masa Stefana Wyszyńskiego. Zupełnie nadzwyczajną okolicznością było przejęcie przez
Diecezję Opolską ruin obiektów pałacowych
w Kamieniu, by po generalnej ich restauracji,
utworzyć tam w 1994 r. – z racji 400-lecia kanonizacji i jako znak wdzięczności za utworzenie metropolii górnośląskiej ze św. Jackiem jako
jej patronem – Centrum Kultury i Nauki (aktualnie znajduje się tam ponadto znane Sanatorium). W 2007 r. w Kamieniu Śląskim odbyło
się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski.
Przypominany na wiele sposobów nasz święty
Patron ciągle imponuje, i to zarówno aktywnością ewangelizacyjną i umiłowaniem Eucharystii jako centrum wszystkiego, co stanowi
o istocie Kościoła, ale także integralnym patrzeniem na człowieka, którego trzeba nie tylko
utwierdzać w wierze, ale pomóc mu rozwijać
jego talenty i wspierać w ludzkich zmaganiach.

Zamek w Kamieniu — fot. A. Nowak

Styrii, Czechach i na Morawach. Gorliwy dominikanin Jacek, po kilku latach spędzonych pracowicie w Krakowie, chciał nieść Ewangelię dalej,
na wschód i północ. Około roku 1228
udał się na Ruś Kijowską. W Kijowie
założył klasztor dominikański i kościół Najświętszej Maryi Panny. Później znad Dniepru przeniósł się na
ziemie Prusów i Pomorzan, gdzie
prowadził wytężoną pracę misyjną.
W powszechnej opinii Jacek Odrowąż
był uważany za męża świątobliwego,
pełnego pokory, łagodności, miłości
i pobożności. Znane były przypadki
uzdrowień, wskrzeszania umarłych,
nawróceń i wielu innych niezwykłych wydarzeń, które za wstawiennictwem tego świętego czynił Bóg.
Kult św. Jacka był żywy nie tylko na
naszych ziemiach, ale dotarł nawet do
obu Ameryk i Azji. Miejsce urodzenia
Świętego przynaglało jednak do bardziej wzmożonej czci. Dostrzegamy ją
zwłaszcza współcześnie. Po powstaniu Administracji Apostolskiej na Śląsku Opolskim wpisano jego imię na
listę patronów naszego terytorium,
bp F. Jop wydał w 1957 r. (700-lecie
śmierci św. Jacka) specjalną odezwę,
zachęcającą do pogłębienia pamięci
religijnej o wielkim Rodaku. Wymownym gestem był też fakt, że uroczystości milenijne roku 1966 odbyły
się nie tylko w katedrze opolskiej,
ale i w Kamieniu, 17 sierpnia, z sumą
pontyfikalną ówczesnego metropolity krakowskiego arcybiskupa Karola
Wojtyły i z podniosłym kazaniem pry-
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Dzień 17 sierpnia od dawna wiąże się
z liturgicznym przywołaniem św. Jacka
– jednego z najsłynniejszych w świecie
polskich świętych, żarliwego kapłana
i misjonarza z Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominika, nazywanego
przez współczesnych płomiennym

kaznodzieją, wielkim zdobywcą dusz, siewcą
klasztorów, Apostołem Północy. Dla nas postać tego Świętego jest niezwykle bliska, i to
zarówno poprzez bliskość miejsca jego pochodzenia, ale także dzięki ciągle ożywianemu
kultowi w naszym regionie, jak też ze względu
na wciąż aktualne charyzmaty, którymi ubogacił Kościół. Wprawdzie w odniesieniu do
jego młodych lat źródła historyczne są dość
skąpe, ale to wiemy, że wywodził się z rodu
Odrowążów z Kamienia Śląskiego, gdzie się
urodził krótko przed 1200 rokiem (wielu przyjmuje rok 1183). Do stanu kapłańskiego przygotowywał się pod troskliwą opieką swego
stryja, kanonika kapituły krakowskiej i kanclerza księcia Leszka Białego, a późniejszego
biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Jako
kanonik kapituły krakowskiej studiował filozofię i teologię na najznakomitszych uniwersytetach średniowiecznej Europy – w Paryżu i Bolonii. Podczas studiów zetknął się
po raz pierwszy z wędrownymi kaznodziejami, związanymi z żebraczym zakonem św.
Dominika. Wydarzeniem, które wpłynęło na
całe jego życie, było spotkanie ze świętym
Dominikiem. Pod wrażeniem jego świętości
i cudownych działań, postanowił wstąpić do
zakonu kaznodziejskiego. W 1221 roku Jacek
Odrowąż złożył na ręce Dominika wieczyste
śluby zakonne. Po opuszczeniu Rzymu, w drodze do Krakowa prowadził misje w Karyntii,

