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Wydarzenie z 21 czerwca 
1983 r. – dzień papie-
skiej koronacji obrazu Matki Boskiej Opol-
skiej – wraca dziś, po 32 latach, nie tylko jako 
wspomnienie, ale bardziej jako zaproszenie 
do ponownego przemyślenia i ożywienia du-
chowego dziedzictwa, co wtedy Papież ujął 

w słowach: „Niech w zasięgu promie-
niowania Góry Świętej Anny rozwija 
się to wszystko, co ma swój począ-
tek w Odkupieniu dokonanym przez 
Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. To, co 
w duszach naszych zaszczepia Sakra-
ment Chrztu, a umacnia Bierzmowa-
nie. To, co się stale odnawia przez Po-
ku tę – a sakramentalną pełnię znajduje 
w Eucharystii”. Maryjny wymiar pobytu 
Ojca Świętego na naszej Ziemi skłania 
i dziś do skierowania wzroku na cu-
downy wizerunek Opolskiej Madonny. 
Nie znamy dokładnej daty powstania 
obrazu, ani jego autora. Badania histo-
ryczne i analiza porównawcza pozwa-
lają określić czas powstania obrazu na 
koniec XV w. w kręgu warsztatów ma-
larskich na pograniczu śląsko-czeskim. 
Wizerunek przedstawia Madonnę ujętą 
w półpostaci, z Jezusem na lewym ra-
mieniu. W prawej dłoni Matka Boża 
trzyma jabłko. Głowę ma lekko schy-
loną w stronę Syna, który twarzyczką 
zwraca się ku Matce, a prawą rączkę 
unosi w geście błogosławieństwa, w le-
wej zaś ręce trzyma księgę Pisma Świę-
tego. Tło obrazu stanowi amarantowe 
sukno. W XVIII-wiecznej kronice oj-

ców jezuitów, dawnych stróżów sanktu-
arium, czytamy o obrazie, że „zda się ja-
koby ta Matka przedziwna oczyma Swymi 
na każdego patrzy, a choćby i tysiące było 
przytomnych, każdy z nich sądzi, że Matka 
Jezusa na niego samego Swym macierzyń-
skim okiem spogląda”. Historia opolskiego 
wizerunku Matki Bożej jest niezwykle bo-
gata. Do 1702 r. obraz czczony był w Pie-
karach i tam już w średniowieczu słynął 
łaskami. Okres reformacji zatarł nieco 
ślady kultu, ale w 1659 r. wizerunek zo-
stał na nowo odkryty i zaczął nabierać 
coraz większego rozgłosu. W obliczu nie-
bezpieczeństwa – najpierw tureckiego 

(1683 r.), a potem szwedzkiego (1702 r.) je-
zuici przewieźli obraz do Opola. W 1813 r. 
obraz został przeniesiony z kościoła Jezu-
itów do dzisiejszej katedry. O kulcie Matki 
Bożej Opolskiej świadczą liczne wota, 
m.in. srebrna sukienka ofiarowana przez 
Jana III Sobieskiego, złoty medal – dar pa-
pieża Jana XXIII, kielich mszalny i złoty ró-
żaniec z prawdziwych pereł – dar papieża 
Pawła VI. Podczas koronacji obrazu Oj-
ciec Święty nałożył koronę najpierw Dzie-
ciątku Jezus, a potem Matce Bo żej. Na 
środkowych płytkach koron umieszczono 
małych rozmiarów herby, u Matki Bożej 
herb opolski, u Pana Jezusa herb papieski. 

Caritas Diecezji Opolskiej uprzejmie apeluje do wszystkich ubezpieczo-
nych i zachęca do korzystania z prawa wyboru pielęgniarki środowisko-
wo-rodzinnej. Nie trzeba być chorym ani starszym, aby mieć swoją pie-
lęgniarkę rodzinną. Sytuacja zagrożenia zdrowia lub potrzeba pomocy 
pielęgniarskiej może zdarzyć się losowo i niespodziewanie. W naszym 
województwie, aż 30 procent ubezpieczonych nie wybrało swojej pie-
lęgniarki środowiskowej. Wybór pielęgniarki dokonuje się poprzez wy-
pełnienie deklaracji zgłoszeniowej. 
Równocześnie Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkie osoby, które 
pragną korzystać z domowej opieki pielęgniarek Caritas, do złożenia 
deklaracji zgłoszeniowej w najbliższej Stacji Opieki Caritas. 
Wybór pielęgniarki nie powoduje żadnych ograniczeń w dostępie do 
usług lekarskich. Ubezpieczony ma prawo złożyć deklarację wyboru leka-
rza w przychodni lub ośrodku zdrowia, a deklarację wyboru pielęgniarki 
w Stacji Opieki Caritas. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy musi być 
złożona w sposób świadomy i dobrowolny. Caritas Diecezji Opolskiej 
uprzejmie zachęca do sprawdzenia czy nasza deklaracja wyboru pie-
lęgniarki znajduje się u świadczeniodawcy, u którego została złożona. 

