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W  święto  Nawiedzenia  NMP 
u  swej  krewnej  Elżbiety,  31 
maja br., zamknięty został Rok 
Jubileuszowy z racji 800-lecia 
istnienia  Sanktuarium Wam-
bierzyckiej  Królowej  Rodzin 
i Patronki Ziemi Kłodzkiej. Tra-
dycja  wskazuje  na  rok  1218, 
gdy w pięknej scenerii Kotliny 
Kłodzkiej wyrósł kamienny oł-
tarz  na  miejscu,  gdzie  około 
roku  1200 wydarzyło  się  cu-
downe uzdrowienie Jana z Ra-
szewa,  pana  z  niedalekiego 
Ratna, który miał nieszczęście 
utraty wzroku. Na skutek żar-
liwej modlitwy odzyskał wzrok 
i  pierwsze,  co  zobaczył  po 
uzdrowieniu, to wizerunek Ma-
donny z Dzieciątkiem na lipie. 
W dowód wdzięczności wysta-
wił wspomniany ołtarz, i może 
już małą  figurkę Matki  Bożej 
z Dzieciątkiem, a w połowie XIII 
w. obok drzewa wystawiony zo-
stał niewielki kościółek, do któ-
rego zdążali pobożni pątnicy. 
Około 1330 r. pojawiła się na-
zwa  powstającej  miejscowo-
ści. W początku XVI w. na jego 
miejscu zbudowano świątynię 

w stylu późnogotyckim, który z biegiem 
czasu otrzymał wezwanie Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w 1651 r. Naj-
większy rozwój tego świętego miejsca na-
stąpił za czasów właściciela Wambierzyc 
Daniela  Paschazjusza  von  Osterberga, 
który  ufundował w  latach  1683–1708 
kaplice kalwaryjskie, a w 1695 r. rozpo-
czął budowę nowego kościoła, którego 
poświęcenie nastąpiło w 1710 r. i do dziś 
zaprasza wszystkich ludzi spragnionych 
pogłębienia  wiary.  Trzeba  mieć  świa-
domość, że pod względem kościelnym 
Wambierzyce należały do archidiecezji 
praskiej i te wpływy pobliskich Czech są 
wyraźne do dziś.  W 1936 r. kościół otrzy-

mał tytuł bazyliki mniejszej, a w 1980 r. 
figurka została ukoronowana koronami 
papieskimi. W 1998 r. kard. Henryk Gul-
binowicz ogłosił to miejsce Sanktuarium 
Królowej Rodzin. Co natomiast zachwy-
cające, że ruch pielgrzymkowy do Wam-
bierzyc (nazwa niemiecka Albendorf) był 
bardzo żywy także z Górnego Śląska i na-
wet po 1945 r. również nowi mieszkańcy 
Śląska włączyli  do  swych peregrynacji 
piękne Wambierzyce. Na pewno w dzie-
jach Zdzieszowic też zanotowane zostały 
pielgrzymie  wysiłki  do  tego  wspania-
łego miejsca Łaski. Na Rok Jubileuszowy 
Penitencjaria  Apostolska  wydała  in-
dult, umożliwiający zyskanie odpustów.

Ogłoszenia diecezjalne  ________________________________________________________________

 ▪ W przyszłą niedzielę (14 lipca) na Górze Świętej Anny od-
będą się uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 
z obchodami kalwaryjskimi. Rozpoczęcie na Rajskim Placu 
o godz. 9.00, ok. godz. 11.00 Msza św. Podczas odpustu bę-
dzie też możliwość przyjęcia Szkaplerza Karmelitańskiego 
i odnowienia zobowiązań płynących z jego przyjęcia.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz 23. or-
ganizują ogólnopolskie Święto Młodzieży. W tym roku ha-
słem spotkania będą słowa: «Jest radość!». Termin spotka-
nia: od 15 do 20 lipca. Organizatorzy przewidują obecność 
wielu gości (m.in. Tomasz Rożek, Michał „Cira” Ciruk, An-
drzej „Kogut” Sowa, ks. Rafał Cyfka) i liczne koncerty. Szcze-
góły i zapisy na stronie: www.swietomlodziezy.com.

