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Myśląc o najnowszych dziejach Kościoła na 
Śląsku Opolskim, trzeba wspomnieć o zna-
czeniu wyjątkowych miejsc uświęconych 
szczególnym oddziaływaniem łaski Bożej. 
Są to sanktuaria diecezjalne. Najważniej-
szym z nich jest Góra Świętej Anny, która 
od 2015 r. ma status sanktuarium między-
narodowego. Od XVII w. znajduje się tam 
figurka św. Anny Samotrzeciej z drewna li-
powego pochodząca z ok. 1480 r. Dzięki ła-
skawości właścicieli dóbr Żyrowej i Poręby 
– hrabiów de Gaschin – od 1700 r. powsta-
wała kalwaria, poświęcona w 1764 r. Po-
wstanie diecezji opolskiej uczyniło z sank-
tuarium na Górze Świętej Anny centralne 
miejsce pielgrzymkowe dla ludności Ślą-
ska Opolskiego. Ważne było też od samego 
początku zaangażowanie poszczególnych 

rządców Opolszczyzny w podkreślanie zna-
czenia tego miejsca religijnego zarówno dla 
kształtowania przeżyć wewnętrznych, jak 
i celów integracyjnych. Już ks. Kominek za-
znaczył, że zamierza uczynić z Góry Świętej 
Anny ośrodek wielkich spotkań religijnych 
oraz centrum kształcenia religijno-duszpa-
sterskiego. Rytm życiu pielgrzymkowemu 
nadawały wielkie obchody związane z naj-
większymi świętami (26 lipca, 15 sierpnia, 
14 września, 2 października) oraz innymi 
okazjami, jak np. coroczna pielgrzymka 
mężczyzn w ostatnią niedzielę czerwca. 
Wyjątkowymi uroczystościami były: piel-
grzymka mężczyzn w 1947 r. z udziałem 
kardynała A. Hlonda, uroczystości 250-le-
cia istnienia kalwarii, jubileusz 500-lecia 
sanktuarium w 1980 r. z udziałem kard. 

W. Rubina z Rzymu i całego Episkopatu Pol-
skiego, konsekracja biskupia ks. Jana Wie-
czorka w 1981 r., czy wreszcie wizyta Ojca 
Świętego Jana Pawła II w 1983 r.
Diecezjalnym sanktuarium jest również 
Kamień Śląski, miejsce urodzenia i kultu 
św. Jacka. Patron metropolii górnośląskiej 
nazywany „Lux ex Silesia” (Światło ze Ślą-
ska) przyciąga wielu wiernych, także spoza 
diecezji. W pałacowej kaplicy, usytuowa-
nej w miejscu urodzenia św. Jacka, piel-
grzymi modlą się przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem i oddają cześć 
relikwiom. Pałac w Kamieniu Śląskim pełni 
także funkcję ośrodka konferencyjnego 
i naukowego. Zaś sąsiadujące z nim Seba-
stianeum Silesiacum jest nowoczesną pla-
cówką rehabilitacyjno-wypoczynkową.
Charakter sanktuarium – ze względu na 
obraz Matki Bożej Opolskiej – ma również 
opolska katedra. Słynący łaskami wizeru-
nek pochodzi z Piekar, ale od 1702 r. jest 
obecny i czczony w Opolu.
W ostatnim czasie powstały także nowe 
sanktuaria w diecezji. W 2021 roku bp An-
drzej Czaja ustanowił w Głębinowie nie-
daleko Nysy diecezjalne sanktuarium św. 
Rity. Kult św. Rity w Głębinowie trwa od je-
sieni 2014 r., ale rozwija się bardzo dyna-
micznie. Od 2015 r. są tam czczone relikwie 
św. Rity. Na nabożeństwa, które odbywają 

się 22 dnia każdego miesiąca, przybywają 
wierni nie tylko z diecezji opolskiej, ale 
i z innych regionów kraju oraz z Czech.  
W tym samym roku zostało ustanowione 
również sanktuarium Matki Bożej Jasno-
górskiej w Mochowie. W ten sposób ofi-
cjalnym aktem został potwierdzony kult 
związany z obecnością kopii cudownego 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który 
rozwija się w tym miejscu. 
Szczególnym miejscem w naszej diecezji 
jest również kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP w Jemielnicy, stanowiący część daw-
nego opactwa cystersów, który w ostat-
nich latach stał się także miejscem kultu 
św. Józefa. W grudniu 2021 r. bp Andrzej 
Czaja ustanowił tam diecezjalne sanktu-
arium św. Józefa. 
W diecezji istnieje ponadto wiele miejsc 
kultu o charakterze pątniczym, do któ-
rych od wieków przybywają wierni, po-
mimo że nie zostały ustanowione oficjal-
nym aktem. Najważniejszymi spośród nich 
są: kościół pw. św. Anny i kościół pw. św. 
Rocha w Oleśnie, kościół pw. św. Rocha 
w Dobrzeniu Wielkim, domek loretański 
w kościele oo. franciszkanów w Głogówku, 
klasztor oo. franciszkanów w Prudniku-Le-
sie (związany z uwięzieniem bł. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego), kaplica Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej w Opolu-Winowie.
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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

22 sierpnia 22 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
 19.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak, †† z pokrewień-

stwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 sierpnia 23 sierpnia – wtorek 
 19.00 – za † Edwarda Janochę [od rodziny Gerlich]

24 sierpnia 24 sierpnia – środa — święto św. Bartłomieja, apostoła 
 7.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† teściów Katarzynę i Hieronima 

Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† rodzeństwo 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

25 sierpnia 25 sierpnia – czwartek  
 19.00 – w intencji Parafian oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, a zwłaszcza dar kapłaństwa i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w mojej intencji

26 sierpnia 26 sierpnia – piątek — UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
 19.00 – o radość życia wiecznego dla † syna Krzysztofa Romanów w 2. rocz-

nicę śmierci, †† z pokrewieństwa Romanów i Pietrasz oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

27 sierpnia 27 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Moniki 
 19.00 – za †† rodziców Hildegardę i Emila Cerman oraz Adelajdę i Reinholda 

Sapich, †† dziadków z obu stron, † ciocię Różę i † wujka Helmuta 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek (22 sierpnia) o godz. 17.45 odbędzie się spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. Rozpocznie się ono spotkaniem w sali parafialnej, po 
czym udamy się na modlitwę różańcową do kościoła. 

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają w dniach od 25 do 28 sierp-
nia na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Aniołów Stróżów. W programie obchodów 
m.in.: w sobotę, godz. 13.00 – początek Dróżek Maryjnych (kościół św. Krzyża), 
godz. 20.00 – nabożeństwo w bazylice (schola Con Colore z Toszka); w niedzielę, 
godz. 7.30 – Godzinki do św. Anny (Poręba), godz. 8.00– Dróżki Maryjne (począ-
tek w kościele Wniebowzięcia NMP w Porębie), ok. godz. 10.00 – Suma odpu-
stowa w Grocie Lourdzkiej. Cały program obchodów zamieszczono w gablotce 
parafialnej i na stronie internetowej. 

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

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; takie prze-
znaczenie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za ogromną 
życzliwość i pomoc – „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Agnieszkę 
Lalka, lat 93, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczynek 
racz Jej dać Panie...
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2828 sierpnia sierpnia  ––  XXIIXXII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Karoliny i Rafała z okazji 5. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w rodzinie Marka i Wioletty

  – chrzest: Igor Sebastian Kapica
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† Annę i Wilhelma Mandalka, †† z rodziny Mandalka [ofiaro-

wana od wnuczki]


