
W bieżącym roku mija 400 lat od uroczystego wyniesienia na ołtarze czyli kanonizacji św.
Jacka, naszego Wielkiego Rodaka, patrona Metropolii Górnośląskiej w Kamieniu Śląskim.
Pragniemy to wydarzenie uczcić w szczególnie uroczysty sposób w miejscu, gdzie stała Jego
kolebka, do niedawna przechowywana w Sanktuarium. Z tej okazji przypomnijmy sobie
postać św. Jacka, zwróćmy uwagę na nieprzerwany kult tego świętego u nas i na świecie,
którego wymownym wyrazem będzie także nasza diecezjalna, a nawet metropolitalna
pielgrzymka do przywróconego do dawnej świetności Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu
Śląskim.

Rys biograficzny św. Jacka.
Św. Jacek z łaciny Hyacinthus, z rodu Odrowążów, który wydał kilka wielkich postaci
historycznych, a wśród nich bł. Czesława i bł. Bronisławę, urodził się ok. 1200 roku
niedaleko Opola, można powiedzieć u stóp Góry Św. Anny, w Kamieniu Śląskim. Zapewne
niezwykłe zdolności intelektualne i religijne spowodowały, że biskup krakowski Iwo wysłał
swego bratanka, zaledwie 21-letniego Jacka oraz Czesława na studia zagraniczne do Bolonii i
Paryża a następnie do dalekiego Rzymu, by tam z rąk Św. Dominika, założyciela zakonu
odebrać habit i wejść do wspólnoty znaczącego już wówczas zakonu dominikańskiego.
Działo się to w 1221 r. Ale już następnego roku władze zakonne powierzają tym młodym
ślązakom, zapewne z grupką innych zakonników, odpowiedzialną misję: mają wrócić do stron
rodzinnych i zakładać pierwsze placówki dominikańskie. Rozpoczynają swoją misję w
Krakowie, w którym powstaje pierwszy dominikański klasztor, który staje się ośrodkiem i
centrum oddziaływania na całą ówczesną Europę środkową i wschodnią. Stąd Św. Jacek
wraz ze swoimi współbraćmi podejmował z niesłychaną, apostolską żarliwością podróże
misyjne, niosąc Ewangelię jeszcze nie tak bardzo utwierdzonym w wierze ludom różnych
języków i narodów. Gdziekolwiek zaś dotarli tam natychmiast powstawały klasztory, które w
owych czasach były jednocześnie ogniskami oświaty i kultury w ogóle. Podziw budzi ten
ewangelijny zapał i gorliwość świętego i Jego towarzyszy, dzięki którym powstawały tak
liczne wspólnoty zakonne w Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Sandomierzu, Kamieniu
Pomorskim oraz w Chełmnie. Są to tylko niektóre spośród powstałych dzięki naszemu
świętemu klasztory. Ale Św. Jacek nie ograniczył się tylko do tych terenów. Osobiście i przy
pomocy swoich towarzyszy dociera na południe, mianowicie do Pragi Czeskiej, a potem na
Wschód, na Ruś, do Kijowa, a nawet pod samą Moskwę. Głosi Chrystusową naukę na
północy, obejmując apostolską misją dzisiejsze tereny Litwy, Łotwy i Estonii. Zapewne Św.
Jacek bardzo poważnie potraktował wskazanie św. Pawła: "Nie opuszczajcie się w
gorliwości" (Rz 12, 11). W ten sposób nasz święty stał się prawdziwym misjonarzem i
apostołem całej niemal środkowej i Wschodniej Europy. Stał się prawdziwym
Europejczykiem. Zniszczony pracą apostolską, po ciężkiej chorobie umiera w Krakowie w
1257 r., gdzie po dziś dzień spoczywają Jego doczesne szczątki w kościele dominikańskim
pw. Świętej Trójcy.

