Odezwa Biskupa Opolskiego
w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi
Drodzy Diecezjanie,
w dzisiejszej liturgii Słowa wybrzmiewa nie tylko prawda o wstąpieniu Pana Jezusa
do nieba. Słyszymy również o Jego orędowaniu za nami i Jego powtórnym przyjściu na
ziemię. Autor Listu do Hebrajczyków oznajmia: „Chrystus wszedł […] do samego nieba,
aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,24). Posłańcy z nieba zwiastują: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). Dlatego autor biblijny woła: „Trzymajmy się niewzruszenie
nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10,23).
On to przed wstąpieniem do nieba zapowiedział: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego
Ojca” (Łk 24,49). Obietnica dotyczy osoby i posłannictwa Ducha Świętego: „wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. […] gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).
Spełnienia „obietnicy Ojca” dostąpili w minionych tygodniach ci młodzi ludzie
w naszej diecezji, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Przez napełnienie darami
Ducha Świętego zostali upodobnieni do Chrystusa i uzdolnieni do dawania Mu świadectwa. Odtąd mają w sobie moc do rodzenia owoców Bożego Ducha, takich jak te
wymienione przez św. Pawła w Liście do Galatów (5,22-23): „miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Ta możliwość
pięknego owocowania ich życia domaga się jednak żyznej gleby, którą stanowi serce
szlachetne i dobre. Dlatego w dniach nowenny do Ducha Świętego prośmy o wiarę
w sercach i duchowy rozwój młodego pokolenia. Szczególnie wspierajmy też modlitwą tegorocznych maturzystów, aby podjęli trud rozeznawania woli Bożej, pytali Boga
o życiowe powołanie.
W najbliższą sobotę, 4 czerwca 2022 roku, w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 8 diakonów – przyjmując w katedrze opolskiej sakrament święceń prezbiteratu – otrzyma szczególny dar Ducha Świętego uzdalniający i zobowiązujący ich
do działania w zastępstwie Chrystusa Głowy i Pasterza. Będą to następujący absolwenci
naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego:

1. Krzysztof Bawełkiewicz z Parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie,
2. Mateusz Cerkowniak z Parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich,
3. Dominik Czaja z Parafii św. Klemensa Aleksandryjskiego w Rusocinie,
4. Wojciech Hejczyk z Parafii Matki Bożej w Raciborzu,
5. Paweł Korsan z Parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu,
6. Michał Sośnik z Parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach,
7. Dominik Sowa z Parafii NSPJ w Starej Kuźni,
8. Damian Wieczorek z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Bierawie.
Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za ten dar ośmiu neoprezbiterów i upraszajmy im potrzebne łaski, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic, radosnymi głosicielami
Ewangelii i prowadzili wyznawców Chrystusa Jego drogą. Módlmy się też za wszystkich
kapłanów, aby nie ulegali duchowości świata i wiodąc święte życie, pociągali ludzi do Boga.
Drodzy Diecezjanie, zwiastując z radością tegoroczne święcenia prezbiteratu,
z wielkim przejęciem chcę się też podzielić z Wami trudną wiadomością. W całym dzisiejszym dostatku życia na Śląsku Opolskim dopadła nas jedna straszna bieda – wielki
niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych! W murach naszego seminarium jest zaledwie 28 kleryków naszej diecezji, 14 z diecezji gliwickiej i 1 kleryk z Togo, w Afryce.
Biorąc pod uwagę fakt, że do święceń dochodzi połowa kleryków, można przyjąć, że
nasze prezbiterium do roku 2027 wzbogaci się o 14 kapłanów. Tymczasem ze względu
na ukończenie 75 roku życia do 2030 roku odejdzie na emeryturę 72 kapłanów. Trzeba
się ponadto liczyć z tym, że niektórzy kapłani mogą wcześniej umrzeć, bądź stan zdrowia nie pozwoli im na dalsze posługiwanie. Nie można też wykluczyć, że ktoś odejdzie
z szeregów kapłańskich. I pytanie, co robić?
Już w tym roku, nie zdołam obsadzić personalnie wszystkich parafii i dlatego 6 zostanie połączonych z innymi. W takiej sytuacji wierni dwóch parafii będą musieli się
dzielić jednym proboszczem. Przyniesie to pewien uszczerbek dla życia i funkcjonowania parafii, m.in. zmniejszenie liczby Mszy św., aby proboszcz mógł podołać obowiązkowi sprawowania liturgii w drugiej parafii. Pojawia się też konieczność większego
zaangażowania wiernych świeckich w życie parafialne. Chodzi o wsparcie proboszcza
w jego funkcjonowaniu w dwóch parafiach, które pozwoli zminimalizować powstałe
niedogodności i następstwa. I tu bardzo liczę na Waszą dojrzałość, że razem, kapłani
i wierni, podejmiemy trud zaradzania naszej biedzie. Kapłanów proszę, aby się więcej
otwarli na swoich wiernych, bardziej weszli w dialog i w bezpośrednich relacjach for2

