
 

 

 

Droga Młodzieży! 

 

 W tym miesiącu, 26 lipca obchodzimy Odpust Parafialny,  

dlatego  ten numer gazetki poświęcamy św. Annie Samotrzeciej. 

Życzymy Wam przyjemnej lektury. 

 

Redakcja młodzieżowa 

 

 

„Św. Anno, uproś wnuka, niech ma każdy,  

czego szuka” 

 

 

Słowo od redakcji 
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Św. Anna Samotrzecia  
 
  Tak określa się wizerunek przedstawiający matkę Najświętszej Maryi 
Panny z Córką i Wnukiem na ręku. Imię Anna z hebrajskiego znaczy 
„łaska”. Piękne staropolskie słowo "samotrzecia" lub "samotrzeć" 
oznacza: we troje. Przydomek ten św. Anna zyskała dzięki temu, że 
zwykle tak właśnie się ukazywała - z Dzieciątkiem Jezus oraz małą 
Maryją. Kult św. Anny zrodził się przed wiekami wśród ludu, który 
pragnął mieć w matce Maryi i babci Pana Jezusa szczególną opiekunkę. 
Św. Annie oddawano pod opiekę rodziny i domostwa, panny młode, 
małżonków, kobiety oczekujące potomstwa oraz kobiety bezdzietne, 
matki, babcie oraz wdowy. W Polsce św. Anna szczególną cześć odbiera 
na Śląsku. Jej kult istnieje tu od początku XIV w. Na śląskiej ziemi 
znajduje się wiele świątyń noszących wezwanie św. Anny. Najbardziej 
znana  jest bazylika na Górze św. Anny, ale św. Anna Samotrzecia jest  
też patronką naszego kościoła, gdzie w  centralnym miejscu 
prezbiterium, nad głównym ołtarzem i tabernakulum, znajduje się 
figurka św. Anny Samotrzeciej będąca kopią łaskami słynącej figury z 
sanktuarium na Górze Świętej Anny. 
 
Koronacja łaskami słynącej figury  
św. Anny Samotrzeciej 
 
   Z powodu braku informacji na temat pochodzenia cudownej figury św. 
Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny, trudno jest ustalić, kto po raz 
pierwszy i w jakich okolicznościach ukoronował w/w wizerunek. Z 
zachowanych licznych litografii i obrazków rozprowadzanych wśród 
wiernych wiadomo, że w XVII i XVIII wieku był on ozdobiony 
koronami. W dokumentach o charakterze kronikarskim jest mowa o 
kradzieży kosztowności, darów wotywnych i ozdób z ołtarza św. Anny. 
Z głowy łaskami słynącej rzeźby wyjęto także zalakowane relikwie, a w 
tym celu zdjęto wielką koronę. Zdarzenie miało miejsce 18 października 
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1779 roku. Wykonano wówczas tymczasowe, skromne korony, z 
mosiężnej blachy, ozdobione imitacją kamieni szlachetnych, które były 
umiejscowione na głowach Jezusa, Maryi i św. Anny przez prawie 100 
lat. W związku z jubileuszem 200 –lecia powstania kalwarii w roku 1910, 
postanowiono okazyjnie rekoronować cudowny wizerunek. W tym celu 
wykonano nowe korony, srebrne, złocone, ozdobione licznymi 
motywami roślinnymi oraz kamieniami szlachetnymi takim jak opale, 
szmaragdy, rubiny i szafiry. Korony, które założono na cudowną figurę 
w 1910 roku, przetrwały przez zawirowania pierwszej i drugiej wojny 
światowej, nawet pomimo kilkukrotnego przewożenia i ukrywania 
rzeźby w latach 1941-1945. Pięknie odnowione, po dziś dzień zdobią 
głowę Jezusa, Maryi i św. Anny Samotrzeciej, patronki Śląska. 
 
Z cyklu podróże małe i duże… 
 
  W wakacje polecamy Wam wycieczkę rowerową na Górę św. Anny 
trasa 45km  wiedzie przez malownicze lasy i pola, co prawda jest trochę 

pod górkę  , ale za to widoki ze szczytu są  przepiękne, zwłaszcza z 
ogrodu klasztornego, gdzie rozciąga się zapierająca dech w piersiach  
panorama. Ten uroczy zakątek przed milionami lat był czynnym 
wulkanem. Dziś na jego bazaltowym stożku i szczycie góry wznosi się 
kaplica p.w. św. Józefa. W swojej historii góra miała różne nazwy, a 
obecna używana jest od początku XVI wieku. Nazwa góry ma być 
związana z widzeniem, którego doświadczył Krzysztof Strzała. Był nim 
tak przejęty, że wybudował kościółek p.w. św. Anny.  Na ołtarzu 
kościoła postawiono figurkę św. Anny. Po pewnym czasie od patronki 
kościoła nazwano również osadę. Miejscowość z biegiem lat 
powiększała się i stanowiła coraz bardziej znany ośrodek rzemieślniczy 
i handlowy. W 1942 r. została erygowana parafia. Do niepowtarzalnego 
krajobrazu należy też Park Krajobrazowy Góra św. Anny o powierzchni 
5051 ha, który został utworzony w 1988 roku. W 2004 roku Góra św. 
Anny została uznana za pomnik historii, przez co Sanktuarium znalazło 
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się wśród 30 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w 
Polsce. W 1997 roku utworzono rezerwat „Lesisko”, „Boże Oko” i 
„Grafik”, a w 2001 r. „Biesiec”. W zachodniej części miejscowości Góra 
św. Anny znajduje się Pomnik Czynu Powstańczego i jeden z 
najważniejszych w Europie amfiteatrów skalnych. Kamieniołom 
przebudowali Niemcy, chcąc upamiętnić poległych w 1921 r., a nad  jego 
krawędzią powstało mauzoleum ku ich czci. Jednak w 1945 r. Sowieci i 
Polacy wysadzili pomnik. Postawiono nowy według 
projektu Dunikowskiego, tym razem upamiętniający powstańców. 
Zewnętrzne ściany kolumn pokrywają płaskorzeźby przedstawiające 
dzieje walk wyzwoleńczych ludu śląskiego. Wewnętrzne ściany zdobią 
rzeźby górnika, hutnika, rolnika i śląskiej kobiety. W środku znajduje się 
znicz ozdobiony Krzyżem Grunwaldu i Śląskim Krzyżem Powstańców. 
Pomnik odsłonięto w 1955 roku. 
 

Na wesoło… 
 
Maciek chwali się koleżance: 
- Wiesz, wczoraj złapałem pstrąga takiego jak moja ręka. 
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów! 

 
Jadącą samochodem kobietę zatrzymuje policjant. 
- Przekroczyła pani sześćdziesiątkę. 
- Ależ skąd! To ten kapelusz mnie postarza. 
 
- Kim będziesz jak dorośniesz? 
- Lekarzem, bo tak chce tata, prawnikiem, bo tak chce mama, a na końcu 
zostanę kominiarzem, żeby i sobie zrobić przyjemność. 


