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Każda diecezja cieszy się szczególnymi miej-
scami, w których wierni mogą doświadczać 
wyjątkowej mocy Bożej. Takie miejsca ła-
ski otaczane są przez wiernych szczególną 
czcią, a wierni gromadzący się w nich 
wzmacniają swoją wiarę i okazują wdzięcz-
ność dla szczególnej łaskawości Boga, po-
sługującymi się tymi znakami Jego opieki 
nad wiernym ludem. Wiele z tych ośrod-
ków poświęconych jest Matce Bożej, w tym 
bardzo często kultowi Maryi Wniebowzię-
tej, który był w Kościele zawsze bardzo 
żywy i wyróżniał się wśród wielu innych  

tajemnic. Zbliżająca się uroczystość 
Wniebowzięcia NMP skłania do naboż-
nego uczczenia Matki Bożej, ale też za-
chęca do „rozglądania się” – niekoniecz-
nie daleko – za miejscami Jej kultu.
Do takich miejsc należy niewielka miej-
scowość Lubecko, niedaleko Lublińca 
w diecezji gliwickiej, wcześniej (od 
1922 r.) w administracji, potem diece-
zji katowickiej, a od zarania czasów, do 
diecezji wrocławskiej, o czym świadczą 
liczne świadectwa biskupów wrocław-
skich i duchowieństwa tej że diecezji. Nie 
wiemy, skąd wziął się niewielki rozmia-
rami obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 
malowany na blasze, o wymiarach zale-
dwie 12,5 na 7,5 cm. Znaleziony został 
w Lubecku w 1716 r. przy okazji wywoże-
nia nawozu na rolę. Nie ulega wątpliwo-
ści, że stanowi on kopię obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej. Od tego cudownego 
znalezienia miejscowość szybko stała się 
miejscem pielgrzymkowym, do którego 
ściągać zaczęły grupy pielgrzymów, jak 
i pojedynczy pielgrzymi z całej okolicy 
wokół miasta Lublińca, a nawet z Często-
chowy, Toszka, czy Jemielnicy. Z utrwa-
lonych w kronice parafialnej cudownych 
uzdrowień lub wysłuchanych łask można 
się przekonać, że sława tego niewielkiego 
obrazu, jakby podarowanego zupełnie 

niespodziewanie tej parafii, stanowiła 
ważny przekaz, domagający się wdzięcz-
ności za doznawane łaski. Zaczęło się od 
ślubowanych pielgrzymek wiernych pod-
czas grasujących chorób i epidemii w Lu-
blińcu czy pobliskich Kochcicach. Nawet 
w czasach zaborów, mimo zakazu władz 
pruskich, do Lubecka przybywali licznie 
pielgrzymi, głównie z okazji trzech waż-
nych świąt maryjnych: Nawiedzenia NMP, 

 ▪ W środę o godz. 11.00 serdecznie proszę wszystkich chętnych – w imieniu Parafial-
nego Zespołu Caritas – o pomoc w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotka-
nie odbędzie się w naszej sali parafialnej.

 ▪ W czwartek (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, po Mszach 
św., które z racji święta nakazanego będą odprawiane w porządku niedzielnym, zo-
staną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Nabycie wykonanych wiązanek kwia-
tów umożliwi w tym dniu przed kościołem Parafialny Zespół Caritas.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 16 do 18 sierpnia na Wielki 
Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas organizuje 11 września br. (środa) wycieczkę kulturalno-
-krajoznawczą do Krakowa. W programie m.in.: spacer po Krakowie z przewodni-
kiem oraz zwiedzanie muzeum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Rynek Pod-
ziemny. Wyjazd o godz. 8.00, powrót ok. godz. 22.00. Zapisy w kancelarii parafialnej. 
Koszt łącznie z biletami wstępów wynosi 40 zł – wyjazd jest dofinansowany przez 
Powiat Krapkowicki w ramach „Konkursu na realizację zadań publicznych w obsza-
rze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 ▪ Rycerstwo Niepokalanej z Głogówka zachęca do udziału w pielgrzymce do Oświę-
cimia oraz do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która 
odbędzie się 14 sierpnia (środa). Koszt 35 zł. Więcej informacji udziela i zgłoszenia 
przyjmuje p. Irena Sobala, kom. 531 201 424.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karolina Kampa ze Zdzieszowic i Artur Kępiński z Rybnika 
— zapowiedź III; Sabina Sapich ze Zdzieszowic i Andrzej Hasterok ze Zdzieszowic 
— zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu, a w przy-
szłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Miejsce łaski w Lubecku – ciąg dalszy  _______________________________________
Wniebowzięcia Matki Bożej oraz Jej Naro-
dzenia. W związku z tą wyjątkową czcią, 
okazywaną Matce Bożej, na tych obcho-
dach gromadzi się liczne grono pątników, 
niekiedy sięgające nawet 7 tysięcy osób. 
Dziś Lubecko znajduje się w granicach die-
cezji gliwickiej, a w 1994 r. pierwszy bi-
skup gliwicki Jan Wieczorek ustanowił ko-
ściół w Lubecku diecezjalnym sanktuarium 
Matki Bożej Lubeckiej.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

