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Kontynuując temat „Informatora” sprzed 
dwóch tygodni o jednej z bardzo po-
wszechnych form wyrażania religijno-
ści, jaką jest pielgrzymowanie, warto 
dziś zatrzymać się w Santiago de Com-
postela. Okazją jest nie tylko zbliżające 
się święto św. Jakuba, Apostoła, ale też  
fakt, że spośród ponad 6200 współcze-
śnie nawiedzanych sanktuariów chrześci-
jańskich o randze ponadregionalnej jest 
to – obok Rzymu i Ziemi Świętej – naj-
starszy i niezwykle ważny cel pobożnych 
pątników (według historyków pielgrzymki 
do Santiago de Compostela głównie z An-
glii, Francji, Holandii, Niemiec i Włoch 

uznawane są za najważniejsze wydarze-
nie średniowiecza). Z pewnością może 
dziwić kult św. Jakuba – i to w dodatku 
związany z jego grobem – w Santiago de 
Compostela w Hiszpani. Z biblijnego prze-
kazu wiemy przecież, że św. Jakub Star-
szy (przydomek dla rozróżnienia z drugim 
apostołem noszącym to imię) był bisku-
pem Jerozolimy. Poniósł śmierć męczeń-
ską jako pierwszy z apostołów. W 44 r. 
został ścięty mieczem z rozkazu Heroda 
Agryppy I, wnuka Heroda I Wielkiego. 
Istnieje stara tradycja, która głosi, że Ja-
kub Apostoł zanim został biskupem Je-
rozolimy udał się najpierw, po Zesłaniu 

Ducha Świętego, na Półwysep Iberyjski, 
głosząc tam z dużą skutecznością Chry-
stusową Ewangelię. Hiszpańscy ucznio-
wie Jakuba zapewne bardzo chcieli mieć 
u siebie doczesne szczątki Apostoła. Ist-
nieją dwie wersje opowieści o sprowa-
dzeniu jego ciała. Według pierwszej stało  
się to w VII w., kiedy Jerozolimę opano-
wali Arabowie. Według drugiej nastąpiło 
to już w I w., ale w dobie prześladowań 
chrześcijan zamieszkujących Galicję grób 
ze szczątkami św. Jakuba porzucono i do-
piero w 813 r. został odnaleziony dzięki 
eremicie Pelayo, który podczas swo-
ich poszukiwań w nocy widział deszcz 
gwiazd spadających na pobliskie wzgó-
rze. Podzielił się swoją wizją z miejsco-
wym biskupem Teodomirem z Iria, który 
zleciwszy zbadanie sprawy, odkrył ka-
mienny grobowiec zawierający szczątki 

męczennika. Wybudowano w tym miej-
scu kościół, a nazwa Compostela (pocho-
dzi z łacińskiego campus stellae – co ozna-
cza pole gwiazd), przypomina cudowne 
wydarzenie związane z tym miejscem. Od 
IX w. Santiago de Compostela stało się ce-
lem pielgrzymek chrześcijan, a na szlaku 
prowadzącym z kontynentu na półwy-
sep zaczęły powstawać liczne klasztory, 
mające dawać schronienie utrudzonym 
wędrowcom. Do grobu św. Jakuba Apo-
stoła wędrowali ludzie o różnym statu-
sie społecznym, w tym wiele znanych po-
staci (nawet władców): Karol Wielki, św. 
Franciszek z Asyżu, św. Elżbieta Portugal-
ska, św. Brygida Szwedzka, Izabela Kasty-
lijska, św. Ignacy Loyola, Jan Dantyszek 
czy papież Jan XXIII. O ogromnej roli piel-
grzymek po Camino świadczą słowa J.W. 
Goethe go, który pisał, iż „drogi św. Ja-
kuba ukształtowały Europę”. Po rewolu-
cji francuskiej znaczenie pielgrzymek wy-
raźnie spadło i dopiero od końca lat 80. 
XX w. szlak znowu zaczął przyciągać co-
raz większą liczbę pielgrzymów z całego 
świata. Po wizycie Jana Pawła II w San-
tiago de Compostela w 1982 r. Rada Eu-
ropy uznała Drogę św. Jakuba za drogę 
o szczególnym znaczeniu dla kultury kon-
tynentu i zaapelowała o odtwarzanie 
i utrzymywanie dawnych szlaków pątni-
czych. Dziś, oprócz Hiszpanii, swoje szlaki 
(El Camino) – których w średniowieczu 
było wiele – mają też inne kraje. Prze-
biegają one też blisko nas, a dwa nowe: 
Opole – Opawa oraz Góra Świętej Anny  
– Głuchołazy zostaną otwarte w najbliż-
szą sobotę 25 lipca. Z tej okazji w kościele 
św. Jakuba Apostoła w Mechnicy bp Ru-
dolf Pierskała odprawi Mszę św. (o godz. 
15.00) i dokona poświęcenia szlaków.