Kult świętego Jacka.
Wielkość i świętość naszego wielkiego Patrona i Orędownika w niebie była uznawana od
samego początku. Już w chwili śmierci zażywał czci jako święty a Jego grób otaczano
pietyzmem. Modlono się do Boga za Jego wstawiennictwem, a lud doznawał wielu łask.
Wiarę w Jego moc wstawienniczą pięknie wyraża zapis konwentu krakowskiego, gdzie z
przekonaniem kronikarz napisał te słowa, i to zaledwie 20 lat po śmierci świętego: "w
klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzesić zmarłych". Ten kult stał się
podstawą do kanonizacji św. Jacka, do ogłoszenia go świętym przez papieża Klemensa VIII
czterysta lat temu w 1594 r. Odtąd kult św. Jacka szybko zatacza coraz szersze kręgi, można
powiedzieć rozszerza się na cały niemal świat, a po dziś dzień żywy jest zwłaszcza w



Ameryce Południowej, a w Europie: w Hiszpanii. Cześć świętego jest także żywa oczywiście
i w naszym kraju, o czym świadczą liczne świątynie i kaplice świętemu Jackowi poświęcone,
a także imiona nadawane przy chrzcie świętym. Nie mogło tego kultu zabraknąć i u nas na
Śląsku. Jest On przede wszystkim głównym Patronem całej koŚcielnej prowincji
górnośląskiej, obejmującej trzy diecezje: opolską, gliwicką i archidiecezję katowicką. O tym
kulcie świadczą bogate zobrazowania św. Jacka znajdujące się w licznych naszych
świątyniach.

Jackowy jubileusz w Kamieniu ŚlĄskim.
Przywołanie na pamięć postaci naszego wielkiego Rodaka św. Jacka ma nas właśnie
przygotować do wielkiego jubileuszu 400-lecia wyniesienia Go na ołtarze. Pragniemy to
uczynić bardzo uroczyście, a to w miejscu urodzenia świętego, w Kamieniu Śląskim. Po raz
pierwszy pragniemy to uczynić w wielkiej pielgrzymce metropolii śląskiej, obejmującej jak
wspomniano - trzy diecezje: opolską, gliwicką i archidiecezję katowicką. Wprawdzie Kamień
Śląski miał już zaszczyt gościć podczas uroczystości milenijnych wielkie Osobistości,
biskupów całego kraju z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim na czele, przede wszystkim zaś
ówczesnego głównego Celebransa kardynała krakowskiego Karola Wojtyłę, dzisiejszego Ojca
Świętego i znanego czciciela św. Jacka, jednak i tę naszą tegoroczną uroczystość
jubileuszową także zaszczyca nas zacni Goście z kraju i zagranicy. Na tę uroczystość jackową
przygotować się chcemy zwłaszcza w duchowy sposób, poprzez modlitwę i udział w
pielgrzymce. Na ten niezwykły jubileusz dokonano wielkiego dzieła: odbudowy całkowitej
ruiny Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim i przyległego obiektu kościelnego, który
odtąd będzie służył jako dom rekolekcyjny dla kapłanów i wiernych, jako ośrodek naukowy
ściśle związany z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, a także centrum
spotkań ekumenicznych i międzynarodowych. Ta ogromna kilkuletnia praca, która zresztą
trwa nadal, mogła się dokonać dzięki zagranicznym sponsorom oraz tym, którzy swoją -
najczęściej bezinteresowną - pracą włączyli się w tę wielką sprawę uratowania zabytkowego
obiektu.

Możemy więc podziękować Bogu za dokonane dzieło w miejscu urodzenia św. Jacka. Tę
wdzięczność pragniemy okazać w niedzielę 14 sierpnia br. w Sanktuarium św. Jacka w
Kamieniu Śląskim. Uroczysta Msza święta dziękczynna przy nowo odbudowanym zamku
odprawiona będzie w tym dniu o godz. 11.00, podczas której słowo Boże wygłosi nasz
metropolita górnośląski, arcybiskup Damian Zimoń z Katowic. Serdecznie zapraszamy na to
świętowanie w jubileusz 400-lecia kanonizacji św. Jacka wszystkich kapłanów, siostry
zakonne i drogich diecezjan.

Niech nas wszystkich modlitewnie złączy razem: w jedności, wierze i miłości wielki nasz
Patron i Orędownik, Syn Ziemi śląskiej i wielki "Europejczyk", Św. Jacek.

Niniejszy list pasterski proszę odczytać w niedzielę 7 sierpnia br.
W niedzielę 21 sierpnia br. odbędą się w Bytomiu, w par. św. Jacka lokalne uroczystości
jubileuszowe.


