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W okół tej świątyni, która 
należy do najstarszych  

kościołów parafialnych na Śląsku 
(powstała ok. 1270 r.), przez ponad 
700 lat skupiało się życie duchowe 
mieszkańców miasta. Kościół pw. 
św Jerzego jest najcenniejszym za-
bytkiem Ziębic. W roku 2004 został 
laureatem konkursu Generalnego 
Konserwatora Zabytków „Zabytek 
Zadbany AD 2004” za wzorowo 
przeprowadzony remont kościoła 
w latach 1995–2004.

Wokół krzyża
Centrum życia parafii – w któ-

rej funkcję proboszcza sprawuje 
od wielu lat ks. kan. dr Bogusław 
Konopka, a wikariuszami są 
obecnie ks Krzysztof Świta i ks. 
Mariusz Trojanowski –stanowi Je-
zus Chrystus i tajemnica krzyża, 
przez który dokonało się zbawienie 
człowieka. Cześć dla Męki Pańskiej 
widoczna jest nie tylko w licznych 
zabytkach. Od Wielkiego Postu 

2003 r. w każdy piątek o godz. 10.00 
odprawiana jest uroczysta Droga 
Krzyżowa, zakończona specjal-
nym błogosławieństwem i ucało-
waniem relikwii Krzyża Świętego. 
Między innymi z tego powodu, na 
prośbę księdza dziekana, decyzją 
ks. kard. Henryka Gulbinowicza 
kościół ustanowiono 1 sierpnia 
2003 r. diecezjalnym sanktuarium 
Męki Pańskiej.

Św. Jerzy, Aniela  
i Pismo Święte

Już od XIII w. w ziębickiej świą-
tyni trwał kult Najświętszej Maryi 
Panny oraz św. Jerzego – patrona 
kościoła. – W każdy poniedziałek 
w naszym kościele odprawiana jest 
Msza św. w kaplicy św. Jerzego. 
Odmawiamy również specjalną 
litanię do tego męczennika – mówi 
ks. Bogusław Konopka.

Dzięki staraniom probosz-
cza w parafii szczególne miejsce 
zajmuje także bł. Aniela Salawa, 

wielka czcicielka Męki Pańskiej. 
Do rozwoju kultu Błogosławionej 
przyczyniło się sprowadzenie jej 
relikwii od ojców franciszkanów 
z Krakowa. Ks Bogusław Konopka 
jest autorem książki o życiu, du-
chowości i kulcie bł. Anieli.

Parafia św. Jerzego to poważny 
ośrodek formacji duchowej i inte-
lektualnej laikatu. 9 października 
2000 r. kard. Henryk Gulbinowicz 
erygował  przy Urzędzie Dziekań-
skim Instytut Wiedzy Religijnej 
im. Jana Pawła II w Ziębicach. Dla 
upamiętnienia 25-lecia pontyfikatu 
Ojca Świętego instytut zorgani-
zował w 2003 r. „Ziębickie Forum 
Młodych” pod hasłem  „Jan Paweł 
II – Papieżem Młodzieży”. Obec-
nie, zgodnie z życzeniem abp. 
Mariana Gołębiewskiego, trzeci 
już rok w Instytucie trwa Studium 
Biblijne. W tym roku podejmuje 
refleksję nad życiem i dziełem św. 
Pawła, Apostoła Narodów.

Barbara Rak

Zaproszenie
Uroczyste ogłoszenie 
nominacji papieskiej 
nastąpi 29 listopada  
o godz. 11.00. Centralnym 
punktem uroczystości 
będzie Msza św. 
koncelebrowana  
pod przewodnictwem  
abp. M. Gołębiewskiego,  
po której odbędzie się 
agapa, a także występy 
zespołów regionalnych. 
O godz. 15.00 odmówiona 
zostanie Koronka  
do Bożego Miłosierdzia. 

Więź z Rzymem
ks kan. Bogusław 
Konopka

Nadanie przez 
Stolicę Apostolską, 
na prośbę 
abp. Mariana 
Gołębiewskiego, 
tytułu Bazyliki 

Mniejszej jest największym 
i najważniejszym 
wyróżnieniem  
kościoła parafialnego  
pw. św. Jerzego, 
sanktuarium Męki Pańskiej 
w Ziębicach. Tytuł ten 
uwydatnia szczególną więź 
łączącą Bazylikę Mniejszą 
z rzymską Stolicą św. Piotra. 
We wszystkich bazylikach, 
a więc i w Ziębicach, 
bardzo uroczyście obchodzi 
się  uroczystość Katedry 
św. Piotra (22 lutego), 
Uroczystość śś. Apostołów 
Piotra i Pawła (29 czerwca) 
oraz rocznicę wyboru  
Ojca Świętego  
lub inauguracji  
jego pontyfikatu.
Wierni, nawiedzający 
naszą Bazylikę Mniejszą 
i uczestniczący w niej 
w jakimkolwiek obrzędzie 
liturgicznym, mogą dostąpić 
odpustu zupełnego.

Kościół św. Jerzego z lotu ptaka
 

Zaproszenie do Ziębic

Nowa bazylika
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Benedykt XVI 28 maja 2008 r. wyróżnił kościół pw. św. Jerzego Męczennika 
i sanktuarium Męki Pańskiej w Ziębicach tytułem Bazyliki Mniejszej. 
Uroczyste ogłoszenie nominacji papieskiej odbędzie się  
w sobotę 29 listopada.


