
BISKUP OPOLSKI  Opole, dnia 15 czerwca 2022 r. 

Zaproszenie Biskupa Opolskiego 
do udziału w obchodach Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej

Drodzy Diecezjanie

Dnia 28 czerwca 1972 r. Papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus ustano-
wił Diecezję Opolską. Zbliżająca się 50. rocznica tego wydarzenia staje się okazją do uro-
czystego wyrażenia Bogu wdzięczności za dzieło Jego Opatrzności realizowane w Kościele 
opolskim w minionych latach, zadośćuczynienia za to, co w jej historii naznaczone było 
ludzką słabością i grzechem, oraz do zawierzenia Mu naszej przyszłości. Dlatego pona-
wiam wobec całej Rodziny Diecezjalnej moje gorące zaproszenie do udziału w modlitew-
nym triduum na Górze św. Anny, w dniach 24-26 czerwca, oraz w uroczystej rocznicowej 
Eucharystii w katedrze opolskiej, we wtorek 28 czerwca. 

Triduum rozpoczniemy w piątek 24 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, modlitwą za kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele oraz do sakra-
mentalnego małżeństwa. O godz. 19.00 w grocie lurdzkiej rozpocznie sią nabożeństwo ze 
świecami, na które zapraszam szczególnie członków modlitewnego dzieła Oremus, Opie-
kunki Życia i Braci Józefowych. W sobotę, po Eucharystii o godz. 9.00, na kalwaryjski szlak 
wyruszymy z rodzinami, by modlitwą i śpiewem przebłagać Boga za grzechy, a słucha-
niem kazań o tematyce rodzinnej umocnić wiarę i wzajemną miłość w naszych rodzinach.  
W niedzielę, podczas dorocznej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców, w duchowej łącz-
ności z Ojcem Świętym, który tego dnia zakończy w Watykanie Rok Rodziny Amoris 
laetitia, zawierzymy Bogu rodziny naszej diecezji. Uroczysta Msza św. rozpocznie się 
o godz. 10.00. Wreszcie we wtorek 28 czerwca podczas Eucharystii o godz. 18.30 w kate-
drze opolskiej, pod przewodnictwem biskupa gliwickiego Jana Kopca, wyśpiewamy Bogu 
wdzięczne Te Deum laudamus w dzień 50. rocznicy utworzenia diecezji oraz zawierzymy 
jej przyszłość Matce Bożej Opolskiej. 

Drodzy Diecezjanie! Gorąco Was zapraszam do włączenia się w to dziękczynno-bła-
galne wołanie do Boga. Niech wymienione celebracje oraz wszelkie inicjatywy duszpaster-
skie roku jubileuszowego staną się dla Was źródłem łaski, która pomoże nam wytrwale 
zabiegać o bycie coraz bliżej Boga-Człowieka. Z serca Wam błogosławię
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