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W jubileuszowych refleksjach o najnow-
szych dziejach Kościoła na Śląsku Opolskim 
nie może zabraknąć wspomnienia szcze-
gólnych uroczystości religijnych zarówno 
tych, które wpisywały się w nurt ogólno-
kościelny, jak i obejmujących swym zasię-
giem głównie nasz kraj, czy nawet tylko 
region. Po pierwsze, od połowy XV . zwy-
czajowo w całym Kościele katolickim co 
25 lat ogłaszane są przez papieży tzw. lata 
jubileuszowe (pierwszy przez Bonifacego 
VIII w 1300 r.). Jest to czas wzmożonej gor-
liwości religijnej, czego głównym akcen-
tem powinna być pielgrzymka do Rzymu. 
Równocześnie papieże ogłaszają warunki, 
na jakich można zastąpić pielgrzymkę do 
Rzymu innymi formami pielgrzymowania 
we własnym kraju. W ostatnich 50 latach 

przypadły dwukrotnie lata jubileuszowe: 
w 1975 i szczególny, milenijny w 2000 r. Były 
uroczyście zapowiedziane, odbyło się wiele 
pielgrzymek do katedry opolskiej, opraco-
wano programy pogłębionej pracy forma-
cyjnej, wielu uroczystościom przewodni-
czyli biskupi. Po drugie, w sposób nie mniej 
podniosły przeżywano obchody o charak-
terze bardziej lokalnym. Warto w tym miej-
scu przywołać wydarzenia z okresu poprze-
dzającego formalne utworzenie diecezji. 
W 1952 r. przypadła 250. rocznica pobytu 
obrazu Matki Bożej Opolskiej w Opolu. 
Jest to obraz piekarski, który od 1702 r. 
dzięki jezuitom pozostał w Opolu, najpierw 
w ich kościele, potem krótko w podomini-
kańskim „na Górce”, wreszcie od 1813 r. 
na dzisiejszym miejscu w bocznym ołta-

rzu katedry opolskiej. Uroczysto-
ści 250-lecia obrazu, nazywanego 
już – co zrozumiałe – Matki Bożej 
Opolskiej, stały się okazją do wydo-
bycia jego charakteru jako przyspa-
rzającego specjalnych łask dla mia-
sta Opola, a w nowych warunkach 
dla całej diecezji. Uroczystościom 
250-lecia przewodniczył 14 grudnia 
1952 r. kardynał S. Wyszyński pry-
mas Polski. Ciekawym doświadcze-
niem była pielgrzymka kopii obrazu 
Częstochowskiej Madonny po całej 

Polsce, a w diecezji opolskiej od listopada 
1964 r. do kwietnia 1966 r. Ideą przewod-
nią było odnowienie wszystkich religijnych 
treści w życiu narodu z okazji Tysiąclecia 
Chrztu Polski przypadającego w 1966 r. 
Ta wyjątkowa pielgrzymka obrazu Jasno-
górskiego opierała się na ceremonii jego 
godnego przywitania w każdej parafii. 
Uroczystości poprzedzane były rekolek-
cjami, a kulminacyjnym momentem była 
centralna Msza św. pod przewodnictwem 
któregoś z biskupów. Większość z nas pa-
mięta już tylko drugą peregrynację Jasno-
górskiego Obrazu (trwała od lutego 1995 
do czerwca 1996 r.). Nie sposób pominąć 
uroczystości millenijnych 1966 r., które dla 
Śląska Opolskiego przypadły w dniach 13 
i 14 sierpnia. Jak we wszystkich polskich 
diecezjach, gromadziły owe obchody cały 
Episkopat Polski. Specjalnym legatem pa-
pieskim wyznaczonym na te wyjątkowe 
uroczystości, z racji niemożności przyby-
cia do Polski papieża Pawła VI, był kardynał 
S. Wyszyński. Jak we wszystkich diecezjach 
uroczystą sumę odprawiał biskup najstar-
szej polskiej diecezji – Poznania – arcybi-
skup A. Baraniak. Kazania głosił kardynał 
Wyszyński. Oprócz uroczystości w Opolu 