Ks. dr Arnold Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej

Opolska Pani, Tyś naszą Matką – ciąg dalszy  ___________________________

Apel Caritas Diecezji Opolskiej w sprawie wyboru 
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
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Opolska Pani, Tyś naszą Matką 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

21 czerwca – Niedziela XII Zwykła 
 8.00 – za †† Jerzego i Marię Smoczyńskich oraz †† z rodziny
 10.30 – za † Halinę Olszewską w 15. rocznicę śmierci, †† z rodzin Olszewskich 

i Nykiel 
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Kata-

rzynę i † szwagra Antoniego

22 czerwca – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Jerzego z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

23 czerwca – wtorek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy z okazji 60. 
rocznicy urodzin

24 czerwca – środa — uROCZysTOść NARODZENIA śW. JANA CHRZCICIELA
 7.00 – za † siostrę Annę, † jej męża, †† dwóch braci, †† rodziców Jadwigę 

i Jana John, †† teściów, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

 13.00 – chrzest: Lenka Pasternak

25 czerwca – czwartek
 18.00 – za † ojca Gerharda Lebok i † ojca Antoniego Kampa

26 czerwca – piątek
 9.00 – Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników i uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

 18.00 – za † męża Jana Woźnica i †† z rodziny oraz do Opatrzności Bożej z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w rodzinie

27 czerwca – sobota
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok, †† Helenę i Herberta Pa-

terok, †† dziadków, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪poniedziałek▪o.▪godz.▪17.00▪serdecznie▪zapraszam▪na▪kolejne▪spotkanie▪forma-
cyjne▪Grupy▪Modlitwy▪Ojca▪Pio.

▪▪ We▪wtorek▪o▪godz.▪16.00▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪
odbędzie▪się▪spotkanie▪Parafialnych▪Zespołów▪Caritas.▪
W▪tym▪dniu,▪z▪racji▪obchodzonego▪Dnia▪Ojca,▪będziemy▪pamiętać▪w▪naszych▪mo-
dlitwach▪o▪wszystkich▪ojcach,▪zwłaszcza▪z▪naszej▪wspólnoty▪parafialnej.▪

▪▪ W▪czwartek▪nie▪będzie▪Mszy▪św.▪szkolnej,▪ale▪dla▪dzieci▪od▪godz.▪17.00▪do▪18.00▪
będzie▪okazja▪do▪spowiedzi▪św.;▪Msza▪św.▪z▪okazji▪zakończenia▪roku▪szkolnego▪od-
będzie▪się▪w▪piątek▪o▪godz.▪9.00.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪odbędzie▪się▪na▪Górze▪Świętej▪Anny▪tradycyjna▪pielgrzymka▪
mężczyzn▪i▪młodzieńców.▪Obchody▪rozpoczną▪się▪w▪sobotę▪o▪godz.▪18.30,▪zaś▪
uroczystej▪Mszy▪św.▪w▪niedzielę▪o▪godz.▪10.00▪przewodniczyć▪będzie▪będzie▪Nun-
cjusz▪Apostolski▪w▪Polsce▪abp▪Celestino▪Migliore▪(a▪nie▪–▪jak▪wcześniej▪zapowia-
dano▪–▪kard.▪Gerhard▪Müller).

▪▪ Ponawiam▪zaproszenie▪na▪pielgrzymkę▪do▪znanych▪europejskich▪sanktuariów▪ma-
ryjnych:▪Lourdes▪i▪La▪Salette,▪którą▪organizuje▪nasza▪parafia▪w▪dniach▪od▪26▪wrze-
śnia▪do▪4▪października▪br.▪W▪planie▪pielgrzymki▪przewidziano▪także▪pobyt▪m.in.▪
w▪Masero▪(sanktuarium▪św.▪Beretty▪Molla),▪Turynie▪i▪Sanktuarium▪Madonna▪Della▪
Coronata▪nad▪Jeziorem▪Garda▪we▪Włoszech.▪Szczegóły▪na▪plakacie.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii,▪zaś▪przed▪kościo-
łem▪można▪złożyć▪ofiarę▪na▪Wydział▪Teologiczny▪w▪Opolu;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪
kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła.▪„Bóg▪zapłać”.

▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Milena▪Nowosad▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Dariusz▪Bednarz▪ze▪
Zdzieszowic▪—▪zapowiedź▪I.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Pawła▪Dambiec,▪lat▪80,▪z▪ul.▪Myśliwca.▪Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

28 czerwca – Niedziela XIII Zwykła 
 8.00 – za †† rodziców Marię i Zygmunta Tabisz oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron
 10.30 – za † Piotra Honczia w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców, † Joannę 

Pyka oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 
  – chrzest: Oktawian Alan Sołczyński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Janinę i Piotra Sokołów, † brata Ryszarda, † siostrę 

Helenę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron


