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Bliskość święta świętych Cyryla i Metodego skłania 
do pogłębionego wspomnienia tych niezwykłych 
postaci, którym słowiańska część Europy zawdzię-
cza przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej zako-
rzenienie się w kulturze. Św. Jan Paweł II nadał im 
tytuł patronów Europy (Listem apostolskim Egre-
giae virtutis z 1980 r.) oraz ich pamięci poświęcił 

m.in. Encyklikę Slavorum Apostoli 
(z 1985 r.). Warto przypomnieć so-
bie bogatą i niezwykle aktualną 
treść tych papieskich dokumen-
tów. W pierwszym z nich zwraca 
uwagę następująca argumentacja: 
„Europa w swoim geograficznym 
całokształcie jest jak gdyby owo-
cem oddziaływania dwóch nurtów 
tradycji chrześcijańskiej, z czym 
idą w parze także dwie różniące 
się, a zarazem głęboko dopełnia-
jące formy kultury. Św. Benedykt, 
który swoim wpływem ogarnął 
nie tylko Europę –przede wszyst-
kim zachodnią i środkową – ale 
poprzez ośrodki benedyktyńskie 
sięgnął także na inne kontynenty, 
znajduje się w samym centrum 
owego nurtu, który wywodzi się 
z Rzymu, od stolicy następców św. 
Piotra. Święci bracia z Tesalonik 
uwydatniają naprzód wkład sta-
rożytnej kultury greckiej, a z ko-
lei zasięg promieniowania Ko-
ścioła konstantynopolitańskiego 
oraz tradycji wschodniej, która tak 
głęboko zapisała się w duchowo-
ści i kulturze wielu ludów i naro-
dów we wschodniej części konty-
nentu europejskiego. […] Wydaje 

się, że ogłoszenie świętych Cyryla i Me-
todego Współpatronami całej Europy, 
obok św. Benedykta, w pełni odpowiada 
znakom naszego czasu”. W drugim doku-
mencie – encyklice Apostołowie Słowian 
– św. Jan Paweł II, odkrywając znaczenie 
i ważność misji Świętych Braci dla dziejów 
współczesnych Europy, przypomniał naj-
pierw historię ich życia. Wskazał na ich po-
chodzenie i podkreślił świetne przygoto-
wanie. Metody (noszący prawdopodobnie 
imię chrzestne Michał, urodzony między 
815 a 820 r.), zanim został misjonarzem, 
był zarządcą jednej z prowincji bizantyj-
skich, a Konstantyn, później znany pod za-
konnym imieniem Cyryla (urodzony w 827 
lub 828 r.), doskonale wykształcony, był 
bibliotekarzem, sekretarzem patriarchy, 
wykładał filozofię w Konstantynopolu 
i uczestniczył w różnych misjach dyploma-
tycznych. Wydarzeniem, które zadecydo-
wało o dalszym ich życiu, było poselstwo 
władcy Państwa Wielkomorawskiego Ro-
ścisława, wysłane do cesarza bizantyń-
skiego Michała III z prośbą o przysłanie 
jego ludom misjonarzy, którzy potrafiliby 
szerzyć chrześcijaństwo w języku zrozu-
miałym dla mieszkańców jego ziem. Święci 
Bracia podjęli się tej misji. Cyryl, z myślą 
o ewangelizacji, stworzył alfabet pisma 
staro-cerkiewno-słowiańskiego, zwany 
głagolicą (kilkadziesiąt lat później został 
zmodyfikowany przez ich uczniów i na-
zwany „cyrylicą”). Papież zwrócił uwagę 
na sposób głoszenia przez nich Ewangelii: 
„Obok wielkiego poszanowania dla osób 
i bezinteresownej troski o ich prawdziwe 
dobro, obaj święci Bracia posiadali odpo-
wiedni zasób energii, rozwagi, gorliwości 
i miłości, konieczny do niesienia przyszłym 
wierzącym światła, do ukazywania im do-