w niedzielę 14 sierpnia miała miejsce pod-
niosła msza św. w Kamieniu Śląskim, miej-
scu urodzenia św. Jacka. Odprawiał ją ar-
cybiskup Karol Wojtyła, a prymas Polski 
wygłosił kazanie. Niezwykłe wrażenie na 
uczestnikach wywarły uroczystości jubi-
leuszu 500-lecia Góry Świętej Anny, które 
umownie wyznaczono na 28–30 czerwca 
1980 r. Przy tej okazji odbyło się 174. Ze-
branie Plenarne Episkopatu Polski. Uroczy-
stej celebrze przewodniczył kard. W. Rubin 
z Rzymu, a Prymas Polski wygłosił kaza-
nie. Szczególnym uhonorowaniem diecezji 
opolskiej była wizyta papieża Jana Pawła II 
w 1983 r. na Górze Świętej Anny. Było to 
jakby podsumowanie długiej drogi histo-
rycznej całego Śląska Opolskiego, którego 
w pewnym sensie reprezentantem może 
być sanktuarium na Górze Chełmskiej. 
Udział setek tysięcy pielgrzymów był rów-
nież sposobem odpowiedzi na tysiącletnie 
głoszenie na tym terenie wiary katolickiej. 
Papież wziął udział w uroczystych nieszpo-
rach, wygłosił homilię, koronował obraz 
Matki Bożej Opolskiej i spotkał się z fran-
ciszkanami w bazylice, którą krótko przed 
swoją wizytą obdarzył najwyższym tytu-
łem papieskim – bazyliki mniejszej. Ojciec Święty Jan Paweł II na Górze św. Anny, 21 VI 1983 r.Ojciec Święty Jan Paweł II na Górze św. Anny, 21 VI 1983 r.

i samotność) zechcą także włączyć się m.in. w pielgrzymią wdzięczność za dar Ko-
ścioła Opolskiego oraz modlitwę w jego intencji.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Klaudia Schmidt z d. Oremek ze Zdzieszowic i Damian 
Schmidt z Obrowca — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii, tak też bę-
dzie w przyszłą niedzielę; natomiast w uroczystość Wniebowzięcia NMP ofiary będą 
przeznaczone na potrzeby diecezjalne (Wydział Teologiczny w Opolu). „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Edel-
traudę Kucharczyk, lat 90, z ul. Żyrowskiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...
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1414 sierpnia sierpnia  ––  XXXX  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Annelizę i Zbigniewa Barborka, †† dziadków oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – za †† rodziców Stefanię i Gerharda John, † brata Siegfrieda oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
  – modlitwa za roczne dziecko: Bartosz Kleniewski-Prusko
  – chrzest: Pola Wąsik
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Ernesta 
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

1515 sierpnia sierpnia  – poniedziałek– poniedziałek  ––  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMPUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
 8.00 – za † męża Jerzego Ochlast w 7. rocznicę śmierci, †† jego rodziców  

Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz 
†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie Prysak, 
a zwłaszcza o dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla 
wnuczki Mai z okazji 10. rocznicy urodzin

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik

16 sierpnia 16 sierpnia – wtorek 
 19.00 – za † męża Ludwika Lewandowskiego, †† rodziców Janinę i Wacława 

Rutkowskich, †† teściów Stanisławę i Władysława, †† rodzeństwo, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 sierpnia 17 sierpnia – środa — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Huberta Wieczorka 
z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

18 sierpnia 18 sierpnia – czwartek  
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za ukończenie studiów oraz 

o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w pracy dla do-
bra chorych i potrzebujących 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek (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, 
zostaną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Nabycie wykonanych wiązanek 
kwiatów, ziół i zbóż umożliwi w tym dniu przed kościołem Parafialny Zespół Ca-
ritas. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i Parafialnemu Zespołowi Caritas za 
ich przygotowanie, dziękujemy także wszystkim, którzy nabędą te bukiety wspie-
rając dzieło pomocy bliźnim. 

 ▪ Ponawiam zaproszenie Biskupa Opolskiego na pielgrzymi szlak 46. Opolskiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 14–20 sierpnia 2022 r. Ci, którzy z róż-
nych przyczyn nie mogą fizycznie wziąć udziału w pielgrzymce, niech przez du-
chowe pielgrzymowanie (modlitwę, udział we Mszy św., ofiarowane cierpienie 
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19 sierpnia 19 sierpnia – piątek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar Eucharystii i wszelkie 

łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha 
Świętego dla Daniela z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii św. 

20 sierpnia 20 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
 13.00 – chrzest: Franciszek Kasprzak oraz Vanessa Poddębniak
 19.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie córki, † bab-

cię Marię, †† rodziców Zofię i Ludwika Pecold i † ich syna Jana

2121 sierpnia sierpnia  ––  XXIXXI  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † mamę Janinę Chowaniak w 10. rocznicę śmierci, † tatę Józefa, 

†† z pokrewieństwa Chowaniak i Gędłek
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jana z okazji 70. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii i Jana Romano-
wów z okazji 45. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