11 sierpnia – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego 

Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za †† rodziców Marię i Maksymiliana Heinrich, † brata Alfreda, 

† jego żonę Gizelę, za †† rodziców Rozalię i Pawła Adamczyk, 
†† braci Jerzego i Walentego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 

  – modlitwa za roczne dziecko: Fabian Kwiotek
  – chrzest: Michał Jan Marek
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† z rodzin Zelosko, Ludwig i Sytek 

12 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – za †† rodziców Różę i Piotra, †† teściów Katarzynę i Hieronima, 

† wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† rodzeństwo oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron

13 sierpnia – wtorek
 13.00 – chrzest: Wiktor Bucki
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
 19.30 – nabożeństwo fatimskie

14 sierpnia – środa — wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 19.00 – za † męża i ojca Damiana Klein w 10. rocznicę śmierci, †† jego rodzi-

ców oraz †† z rodzin Zięba, Zaczyk i Klein

15 sierpnia – czwartek — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 8.00 – za † męża Jerzego Ochlast w 4. rocznicę śmierci, †† jego rodziców  

Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz 
†† z rodziny

 10.30 – za † Adelę Peplińską w 1. rocznicę śmierci
 18.30 – Nieszpory maryjne
 19.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik

16 sierpnia – piątek
 19.00 – za † męża Władysława Cwynara, † matkę Agnieszkę, †† teściów 

Agnieszkę i Michała oraz † siostrę Irenę

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________
 ▪ W poniedziałek pod hasłem: «Obdarowani Duchem – wdzięczni i odpowiedzialni». 

wyruszy z Opola 43. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi dotrą 
do Częstochowy w sobotę 17 sierpnia. Msza św. na zakończenie pielgrzymki bę-
dzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00. Wszyscy, którzy chcie-
liby, ale z różnych powodów nie mogą iść na pielgrzymkę, zaproszeni są do piel-
grzymowania duchowego. Duchowy pielgrzym jest zobowiązany do: przebywania 
myślami z pielgrzymami, codziennej modlitwy za pielgrzymów (różaniec); w miarę 
możliwości do codziennej Mszy św.; osoby chore i cierpiące powinny dołączyć 
również cierpienia i duchowe ofiary w intencji pielgrzymów; ważnym elementem 
jest wysłuchanie wieczornej transmisji nabożeństw w Radiu Doxa. Ponadto piel-
grzymi (także duchowi) mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Bonafide, 
która zawiera przydatne informacje, jak również pomoce duchowe.

 ▪ We wtorek serdecznie zapraszam po wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 na nabo-
żeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

17 sierpnia – sobota — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA
 13.00 – chrzest: Oliwier Porada
 19.00 – za †† rodziców Emila i Hildegardę Cerman, † teścia Reinholda Sa-

pich, †† dziadków Józefa i Józefę Grzesik oraz † wujka Helmuta 
i ciocię Różę

18 sierpnia – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, † teścia Zdzisława Pa-

teraka, †† dziadków Gertrudę i Leona Koptoń, † babcię Antoninę 
Szewczuk i †† z pokrewieństwa oraz z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej w intencji rodziny Skóra

 10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Erwina Malik, †† z rodzin Moska, 
Kwiotek, Domin i Bomba 

  – chrzest: Cezary Oczko
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Katarzyny i Tymoteusza 
z okazji 5. rocznicy ślubu i z okazji urodzin Katarzyny oraz o opiekę 
Bożą dla Zuzi i całej rodziny

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