 ▪ W sierpniu odbędzie się 43. Opolska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę. Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi: „Ob-
darowani Duchem – wdzięczni i odpowiedzialni”. Z Nysy 
pielgrzymka wyruszy w niedzielę 11 sierpnia, z Głubczyc, 
Raciborza i Opola w poniedziałek 12 sierpnia, zaś z Klucz-
borka i Krapkowic – we wtorek 13 sierpnia. Pielgrzymkę za-
kończy Msza św. na Jasnej Górze 17 sierpnia o godz. 11.00.

Miejsce Łaski — Wambierzyce – ciąg dalszy  ________________________________

Miejsce Łaski — Wambierzyce



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

7 lipca – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
  8.00 – za † córkę Krystynę w 6. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa
  10.30 – za † męża i ojca Andrzeja Kowalczyka w 2. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców Marię i Jerzego, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda 
   – modlitwa za roczne dziecko: Wiktor Drozd
  14.00 – chrzest: Stanisław Głowacki
  18.30 – Nieszpory
  19.00 – za † ojca Jana Wojciechowskiego w 10. rocznicę śmierci, † bratową 

Mariolę Wojciechowską w 5. rocznicę śmierci

8 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
  19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfreda Malika z oka-
zji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

9 lipca – wtorek 
  19.00 – za † matkę Emilię Linek, † teścia Emila Cichon oraz †† z pokrewień-

stwa Cichon i Linek

10 lipca – środa 
  7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ani z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

11 lipca – czwartek — święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
  19.00 – za † Elżbietę Cebulla w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Konrada

12 lipca – piątek — wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
  19.00 – za † Matyldę Skóra, † jej męża i †† ich dzieci, †† z pokrewieństwa 

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

13 lipca – sobota — wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
  13.00 – chrzest: Wojciech Koralik
  19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
  19.45 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ W dniach od 9 do 16 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. Podczas mo-
jej nieobecności posługę duszpasterską będzie pełnił ks. Prałat Antoni Komor.

 ▪ W sobotę 13 lipca serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św. 
zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).

 ▪ Ponawiam zachętę do skorzystania z organizowanego już po raz trzeci przez Pa-
rafialny Zespół Caritas letniego wypoczynku dla naszych dzieci w wieku od 7 do 
12 lat. W programie „Wakacji po Bożemu 3” tym razem znajdą się trzy wycieczki: 
22 lipca – do Parku Miniatur w Olszowej; 24 lipca – do Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach; 26 lipca – wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie „Osiedlok” 
na basen w Krapkowicach. Więcej informacji na plakacie.

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza sympatyków św. Franciszka na piel-
grzymkę do Częstochowy na Jasną Górę, która odbędzie się 20 lipca 2019 r.  Cena 
wyjazdu 35 zł. Wyjazd o godz. 7.30, powrót ok. 20.00. Zapisy w zakrystii kościoła 
pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karina Kuszek z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszowi-
cach) i Marcin Polak z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszowicach)  — zapowiedź III; 
Agnieszka Kupka z Poznania (wcześniej zam. w Zdzieszowicach) i Michał Zawadzki 
z Poznania— zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest wsparciem Seminarium Duchownego i instytucji diecezjal-
nych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 
Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

14 lipca – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
  8.00 – za †† rodziców Annę i Michała Frańczaków, † ich syna Mariana 

i † synową Marię, †† trzech szwagrów oraz † Stanisława Bolek 
i †† jego rodziców

  10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Anioła 
Stróża dla Estery Marii Palica z okazji 1. rocznicy urodzin oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

  18.30 – Nieszpory
  19.00 – za †† rodziców Jana i Martę Biela, † brata Norberta oraz †† z pokre-

wieństwa

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


