok Wiary pozwoli realizować obecny program duszpasterski
Episkopatu Polski „Być solą ziemi” w nawiązaniu do dwóch poprzednich
programów: „W komunii z Bogiem” i „Kościół naszym domem”. Rozwijając myśli zawarte w Liście apostolskim Benedykta XVI Porta fidei
(nr 8–9), wskazywał kapłanom na zintensyfikowanie troski o wiarę i odpowiedzialność za przekaz wiary. Następnie skupił się na problematyce
celebrowania wiary w liturgii oraz jej wiarygodnym świadectwie w życiu. Zwrócił uwagę na to, że duszpasterze muszą zgłębiać depozyt wiary
i ponownie wkroczyć na drogę formacji z powodu głębokiego kryzysu
wiary, aby pomóc wiernym spotkać Jezusa. Biskup, kontynuując swoje
wystąpienie, zaakcentował kilka wyzwań, które według niego powinni
realizować duszpasterze, orientując się w swoim działaniu czterema słowami kluczami na Rok Wiary: modlitwa, pokuta, katecheza i świadectwo. Najpierw zaznaczył wartość przepowiadania i dawania świadectwa
dla przybliżenia wiernym zagadnień związanych z wyznawaniem wiary. Potem podkreślił rolę modlitwy osobistej i wspólnotowej, w której
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powinni wypraszać łaskę wiary dla młodego pokolenia. Dlatego uważa,
że należy tworzyć wspólnoty modlitwy i otworzyć w ciągu dnia świątynie, aby wierni mogli wejść na indywidualną modlitwę. Istotne znaczenie dla rozwoju wiary będzie miało kształtowanie żywej więzi z Bogiem
przez udział wiernych w liturgii, a szczególnie przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania. W związku z tym polecił podtrzymywanie
zwyczaju codziennego sprawowania tego sakramentu pół godziny przed
Mszą św., a także wystąpił z inicjatywą, aby w kościołach rejonowych
umożliwić wiernym przyjęcie tego sakramentu codziennie w godzinach
popołudniowych dogodnych dla wiernych. Wielką pomocą w budowaniu
osobistej relacji wiernych do Boga, jak zaznaczył biskup, będzie mistagogia liturgiczna, pielgrzymki do miejsc świętych, rekolekcje i dni skupienia, katecheza dorosłych, peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny
oraz powstające w diecezji Szlaki Jakubowe. Ponadto zachęcił duszpasterzy, aby formacja wiernych na różnych płaszczyznach była zaczynem
nowej ewangelizacji. Biskup wskazał na konkretne formy pracy, do których zaliczył: wspólne przeżywanie wiary we wspólnocie parafialnej
i domowej w dniu Pańskim, formację animatorów bierzmowania, odnowienie domowych symboli religijnych, czytanie Pisma Świętego, dzieła
miłości bliźniego. Na koniec swojego wystąpienia biskup zachęcił kapłanów do pielęgnowania troski o swoje uświęcenie przez udział w dniach
skupienia, rekolekcjach rocznikowych, zgłębianie dokumentów Soboru
Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, budowanie wzajemnego braterstwa kapłańskiego oraz zaangażowanie dla formacji istniejących grup religijnych w parafii, np. Ruch Światło-Życie, Kościół
Domowy, Ruch Czystych Serc, Bractwo św. Józefa.
Po wystąpieniu Biskupa Opolskiego głos zabrał ks. Marcin Wilczek
– dyrektor Wydziału Katechetycznego, który omówił wskazania dotyczące organizacji katechezy w diecezji opolskiej. Potem przedstawił nowych rejonowych wizytatorów katechezy oraz zagadnienia związane
z trzyletnim cyklem przygotowania młodzieży do bierzmowania, wskazując na konieczność formacji animatorów bierzmowania oraz wykorzystanie wydanych już materiałów do I i II roku formacji do bierzmowania.
