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Śp. o. Piotr Żok (1953-2000)
Kapłan cichy i pokorny
14 stycznia br. zmarł nagle o. Piotr Żok, klaretyn, proboszcz parafii św. Marcina w
Paczynie. Miał 47 lat. Od pewnego czasu chorował na serce. W opinii parafian był jak dobry
pasterz, który oddaje życie za powierzoną sobie owczarnię.
Ojciec Piotr Żok urodził się 21 maja 1953r. W Bytomiu w śląskiej rodzinie robotniczej.
Szkołę podstawową i IV liceum Ogólnokształcące ukończył w Zabrzu. Po maturze, w latach 19721973, pracował w polsko-węgierskiej Spółce Akcyjnej „Haldex” na stanowisku ekspedytora.
W 1973r. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Po
czterech latach studiów filozoficzno-teologicznych przeniósł się do Zgromadzenia Misjonarzy
Klaretynów we Wrocławiu. 3 września 1978r. złożył pierwszą profesję zakonną, a 8 września
1981r. Śluby wieczyste. Święcenia diakonatu przyjął 10 września 1981r. W parafii Świętego Krzyża
w Bytomiu Miechowicach z rąk bpa Antoniego Adamiuka. W tym samym roku, 24 października, w
dzień św. Antoniego Marii Klareta – założyciela klaretynów – przyjął święcenia kapłańskie w
kościele św. Marcina w Paczynie, których również udzielił bp A. Adamiuk.
Pierwszą placówką o. Żoka, w której pracował jako wikariusz, była właśnie Paczyna. Po
dwóch latach, w 1983r., został ustanowiony wikariuszem – substytutem parafii św. Michała
Archanioła w Krzydlinie Małej koło Wołowa, w archidiecezji wrocławskiej. Cztery miesiące
później Wikariusz Generalny Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu ustanowił go administratorem tej
parafii, a 3 lata później o. Żok został proboszczem Krzydlina. Funkcję tę pełnił do 31 lipca 1990r.
1 sierpnia 1990r. Został mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Paczynie, w której
duspasterzował aż do śmierci. Ponadto w latach 1992-1994 pełnił funkcję pierwszego konsultora
zarządu domowego i ekonoma w domu zakonnym w Paczynie. 26 sierpnia 1994r. Został
mianowany przełożonym wspólnoty w Paczynie, a w lipcu 1997r., decyzją zarządu prowincji, został
wybrany przełożonym w Paczynie na drugą kadencję.
Mottem jego misjonarskiej posługi były słowa Psalmu 25: „Daj mi poznać drogi Twoje
Panie i naucz mnie Twoich ścieżek”. Poznawał i innych uczył poznawać drogi Pana. O. Piotr Żok
jako kapłan służył Bogu i ludziom 18 lat. W paczynie otrzymał dar kapłaństwa i w tej miejscowości
realizował go przez 11 lat – jako wikariusz i proboszcz. Dziełem jego kapłańskiego życia jest nowo
wybudowany kościół w Bycinie, którego konsekrację zaplanowano na wrzesień br. Oczekiwał tej
uroczystości i wraz z całą parafią duchowo się do niej przygotowywał. W opinii paczyńskich
parafian pozostanie w pamięci jako dobry i życzliwy kapłan. Jego życie było czytelnym znakiem
Bożej miłości, którą przede wszystkim głosił swoim postępowaniem.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Jan Wieczorek, w asyście ponad 80
kaplanów. W homilii Biskup Gliwicki podkreślił jego cichość i pokorę. -Umiał jednoczyć i
wszędzie wprowadzał atmosferę pokoju i życzliwości – powiedział bp Wieczorek. O. Piotr Żok
spoczął na miejscowym cmentarzu, obok dwóch poprzednich proboszczów w Paczynie – księży
Holika i Buhla. Żegnały go tłumy parafian, dla których był pasterzem na wzór Dobrego Pasterza.
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