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P O W I A T

100-lecie objawieñ w ¯êdowicach

S T R Z E L E C K I

Angielski akcent na
zakoñczenie roku szkolnego

wicach sta³o siê inaczej. W ¿yciu
wspólnoty parafialnej pozosta³
niezatarty lad Jej obecnoci. Czujemy to w naszych sercach i wierzymy, ¿e najpewniejsz¹ drog¹ do
Boga jest droga przez Maryjê, czegomy ju¿ dowiadczyli w dziejach parafii.
Dziêkczynnej Mszy w. w intencji
parafian i pielgrzymów - 24 lipca
br. o godz. 16.00 - bêdzie przewodniczy³ Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej ks. Biskup Pawe³ Stobrawa wraz z przyby³ymi ksiê¿mi.
Do wziêcia udzia³u w uroczystociach zostali zaproszeni tak¿e
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i lokalnych: Pose³ na Sejm
RP Helmut Padzior, Starosta
Strzelecki Józef Swaczyna, Burmistrz Miasta i Gminy Zawadzkie
Werner Ma³ek i Dyrektor Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego w ¯êdowicach Ma³gorzata Kozio³.
Organizatorzy zapraszaj¹ równie¿ serdecznie wszystkich mieszkañców Ziemi Strzeleckiej. Po
Mszy w. zostanie wypuszczoKoció³ pw. Matki Boskiej Bolesnej w ¯êdowicach

nych - jako symbol pokoju i pojednania - 100 go³êbi. Mo¿na bêdzie równie¿ wys³uchaæ koncerty

Od 23 do 25 lipca mieszkañcy ¯êdowic wiêtowaæ bêd¹ 100 rocznicê objawieñ Matki Bo¿ej w tej wsi oraz 30 rocznicê ustanowienia kocio³a pw. Matki Bo¿ej Bolesnej Sanktuarium Maryjnym.
Jak podaj¹ kroniki parafialne, prywatne zapiski i ustne przekazy
25 lipca 1904 roku miêdzy godz. 15.00 a 16.00 w oknie budynku szko³y podstawowej w ¯êdowicach mia³o miejsce objawienie siê Matki Bo¿ej. Otoczona blaskiem, z niezwykle mi³ym i powa¿nym wyrazem twarzy, trzyma³a Dzieci¹tko na lewej rêce. Ubranie Jej mia³o kolor jasnob³êkitno-niebieski, a p³aszcz niebiesko-fioletowy zakoñczony by³ niebiesk¹ wst¹¿k¹. Na g³owach Matki Bo¿ej i Dzieci¹tka widnia³y z³ote
korony.
Pomimo starañ parafian nie dokonano przez ówczesne w³adze kocielne przes³uchañ wiadków objawienia ani nie spisano ¿adnej notatki
na tê okolicznoæ. Brak oficjalnego orzeczenia komisji kocielnej na jego
temat nie mo¿e budziæ podejrzeñ o zbiorowe z³udzenia czy przywidzenia.
By³oby to bardzo krzywdz¹ce dla mieszkañców wioski, gdy¿ g³êbok¹
wiarê czerpi¹ w³anie z przekonania, ¿e Matka Bo¿a objawiaj¹c siê przod-

orkiestry dêtej oraz melodii pieni
maryjnych wygrywanych przez
kuranty z kocielnej wie¿y.

5 czerwca w Gimnazjum Nr 1 w
Tomaszowie Lubelskim uczennica II
klasy Gimnazjum Dwujêzycznego
Milena Obr¹czka po raz kolejny
potwierdzi³a bieg³¹ znajomoæ jêzyka angielskiego, bior¹c udzia³ w finale
II Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Angielskiego wiêta i Tradycje
Krajów Anglojêzycznych, organizowanego pod patronatem m.in. Kuratora Lubelskiego.
Do fina³u Milena dosz³a pokonuj¹c w dwóch poprzedzaj¹cych go
etapach swoich kolegów z klas II i III
naszej szko³y. Przypomnieæ nale¿y
(o czym pisalimy w marcu), i¿ ka¿-

Nastêpnego dnia, o godz.

dy z etapów dotyczy³ znajomoci

15.00, wyruszy procesja z cudow-

tradycji, wi¹t oraz elementów histo-

nym obrazem do szko³y (miejsca
objawieñ), gdzie odbêd¹ siê uroczyste Nieszpory Maryjne z kazaniem. Po ich zakoñczeniu zapraszamy na minifestyn na parkingu
przed Firm¹ Bronder.
Festyn Parafialny z okazji obchodów powy¿szych uroczystoci
odbêdzie siê 25-26 wrzenia br. po³¹czony z do¿ynkami parafialnymi.
Antoni Ludwig

kom, w szczególny sposób wyró¿ni³a ich parafiê.

rii i geografii ró¿nych pañstw anglojêzycznych. W pierwszym nale¿a³o
siê wykazaæ wiedz¹ na temat Australii i Nowej Zelandii, w drugim - Stanów Zjednoczonych i Kanady W etapie III, finale, sprawdzano wiedzê na
temat Anglii i Irlandii, a ponadto znajomoæ wskazanych lektur.
Do tego ostatniego etapu zakwalifikowa³o siê 40 uczestników z ca³ej
Polski. Uczniowie z odleg³ych zak¹tków kraju przyjechali do Tomaszowa ju¿ w przeddzieñ konkursu, aby
móc poznaæ bli¿ej miasto i urocze
Roztocze i, co najwa¿niejsze odpo-

Na pami¹tkê objawienia siê Matki Bo¿ej dnia 16

cz¹æ przed fina³owymi zmaganiami.

czerwca 1907 z ówczesnym proboszczem ks. J.