mowali i przygotowywali wielu do podejmowania różnych posług we wspólnocie parafialnej. Wiernych proszę zaś o jak najwięcej zaangażowania w budzenie świadomości,
że razem jesteśmy Kościołem i że naszą wspólną odpowiedzialnością jest dobre funkcjonowanie i rozwój wspólnoty parafialnej, włączanie w nią dzieci i młodzieży.
Trzeba też oczywiście gorliwie i stale wołać o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także do służby w Kościele i do sakramentalnego małżeństwa. Prośmy
o łaskę budującego odniesienia do kapłanów w naszych rodzinach, wspierajmy modlitwą
nasze seminarium w Opolu i każdego, kto wstąpił na drogę realizacji powołania. Niech
tych intencji nie brakuje zwłaszcza teraz w czerwcowych nabożeństwach i niech szczególnym dniem modlitwy za kapłanów i o kapłanów będzie uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. W tym dniu wieczorem chcemy też zgromadzić się na Górze św. Anny.
Drodzy Diecezjanie, będzie to początek trzydniowego trwania na modlitwie
wspólnoty diecezjalnej, w związku ze Złotym Jubileuszem Kościoła opolskiego, ale też
w łączności z Ojcem Świętym, który w Rzymie zamknie Rok Rodziny. Zapraszam Was
wszystkich w te dni 24-26 czerwca br. na Górę św. Anny. W piątek wieczorem zapraszam w szczególności Braci Józefowych, Opiekunki Życia i członków diecezjalnego dzieła
modlitewnego Oremus na formacyjno-modlitewne nabożeństwo ze świecami w Grocie
Lurdzkiej; początek o godz. 19.00. Następnego dnia, w sobotę, zapraszam wszystkich do
włączenia się w jubileuszowe dzieło przebłagania Boga za nasze grzechy. Po Mszy św.
o godzinie 9.00 wyruszymy na Kalwaryjską Drogę Krzyżową. Głoszone kazania będą
poświęcone tematyce małżeńsko-rodzinnej. Natomiast w niedzielę zapraszam wszystkie rodziny. W ramach dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców, będziemy się
duchowo łączyć z rodzinami na placu św. Piotra w Rzymie i dokonamy aktu powierzenia Bogu rodzin naszej diecezji.
Wcześniej, w sobotę 11 czerwca br., będzie mieć miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Chorych na Górę Świętej Anny. Rozpocznie się modlitwą różańcową o godz. 9.30, a o godz.
10.00 pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały sprawowana będzie Eucharystia
w intencji chorych. Bardzo proszę Parafialne Zespoły Caritas o wielkie zaangażowanie
się w dzieło zorganizowania ich przyjazdu i towarzyszenie im w ich pielgrzymim trudzie.
Z kolei, w uroczystość Bożego Ciała zapraszam wszystkich, zwłaszcza młodzież
i rodziców z dziećmi, na Górę Świętej Anny na Jubileuszowe Uwielbienie Pana. Będzie
ono szczególną formą modlitwy dziękczynienia Bogu za wszelkie łaski i dobrodziejstwa, które stały się i są udziałem naszej diecezji. Początek nabożeństwa o godz. 19.00.
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Ponadto w czerwcu, oprócz przyjazdu do katedry opolskiej wiernych z poszczególnych dekanatów, będziemy przeżywać odpust ku czci Matki Bożej Opolskiej. Zapraszam wszystkich diecezjan na sumę odpustową 19 czerwca o godz. 12.00 lub we wtorek
21 czerwca o 18.30. Natomiast 28 czerwca przypada 50. rocznica ustanowienia Diecezji
Opolskiej i równie serdecznie zapraszam wszystkich, w tym delegacje z dekanatów, na
liturgię dziękczynienia i odnowienia przymierza z Bogiem, o godz. 18.30.
Już dziś zapraszam także na odpust ku czci św. Jacka i metropolitalne świętowanie Złotego Jubileuszu Kościoła Opolskiego w Kamieniu Śląskim, 14 sierpnia br. oraz
do udziału w naszej Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę, która odbędzie się
w tradycyjnej formie w dniach 15–20 sierpnia. Konkretne informacje będą podawane
przez duszpasterzy.
Niech Boży Duch towarzyszy Wam stale w codziennych trudach i znojach, niech
pomaga Wam czerpać z bogactwa duchowych treści, dzieł i wydarzeń w przeżywaniu
Roku Jubileuszowego, by wspaniałym tego owocem było nasze zbliżenie się do Jezusa,
do Boga-Człowieka, a przez to odnowa naszego Kościoła.
Zbliżający się koniec roku szkolnego i katechetycznego jest okazją, aby podziękować
wszystkim nauczycielom i wychowawcom, wszystkim katechetom za trud formowania
umysłów i serc młodego pokolenia. Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, serdecznie
pozdrawiam i udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa.

Wasz biskup

† Andrzej Czaja
Opole, 26 maja 2022 r.
-------------------------Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszej Odezwy w niedzielę 29 maja br.
Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym ważnym dla całej diecezji wydarzeniu.
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