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Komunikat Biskupa Opolskiego  
o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia

Każdorazowo Boże Narodzenie mówi nam o niezwykłej i niepojętej bliskości Boga. 
Przypomina, że Dziecię „owinięte w pieluszki i położone w żłobie” to naprawdę Emmanuel 
– „Bóg z nami”. W naszej diecezji szczególnym miejscem doświadczania bliskości Boga, 
przychodzącego do nas jako Dziecię, jest Dom Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach. Jedną 
z pięknych odpowiedzi na Dar przychodzącego Boga jest nasz wspólny, wieloletni wysi-
łek, aby to miejsce „Dom Życia” - tak postrzegam ten Dom Matki i Dziecka - uczynić jesz-
cze bardziej bezpiecznym dla trafiających tu matek i dzieci, skuteczniejszym w pomaganiu  
i rozbudzającym nadzieję na lepsze jutro. Dwa tygodnie temu, 7 grudnia, z wielką wdzięcz-
nością dokonałem poświęcenia nowej, rozbudowanej części tego Domu. Pomimo rozbu-
dowy i modernizacji całego istniejącego obiektu, jak również tak dotkliwej pandemii, która 
„uwięziła” na prawie 3 tygodnie wszystkich podopiecznych, Dom stale funkcjonował.  
W tym trudnym czasie stał się też miejscem schronienia dla wielu matek i ich dzieci ucie-
kających przed wojną na Ukrainie. Z całego serca dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy 
wsparli to dzieło swoimi ofiarami, modlitwą, osobistym włączeniem się w prace budow-
lane i porządkowe. Oddanie wielu ludzi dobrej woli, bezinteresowna ofiarność i służba po-
zwalają trafiającym do tego Domu matkom doświadczać dobra, które przywraca nadzieję 
na lepsze życie, a tym najmniejszym przymnaża miłości. Niech to świadectwo zaangażo-
wania wiernych naszej diecezji i solidarność kapłanów w utrzymaniu tego Domu pomaga 
nam jeszcze bardziej obdarzać się wzajemnie miłością. 

Wszystkim naszym parafianom i księżom, którzy wspierają to dzieło modlitwą, oso-
bistą bezinteresowną służbą i ofiarami pieniężnymi składanymi w czasie Pasterki Bożego 
Narodzenia, z całego serca dziękuję i błogosławię.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

-----------------------------------
Zarządzenie:
1. Komunikat Biskupa Opolskiego należy odczytać w niedzielę 19 grudnia br. podczas wszystkich Mszy św.
2. W Boże Narodzenie podczas Pasterki proszę przypomnieć o przeznaczeniu tacy na Fundusz Ochrony 
Życia.