Fina³ sk³ada³ siê z trzech czêci: kom-

Wajd¹ zakupiono w Czêstochowie przepiêkn¹ ko-

puterowego testu wyboru, pytañ w

piê obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Obraz na-

j. angielskim z zakresu kultury Wielkiej Brytanii oraz pytañ w j. polskim

malowany na lipowej p³ycie o wym. 170 x 120 cm

dotycz¹cych wskazanych lektur.

z³o¿onej z trzech desek, który umieszczono w g³ów-

Nazwiska najlepszych m³odych lu-

nym o³tarzu kocio³a (dzi kaplicy).

dzi poznano na uroczystej gali, od-

Od daty objawienia tj. 25 lipca 1904 r. do dnia

bywaj¹cej siê w TDK.

dzisiejszego przetrwa³ kult Matki Bo¿ej, która w

Milena Obr¹czka uplasowa³a siê
na X miejscu, sprawiaj¹c sobie i opiekunom wielk¹ radoæ. Znalezienie siê
w cis³ej dziesi¹tce najlepszych
uczniów gimnazjów z ca³ego kraju o
naprawdê du¿e osi¹gniêcie. Zdoby³a
tam nie tylko wysok¹ lokatê, cenne
nagrody ufundowane przez hojnych
sponsorów konkursu, ale tak¿e nowych przyjació³ ceni¹cych j. angielski równie wysoko, jak ona sama. Dla
szko³y Milena przywioz³a podziêkowania oraz pami¹tkow¹ statuetkê
odlan¹ z br¹zu, a ufundowan¹ przez
Burmistrza Tomaszowa.
Ten sukces zwieñczy³ bardzo
pracowity i owocny rok nauki dla
Mileny, startuj¹cej od marca w ró¿nego typu konkursach i olimpiadach
jêzykowych.
Jako jedyna z miasta i gminy
Strzelce Opolskie zakwalifikowa³a siê
do etapu wojewódzkiego Konkursu
Jêzyka Angielskiego dla Gimnazjum,
gdzie w kwietniu w Opolu zosta³a
jego finalistk¹. Ponadto, wespó³ z
koleg¹ z klasy Paw³em Rudnerem i
koleg¹ z klasy III Patrykiem ¯urowskim, jako jedyni z woj. opolskiego,
zostali finalistami etapu wojewódzkiego I Ogólnopolskiej Olimpiady
Jêzyka Angielskiego dla Gimnazjum
odbywaj¹cego siê w Poznaniu (24
kwietnia).
Nowy rok szkolny przyniesie z
pewnoci¹

nowe

wyzwania

dla

wszystkich uczniów Gimnazjum
Dwujêzycznego, ale to po wakacjach.
Na razie - gratulacje i podziêkowania
dla tegorocznych olimpijczyków i ich
szanownych rodziców.
Katarzyna Koz³owska

kopii jasnogórskiego obrazu nazywana jest przez
parafian Matk¹ Bo¿¹ ¯êdowick¹.
30 lat temu, 23 lipca 1974 r. zarz¹dzeniem Ordynariusza Diecezji Opolskiej ks. Biskupa Franciszka
Jopa, koció³ Matki Bo¿ej Bolesnej zosta³ ustanowiony Sanktuarium Maryjnym, gdy¿ znajduje siê
tu otoczony szczególn¹ czci¹ i jest uznany jako
³askami s³yn¹cy obraz Matki Boskiej. ¯êdowickie
Sanktuarium Maryjne w 1975 i 2000 r. by³o tak¿e
miejscem zyskania odpustu Roku Jubileuszowego. Znajduje siê tak¿e na polskiej mapie sanktuariów maryjnych niekoronowanych. Od 31 lat, co
rodê ka¿dego tygodnia odprawiana jest Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Imiê Maryi to znak parafii, który przetrwa³ 100 lat. Gdyby Jej objawienie
siê w oknie budynku szkolnego mia³o tylko charakter zbiorowego uniesienia, to wszystko dawno
by siê skoñczy³o i zosta³oby zapomniane. W ¯êdo-

Jeden z bardziej urokliwych zak¹tków Ziemi Strzeleckiej. Warto wybraæ siê
Czarna Madonna - ¯êdowicka Pani

tam na jeden z letnich spacerów. Piesze wêdrówki te¿ przyci¹gaj¹ turystów.