bra i jednoczesnego udzielania pomocy 
w jego osiągnięciu. […] Właśnie z tego po-
wodu uważali za rzecz naturalną zajmo-
wanie jasnego stanowiska we wszystkich 
konfliktach, które wówczas nękały orga-
nizujące się społeczeństwa słowiańskie, 
i uznawania za swoje nieuniknionych trud-
ności i problemów owych ludów”. Ciągle 
aktualne są również postulaty, które pa-
pież odniósł do dwóch kwestii. Najpierw 
pisał: „Cechą, którą w postępowaniu Apo-
stołów Słowian pragnąłbym szczególnie 
podkreślić, był pokojowy sposób budowa-
nia Kościoła, płynący z ich wizji Kościoła 
– jako jednego, świętego i powszech-
nego”, a następnie dopowiedział: „Nie 
tylko ewangeliczna treść nauki głoszonej 
przez świętych Cyryla i Metodego zasłu-
guje na szczególne podkreślenie. Bardzo 
wymowna i pouczająca dla współczesnego 
Kościoła jest ich metoda katechetyczna 
i duszpasterska, jaką stosowali w swojej 
działalności apostolskiej”. Wiele miejsca 
św. Jan Paweł II poświęca też relacji mię-
dzy Ewangelią a kulturą: „Wcielając Ewan-
gelię w rodzimą kulturę ludów ewangeli-
zowanych, święci Cyryl i Metody położyli 
szczególne zasługi dla ukształtowania się 
i rozwoju tej kultury, a raczej wielu kultur. 
Wszystkie bowiem kultury narodów sło-
wiańskich zawdzięczają swój «początek» 
lub własny rozwój dziełu Braci Sołuńskich. 
Oni bowiem, tworząc w sposób genialny 
alfabet języka słowiańskiego, wnieśli za-
sadniczy wkład w kulturę i literaturę  
wszystkich narodów słowiańskich".
Prośmy świętych Patronów Europy Cy-
ryla i Metodego, byśmy potrafili odpowie-
dzialnie i na różne sposoby angażować się 
w nową ewangelizację w środowiskach 
naszego codziennego życia. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

12 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek,  

† córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę 
Klarę, †† 2 szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wandy i Stefana Pis-
czor z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Marcin Sylwester Musiał
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marzeny i Jarosława 
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

13 lutego – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Filipa i Klarę, † brata Józefa i † szwagra Henryka

14 lutego – wtorek — święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy
 18.00 – za † Gerarda Domin, † żonę Krystynę oraz †† rodziców z obu stron

15 lutego – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji urodzin 
i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za † męża Jerzego

16 lutego – czwartek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Joachima z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny 

17 lutego – piątek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie Marzeny i Mi-
chała oraz opiekę Aniołów Stróżów dla Marcina i Magdaleny

18 lutego – sobota 
 18.00 – za † męża i ojca Dietera Przewdzinga

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W najbliższy wtorek – oprócz świętych Cyryla i Metodego – tradycja wspomina 
także św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 r. poniósł śmierć męczeń-
ską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, a od jakie-
goś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Jest to okazja 
nie tylko do wspólnej zabawy, ale też do dziękowania Panu Bogu za miłość, którą 
nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają oraz do modlitwy za narzeczonych.

 ▪ Na prośbę Centrum Okulistyki OKO-LUX przekazuję informację o możliwości sko-
rzystania z badania ostrości wzroku i pomiaru ciśnienia śródgałkowego, która 
będzie miała miejsce 14 lutego (wtorek) w NZOZ przy ul. Strzeleckiej 54 w godz. 
14.00–16.00. Kontakt i zapisy – tel. 77 484 48 55.

 ▪ Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza uczniów szkół 
średnich oraz studentów uczelni wyższych na rekolekcje powołaniowe, które będą 
miały miejsce w dniach 17–19 lutego w budynku Seminarium przy ul. Drzymały 
1c. Hasłem tegorocznych rekolekcji jest cytat z Ewangelii wg św. Jana – „Chodź-
cie a zobaczycie”. Zapisy na stronie www.seminarium.opole.pl.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu odeszli do wieczności z parafii św. Antoniego: śp. Teofil 
Wąsik, lat 57, z ul. Góry Świętej Anny; śp. Helena Kazimierczak, lat 85, z ul. Koś-
cuszki oraz śp. Danuta Łapińska, lat 58, z ul. Nowej. Wieczny odpoczynek racz Im 
dać Panie...

19 lutego – VII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Lidii i Zygfryda z oka-
zji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy z okazji 65. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Józefa Pamułę, †† rodziców Waleskę i Karola Pluta, †† te-

ściów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

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