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
17 sierpnia – Niedziela XX Zwykła — uroczystość ŚW. JACKA, prezbitera

8.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Laury
Kulosa, a także dla Mariusza z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża z prośbą o błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Mateusza Grabińskiego
18 sierpnia – poniedziałek

19.00 – za † Antoniego Gorzela (od Longiny Góral z rodziną)
19 sierpnia – wtorek

19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Joachima
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
20 sierpnia – środa — wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7.00 – za †† ciocie: Klarę i Martę Niestrój w kolejne rocznice śmierci,
† Wiktorię Fuhs, †† męża i syna oraz dusze w czyśćcu cierpiące
21 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Piusa X, papieża

19.00 – do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża z prośbą o błogosławieństwo
Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Mai i opiekę Bożą dla całej
rodziny
22 sierpnia – piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

19.00 – za † Józefę Kasprzycką, †† rodziców, †† teściów, †† szwagrów
i † bratanka
23 sierpnia – sobota

14.00 – ślub rzymski: Anna Chruścicka i Kajetan Dutkiewicz
19.00 – za † męża Jana Marek, †† jego rodziców, 2 braci i siostrę, †† rodziców
Elżbietę i Pawła Golombek, 4 siostry i brata oraz †† z pokrewieństwa

24 sierpnia – Niedziela XXI Zwykła
8.00 – za †† rodziców Erykę i Pawła Złotoś, †† trzech ich synów: Wilhelma,
Dietera i Joachima oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za † Annę Kampa, †† rodziców, †† teściów oraz †† rodzeństwo z obu
stron
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † Antoniego Gorzela w 30. dzień po śmierci

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś, jutro i we wtorek z różnych miejscowości naszej diecezji wyruszają strumienie 38. Pieszej Pielgrzymki Opolska na Jasną Górę. W Roku Rodziny pielgrzymka
jest okazją do refleksji nad pięknem i duchowym bogactwem życia rodzinnego.
Jej motto brzmi: „Głosić radość Ewangelii w rodzinie”. Wszystkich, którzy nie
mogą podjąć pielgrzymiego trudu zapraszamy do duchowego pielgrzymowania
poprzez dołączenie do niej swojego trudu, cierpienia i modlitwy. Ponadto zapraszam do udziału wraz z pielgrzymami we Mszy św. i koncercie dziękczynnym za
dar kanonizacji Jana Pawła II, które odbędą się we wtorek 19 sierpnia o godz.
16.00 na Górze Świętej Anny.
▪▪ W poniedziałek 18 sierpnia o godz. 18.00 zapraszam na spotkanie formacyjne
Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Dnia 2 września o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie dla uczestników pielgrzymki
do Włoch. W programie m.in. prezentacja programu oraz uzupełnienie płatności.
▪▪ W imieniu inicjatorów i wykonawców boiska do siatkówki plażowej przy ul. Góry
Świętej Anny przekazuję serdeczne zaproszenie do korzystania z tej formy relaksu
i dobrze spędzonego czasu, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.
▪▪ Parafia św. Antoniego organizuje 19 października wyjazd do opery wrocławskiej
na operę komiczną pt. „Wesele Figara”, koszt 90 zł.
▪▪ Firma PGNiG prosi, aby za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych przekazać ostrzeżenie i informację, że jej pracownicy nie przychodzą do domów i nie oferują podpisywania umów, aneksów ani zmian w umowie, a także nie proponują zmian
sprzedawcy paliwa gazowego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności byłego naszego parafianina
śp. Mieczysława Siwczyka, lat 77, ostatnio zam. w Kędzierzynie-Koźlu (pogrzeb
odbył się w sobotę), zaś z parafii św. Antoniego odeszła do wieczności śp. Maria
Czech, lat 56, z ul. Akacjowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