Monumentalna  
katedra w Santiago 

de Compostela, która 
powstała na przeło-

mie Xi i XII w., stanowi 
jedną z najważniej-
szych świątyń piel-
grzymkowych i jest 

miejscem docelowym 
drogi św. Jakuba.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

19 lipca – Niedziela XVI Zwykła 
 8.00 – za †† rodziców Emilię i Franciszka, †† teściów Annę i Emila oraz 

†† z rodzin Linek i Cichon
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karoliny z okazji 18. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny 

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joachima z okazji 50. 
rocznicy urodzin, a także o opiekę Bożą dla siostry, syna i brata  
oraz za † Waltera w rocznicę ziemskich urodzin

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hanny i Stanisława No-
wińskich z okazji 50. rocznicy ślubu

20 lipca – poniedziałek — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji
 19.00 – za † męża Ryszarda Filusz w 9. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewień-

stwa Filusz i Rzepka

21 lipca – wtorek 
 19.00 – za † Ernestynę Grabisch [od sąsiadów i znajomych] 

22 lipca – środa — wspomnienie św. Marii Magdaleny
 7.00 – za †† Franciszka, Jadwigę i Urszulę Jarzyna

23 lipca – czwartek — święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
 19.00 – za †† rodziców Annę i Jerzego, † męża Jerzego oraz †† dziadków 

z obu stron

24 lipca – piątek — wspomnienie św. Kingi, dziewicy
 19.00 – za † Erwina Malik, †† z rodzin Malik, Kwiotek i Moska

25 lipca – sobota — święto św. Jakuba, Apostoła
 13.00 – ślub rzymski: Joanna Lepich i Rafał Rekowski
 19.00 – za † Elżbietę Golenia, †† z rodzin Wencel i Golenia

26 lipca – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI NAJŚWIęTSZEJ MARYI PANNY, 
głóWNEJ PATRONKI dIECEZJI OPOlSKIEJ 

 8.00 – za † brata Romana, † ojca Michała i † siostrę Krystynę oraz †† z po-
krewieństwa

 10.30 – za † Antoniego Gorzel w 1. rocznicę śmierci 
 18.30 – nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa
 19.00 – za †† rodziców Martę i Jana Biela, † brata Norberta Biela oraz †† z po-

krewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Można▪już▪zamawiać▪intencje▪Mszy▪św.▪na▪2016▪r.▪Kancelaria▪parafialna▪jest▪czynna▪
w▪poniedziałki▪i▪czwartki▪od▪16.00▪do▪17.00▪oraz▪we▪wtorki▪i▪piątki▪od▪9.00▪do▪10.00.

▪▪ W▪dniach▪20–25▪lipca▪2015▪r.▪na▪Górze▪Świętej▪Anny▪odbędzie▪się▪organizowane▪
przez▪franciszkanów▪Prowincji▪św.▪Jadwigi▪doroczne▪Święto▪Młodzieży.▪

▪▪ W▪sobotę▪(25▪lipca)▪przypada▪święto▪św.▪Jakuba▪Apostoła.▪W▪tym▪dniu▪czcimy▪też▪
św.▪Krzysztofa,▪patrona▪kierowców▪i▪podróżujących.▪Z▪racji▪tego▪wspomnienia▪ser-
decznie▪zapraszam▪w▪niedzielę▪26▪lipca▪o▪godz.▪18.30▪na▪nabożeństwo▪z▪błogo-
sławieństwem▪kierowców,▪a▪także▪samochodów▪i▪innych▪pojazdów.▪MIVA▪Polska▪
(organizacja▪na▪rzecz▪misyjnych▪środków▪transportu)▪zachęca▪kierowców▪i▪wła-
ścicieli▪pojazdów▪do▪złożenia▪ofiary▪na▪zakup▪środków▪transportu▪dla▪misjonarzy.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪przypada▪uroczystość▪św.▪Anny,▪głównej▪patronki▪diecezji▪opol-
skiej.▪Na▪Górze▪Świętej▪Anny▪obchodzone▪będą▪uroczystości▪odpustowe.▪Podobnie▪
jak▪rok▪temu,▪chcemy▪włączyć▪się▪w▪długoletnią▪tradycję▪pieszej▪procesji▪ze▪Zdzie-
szowic▪na▪niedzielną▪Sumę▪odpustową.▪Pątnicy▪z▪naszej▪parafii▪dołączą▪do▪wspól-
nej▪procesji▪ok.▪godz.▪8.00▪przy▪ul.▪Góry▪Świętej▪Anny▪(przy▪wyjściu▪z▪parku).

▪▪ W▪kancelarii▪parafialnej▪można▪już▪zapisywać▪się▪na▪tegoroczną▪39.▪Pieszą▪Piel-
grzymkę▪Opolską▪na▪Jasną▪Górę,▪która▪z▪Opola▪wyruszy▪17▪sierpnia,▪a▪zakończy▪
się▪w▪sobotę▪22▪sierpnia▪Mszą▪św.▪o▪godz.▪11.00.▪Hasłem▪pielgrzymki▪są▪słowa:▪
„Nawrócenie▪umysłu▪i▪serca▪–▪w▪drodze▪do▪Krakowa▪2016”.▪Zachęcamy▪wszyst-
kich,▪którzy▪mogą,▪do▪skorzystania▪z▪tej▪formy▪rekolekcji▪w▪drodze.▪Pielgrzymi▪ze▪
Zdzieszowic▪łączą▪się▪tradycyjnie▪z▪grupą▪katedralną.▪

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪również▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪Serdecznie▪
dziękuję▪za▪złożone▪ofiary.

▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Magdalena▪Liguda▪z▪Zimnic▪Wielkich▪i▪Sebastian▪Kwio-
tek▪ze▪Zdzieszowic▪—▪zapowiedź▪III;▪Małgorzata▪Walczyk▪z▪Długomiłowic▪i▪Sławo-
mir▪Kabelski▪ze▪Zdzieszowic▪—▪zapowiedź▪III;▪Joanna▪Lepich▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Ra-
fał▪Rekowski▪ze▪Zdzieszowic▪—▪zapowiedź▪III.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