Kolejnym prelegentem był ks. Waldemar Musioł – dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego, który najpierw wyraził swoją wdzięczność za posługę
kapłanom zajmującym się diecezjalnym i dekanalnym duszpasterstwem
specjalistycznym. Imienne podziękowania skierował do ks. prof. Pio453

tra Morcińca za pracę w duszpasterstwie służby zdrowia i do ks. prałata Zygmunta Lubienieckiego za zaangażowanie na polu sportu i kultury
zdrowotnej. Następnie przedstawił główne kierunki duszpasterstwa diecezjalnego, do których zaliczył: przygotowanie młodzieży do bierzmowania, rozwój Bractwa św. Józefa, przeżywanie Roku Wiary w diecezji
i parafii, przygotowanie instrukcji związanej z formacją do sakramentu chrztu, formy nowej ewangelizacji w parafii. Ponadto omówił zasady
przyznawania osobom świeckim diecezjalnej nagrody Hyacinthus Opoliensis oraz ofertę studiów o specjalności „Coaching odpowiedzialnego
rodzicielstwa” oraz „Coaching duchowości rodzinnej”.
Ostatnim prelegentem przed przerwą był ks. Wojciech Czekała, dyrektor Diecezjalnego Biura Podróży „św. Jacek”, który zaprezentował
powstałe w tym roku biuro i perspektywy jego działalności w najbliższym czasie.
Drugą część konferencji rejonowych rozpoczął bp Paweł Stobrawa,
który zajął się omówieniem sprawowania sakramentu bierzmowania i organizacją wizytacji biskupich w nadchodzącym czasie. Nawiązując do postanowień I Synodu Diecezji Opolskiej (statut 57) stwierdził, że sakrament
bierzmowania będzie udzielany młodzieży klasy III gimnazjum każdego
roku. W związku z tym należy w dekanatach przewidzieć liczebność grup
kandydatów do bierzmowania, a terminy należy uzgodnić do końca listopada 2012 r., uwzględniając przy tym ustalone już terminy I Komunii św.
w parafiach dekanatu oraz dni egzaminów w gimnazjach i wyjazdy młodzieży w ramach tzw. „zielonych szkół”. Następnie biskup wymienił dekanaty, które będą objęte wizytacją kanoniczną i zapowiedział księżom
proboszczom przyjazd kurialnej komisji przedwizytacyjnej, która w ramach swojej pracy będzie omawiać i przyjmować przygotowane wcześniej kwestionariusze. Nawiązując do przygotowania parafii do wizytacji
wskazał, że w programie należy uwzględnić, oprócz Mszy pontyfikalnej,
nabożeństwo dla chorych, spotkania z grupami parafialnymi, odwiedziny
wspólnot zakonnych, szpitala, domu opieki, hospicjum itp. Ponadto biskup
polecił księżom, aby odnośnie każdej celebry z biskupem kontaktowali
się z ks. sekretarzem dr. Joachimem Kobienią, aby uniknąć improwizacji w liturgicznych celebracjach. Równocześnie zachęcił ich do uporządkowania pracy fotografów i kamerzystów podczas sprawowania liturgii.
Informacje Wydziału Finansowo-Gospodarczego przekazał ks. dyr.
Ginter Żmuda, który omówił szczegółowo następujące zagadnienia: po454

zyskiwanie przez parafie 12 ha z Agencji Rynku Rolnego, instalacja
elektrowni wiatrowych na terenach parafialnych, rozwój Szlaków Jakubowych w diecezji opolskiej, nowa oferta ubezpieczeń obiektów parafialnych, zasady działalności gospodarczej parafii, opracowanie projektów
przy występowaniu o dotacje unijne, założenie ksiąg obiektów parafialnych, przygotowanie rocznego finansowego rozliczenia parafii, konieczność uzyskania zgody kurialnej komisji budowlanej do prowadzenia prac
remontowych w parafii, weryfikacja stanu zabytków w diecezji.
W ostatnim wystąpieniu programowym ks. Grzegorz Kublin przedstawił aktualny stan prac związanych z przygotowaniem do procesu beatyfikacyjnego świątobliwej Eufemii Ofki, przeoryszy z Raciborza.
W wystąpieniu podsumowującym konferencje rejonowe Biskup Opolski wskazał na potrzebę reorganizacji funkcji dziekana oraz na konieczność łączenia w przyszłości niektórych parafii ze sobą ze względu na
postępujący niż demograficzny w naszym regionie. Na zakończenie konferencji biskup odmówił modlitwę za chorych i zmarłych kapłanów oraz
udzielił zebranym kapłanom pasterskiego błogosławieństwa.
Ks. Rudolf Pierskała
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