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Zbliżająca się uroczystość ku czci św. Anny – 
dla nas kojarząca się najbardziej z Górą Świętej 
Anny – tym razem zaprasza nas do „odwiedze-
nia” sanktuarium poświęconego św. Annie na 
Ziemi Oleskiej. Szczególną okazję stanowi koro-
nacja tamtejszej figury św. Anny, której za tydzień 
dokona Biskup Opolski. Św. Anna w oleskim wi-
zerunku przedstawiona jest jako „tronująca”; jej 
kolana są „tronem” Dzieciątka Jezus, a jej ramię 
jest oparciem dla Córki Maryi. Maryja – „nowa 
Ewa” podaje owoc „nowemu Adamowi” – Jezu-
sowi, Bożemu Synowi. To jabłko nawiązuje do 
grzechu pierworodnego i zapowiada nasze od-
kupienie w Chrystusie. Anna stanowi tron dla 
tego wydarzenia, które można ująć w słowa: 
„oto wasz Zbawiciel – Jezus i Matka Zbawiciela 
– Maryja”, a Ona sama (Anna) jako ta trzecia: 
Święta Anna Samotrzecia. Ta późnogotycka fi-
gura z przełomu XV i XVI w. znajduje się w drew-
nianym kościele uważanym za architektoniczną 
perłę Opolszczyzny. Powstanie tego sanktuarium 
zrośnięte jest z następującą legendą: Nieopodal 
Olesna, w gęstym lesie, na starej sośnie wisiał 
wizerunek Świętej Anny, umieszczony tam przez 
księżnę Jadwigę, świątobliwą małżonkę Henryka 
Brodatego. Do tego właśnie drzewa ostatkiem sił 
dobiegła pewna dziewczyna o imieniu Anna, ści-
gana przez zbójców. Upadła na kolana, kurczowo 
obejmując pień sosny i ze łzami w oczach wo-
łała o ratunek do swojej patronki. I cud się wyda-
rzył, napastnicy przeszli tuż obok, ale dziewczyny 

nie dostrzegli, bo stała się dla nich niewi-
doczna. Ocalona, powróciwszy do swo-
ich rodziców, opowiedziała z przejęciem 
o przedziwnym zdarzeniu. Wdzięczni ro-
dzice uratowanej polecili wyrzeźbić fi-
gurę Świętej Anny Samotrzeciej i zawiesić 
ją na cudownej sośnie. Owej sośnie ob-
cięto wierzchołek oraz konary i wokół niej 
w 1444 r. wzniesiono niewielki, drewniany 
kościółek o rozmiarach dzisiejszego prezbi-
terium. Sława tego miejsca roznosiła się 
po okolicy. Licznych pielgrzymów ze Ślą-
ska, Polski, Czech i Moraw nie mógł pomie-
ścić mały kościółek, dlatego wybudowano 
większy. Nowy został poświęcony przez 
biskupa wrocławskiego Jana V Turzo 18 
kwietnia 1518 r. Zadbano o piękny wystrój 

wnętrza, którego szczególną ozdobę sta-
nowił ołtarz główny „Wielka Święta Ro-
dzina”. Napływ pielgrzymów przyczynił się 
do rozbudowy tego kościoła. Budowniczy 
postawili w latach 1669–1670 pięć kaplic 
o barokowym wystroju – kaplicę św. Anny, 
św. Krzyża, 14 Orędowników, Wniebowzię-
cia NMP i Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Najstarsza część kościoła to jakby korze-
nie połączone jedenastometrowym przej-
ściem – łodygą z pięcioma płatkami-kapli-
cami tej swoistej architektonicznej róży, 
która z wszystkich drewnianych kościo-
łów w Polsce posiada najbardziej orygi-
nalny rzut. W ubiegłym roku obchodzono 
500-lecie oleskiego sanktuarium, które za-
prasza pątników do zawierzenia św. Annie.

 ▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpu-
stowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Podobnie jak rok temu, 
chcemy włączyć się w długoletnią tradycję pieszej procesji ze Zdzieszowic na nie-
dzielną Sumę odpustową. Pątnicy z naszej parafii dołączą do wspólnej procesji ok. 
godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Joachima 
Helak, lat 63, z ul. Strzeleckiej (termin pogrzebu zostanie dopiero ustalony). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie…

Ogłoszenie spo łeczne_____________________________________________________

 ▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok” zapraszają 
na PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się 27 lipca (sobota). Od godz. 10.00 przewi-
dziano Nordic Walking, rajd rowerowy oraz bieg na orientację, a od 17.00 na placu 
przy „Gołębniku” konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych.

 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zaprasza dzieci i młodzież szkolną na Waka-
cyjny kurs szachowy. Zapisy do końca lipca (tel. 603 056 562). Spotkania będą się 
odbywały w sierpniu, tj. w środy od 13.00 do 16.00 w „Stokrotce”.

Święta Anna Samotrzecia – ciąg dalszy  ______________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

21 lipca – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zygmunta z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
 19.00 – za † babcię Annę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

22 lipca – poniedziałek — święto św. Marii Magdaleny
 19.00 – za †† rodziców Martę i Ignacego Wągrowskich, †† braci Teodora 

i Waldemara oraz †† z pokrewieństwa

23 lipca – wtorek — święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
 19.00 – za †† Urszulę, Jadwigę i Franciszka Jarzyna

24 lipca – środa — wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
 7.00 – za † Marię i Henryka Pola, †† ich rodziców z obu stron

25 lipca – czwartek — święto św. Jakuba, Apostoła
 12.30 – ślub rzymski: Patrycja Wiśniewska i Tomasz Plichta
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krzysztofa Stępnia 
z okazji urodzin i imienin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

26 lipca – piątek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki NMP, głównej patronki diecezji opolskiej
 19.00 – za † żonę Annę Mazur

27 lipca – sobota — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
 14.00 – ślub rzymski: Anna Thiel i Bartosz Kobielarz
 15.30 – chrzest: Zofia Trawińska
 19.00 – za † męża i ojca Antoniego Gorzel w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców 

Mariannę i Piotra Góral oraz Jadwigę i Józefa Gorzel, †† z rodzin 
Góral, Sobota, Gatner i Damrath oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________
 ▪ Od dzisiaj do 28 lipca pod hasłem „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa” w Ko-

ściele katolickim jest obchodzony 20. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz 
z misyjną „Akcją św. Krzysztof” – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki 
transportu dla misjonarzy. Z tej okazji serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 18.30 
na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także 
samochodów i innych pojazdów. Będziemy się modlić nie tylko o bezpieczeństwo 
na drogach i szczęśliwe podróżowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie 
wszelkich pojazdów. MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków trans-
portu) zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środ-
ków transportu dla misjonarzy. 

 ▪ W poniedziałek (22 lipca) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy 
Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W tym tygodniu w ramach „Wakacji po Bożemu 3” odbędą się dla dzieci trzy wy-
cieczki: w poniedziałek (22 lipca) – do Parku Miniatur w Olszowej, w ramach której 
odbędą się warsztaty robienia mydła, zwiedzanie parku Miniatur, zabawa w Parku 
Linowym i posiłek (kiełbasa, pieczywo, herbata); w środę (24 lipca) – do Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach, podczas której przewidziano warsztaty edukacyjne 
garncarskie, zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej oraz posiłek w McDonald’s; w pią-
tek (26 lipca) – organizowany przez Stowarzyszenie „Osiedlok” wyjazd na basen do 
Krapkowic. Na wszystkie wycieczki jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zbiórki przed 
wyjazdem o godz. 8.50, powroty ok. godz. 14.00. 

28 lipca – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Joachima Helak, †† rodziców Zenona i Małgorzatę Helak, 

†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii i Rufina 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Marię oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w rodzinie Andrzeja, a zwłaszcza dla Agnieszki i Michała z okazji 10. 
rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla wnucząt

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


