▪▪ Również w przyszłą niedzielę (26 sierpnia) Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę swoich prac
i słodki poczęstunek.
▪▪ Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i Parafialnemu Zespołowi Caritas za przygotowanie z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP wiązanek kwiatów, ziół i zbóż,
a także wszystkim, którzy nabywając te bukiety wsparli dzieło pomocy bliźnim.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Matka Boża Wambierzycka, Królowa Rodzin – ciąg dalszy _____________________
pielnicą i lichtarzem (ołtarz ten znajduje
się obecnie w krużganku bazyliki). W drugiej połowie XIII stulecia powstała przy lipie drewniana świątynia, do której przeniesiono figurkę. Mnożyły się cuda i łaski.
Na początku XV wieku Wambierzyce były
już parafią, a w roku 1512 tutejszy dziedzic Ludwik von Pannwitz wzniósł przy starej lipie pierwszy kościół murowany. Świątynia została splądrowana podczas wojny
trzydziestoletniej (1618-1648). Dzieła zniszczenia dopełniły wojska szwedzkie, które
w 1645 r. przeszły przez Ziemię Kłodzką.
Od roku 1677 właścicielem Wambierzyc
został głęboko wierzący i praktykujący katolik, Daniel Paschazjusz von Osterberg.
Powziął on decyzję o remoncie i przebudowie wambierzyckiego kościoła. W postanowieniu tym utwierdziły go dwa cudowne
zdarzenia. W przeddzień uroczystości Bożego Ciała 1678 roku w czasie prac porządkowych na przykościelnym placu niespodziewanie wytrysnęło źródło, z którego
woda uleczyła śmiertelnie chorą kobietę.
Rok później, 30 maja, w godzinach wieczornych kościół w Wambierzycach został otoczony dziwnym blaskiem. Zjawisko trwało
przez kilka godzin i było widziane przez
wielu mieszkańców. Kościół wzniesiony

przez Osterberga został rozebrany kilka lat
po śmierci fundatora z powodu błędów
konstrukcyjnych popełnionych przez architekta. Pozostała jednak okazała renesansowa fasada. Kolejny właściciel Wambierzyc, hrabia Franz Anton von Götzen,
przystąpił do wznoszenia czwartej z kolei
świątyni. Ta budowla fundacji została konsekrowana w roku 1720 i do dziś góruje
nad Wambierzycami. Daniel Paschazjusz
Osterberg (1634-1711) remontując i rozbudowując wambierzycką świątynię, pragnął ożywić dawną tradycję pielgrzymowania do cudownej figurki. Był on również
założycielem wambierzyckiej Kalwarii, będącej jedną z największych w Europie. Dbał
o rozkwit życia religijnego w swojej fundacji: organizował pasyjne inscenizacje, zatrudnił muzyków i śpiewaków, drukował
książki religijne i modlitewniki.
Wambierzycki wizerunek Matki Bożej to licząca zaledwie 28 centymetrów polichromowana figurka z lipowego drewna. Maryja trzyma na ręku Syna. W Jej drugiej
dłoni artysta umieścił owoc granatu (symbol ludzkości), po który sięga mały Jezus.
Dzieciątko trzyma w rączce ptaszka – czyżyka lub gołąbka (symbol pokoju). Znawcy
datują tę gotycką statuetkę na wiek XIV.
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Sierpniowa niedziela, która „otoczona” jest uroczystościami ku
czci Matki Bożej, jest dobrą okazją do wspomnienia o kolejnym
sanktuarium maryjnym z kalwarią.
Chodzi o Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach, które wraz
z miejscowością obchodzi w tym
roku 800-lecie swego istnienia.
Kult Matki Bożej Wambierzyckiej
czczonej jako Królowa Rodzin jest
prawdopodobnie starszy od samych Wambierzyc, wioski leżącej w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym
Śląsku. Nie ma dokładnych przekazów mówiących o pochodzeniu
figurki i o osobie, która umieściła
ją w dziupli potężnej lipy rosnącej
na zalesionym wzgórzu. Z pewnością znajdowała się ona na tym
miejscu już na przełomie XII/XIII
wieku. Od początku przychodzili
tu ludzie, by przedstawiać Maryi
swoje troski. Całymi dniami modlił
się tutaj ociemniały Jan z Raszewa,
którego pod lipę przyprowadzała
córka. Pewnego dnia niewidomy
potknął się i przewrócił, uderzając
głową o pień drzewa. Ocknąwszy
się, zorientował się, że odzyskał
wzrok. Pierwszą rzeczą, którą uj-

19 sierpnia 2018 r.

rzał, była figurka, od której w jego stronę biły promienie światła. Według starych kronik ten pierwszy cud wambierzycki miał się wydarzyć w 1218 r.
Kiedy wieść o cudzie rozeszła się po okolicy, przed
figurkę zaczęły napływać coraz liczniejsze tłumy
ludzi. Pod lipą ufundowano ołtarz kamienny z kro-
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19 sierpnia – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Elfrydę i Józefa Bienia, †† z rodzin Bienia i Wrożyna oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wandy i Jana z okazji
40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Kornelii i Zygmunta
Gidel z okazji 40. rocznicy ślubu, o opiekę Bożą dla całej rodziny
oraz za †† z rodzin Gidel i Noglik
20 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem
za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
zdrowie dla Oli i Kamila z okazji urodzin
21 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Piusa X, papieża
19.00 – za † Danutę Kaziuk oraz dusze w czyśćcu cierpiące [ofiarowana od
koleżanek]
22 sierpnia – środa — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
7.00 – za †† Jana i Małgorzatę Marek, †† ich rodziców Wiktorię i Ryszarda
Marek oraz Elżbietę i Pawła Golombek, † ich rodzeństwo oraz
†† z pokrewieństwa
23 sierpnia – czwartek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Jana z okazji 55. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej
rodziny
24 sierpnia – piątek — święto św. Bartłomieja, apostoła
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Krzysztofa
z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

25 sierpnia – sobota
15.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Adama Nowickich z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Filipa z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
26 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Karoliny i Rafała Waletzko z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny i Erwina Sobala
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † żonę Marię Stasz w 16. rocznicę śmierci, †† jej rodziców oraz
†† jej braci: Stefana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, † siostrę, †† czterech braci, bratową i szwagra oraz
†† z rodzin Stasz i Skrobocz

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj rozpoczęła się parafialna pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela,
która potrwa do 26 sierpnia. Ks. Prałatowi Antoniemu z serca dziękuję za podjęcie się zastępstwa i życzę błogosławionego pobytu „wśród swoich”. Kancelaria
parafialna w tym czasie będzie nieczynna.
▪▪ Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” poprzez firmę Green Office
Ecologic prowadzi w diecezjach w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (zużyte komputery, monitory, radia, odbiorniki telewizyjne, pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia...). Tą drogą pozyskuje środki na
realizację swoich zadań statutowych. We wtorek 21 sierpnia od godz. 12.00 do
16.00 zostanie przeprowadzona taka zbiórka na parkingu przy naszym kościele.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszym kościele o. Michała Lepicha ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Będzie można nabyć Kalendarze misyjne na 2019 rok.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

