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Przed kilku laty podczas wa-
kacyjnego pobytu we Wło-
szech miałem szczęście 
odwiedzić Bagnoregio, okre-
ślane mianem miasta, które 
umiera. Położone jest w re-
gionie Lazio, w pobliżu jeziora 
Bolsena, pomiędzy miejsco-
wościami Viterbo i Orvieto. 
Pierwsze historyczne doku-
menty potwierdzające ist-
nienie Civita di Bagnoregio 
pochodzą sprzed 2500 lat i – 
podobnie jak dziesiątki innych miast regionu 
– zostało założone przez Etrusków. Położe-
nie miasta na szczycie ukrytej pomiędzy la-
sami góry, miało oczywiście znaczenie strate-
giczne. W średniowieczu znajdowała się tutaj 
stolica diecezji. W 1695 r. miało miejsce trzę-
sienie ziemi, powodując ogromne zniszczenia. 
To właśnie wtedy miasto straciło swoją pozy-
cję i zostało odcięte od świata. Położenie na 
szczycie skały tufowej niegdyś było gwaran-
cją bezpieczeństwa, a dziś jest to największy 
problem miasta. Skała nieuchronnie się kruszy 
i obsuwa, niszcząc kolejne zabytkowe budynki. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której mia-
sto z każdej strony otoczone jest przepaścią. 
Można tu wejść jedynie po długim i wąskim 
moście, dostępnym wyłącznie dla pieszych. 
Z dawnej potęgi do dzisiejszych czasów pozo-

stała osuwająca się starówka, którą tak 
naprawdę zwiedzić można w godzinę. 
Wspominam to miasto za sprawą jego 
wielkiego rodaka – tutaj urodził się św. 
Bonawentura, którego w kalendarzu li-
turgicznym Kościół czci jutro, czyli 15 
lipca. Kim był św. Bonawentura? Na-
prawdę nazywał się Jan Fidanza. Uro-
dził się prawdopodobnie w roku 1217. 
Jego ojciec był lekarzem. Rodzice oba-
wiali się, czy ich dziecko długo pożyje, 
było bowiem bardzo słabowite. Po-
bożna matka złożyła więc ślub, że po-
święci syna na służbę Bożą, jeśli ten 
wyzdrowieje. Podanie głosi, że dziecko 
miało zostać przyniesione do św. Fran-
ciszka z Asyżu, który w natchnieniu 
miał powiedzieć: O, buona ventura! – 

co znaczy: O, szczęśliwa przyszłość! Tak powstało 
zakonne imię przyszłego franciszkanina. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej w konwencie minorytów 
w rodzinnym miasteczku Jan udał się na na studia 
filozoficzne na uniwersytecie w Paryżu. Tu, mając 
25 lat, wstąpił do franciszkanów i kontynuował 
studia. Uzyskał liczne tytuły wymagane w ka-
rierze akademickiej, a w zetknięciu z nauczycie-
lami i studentami, którzy ściągali do Paryża z ca-
łej Europy, wypracował własną osobistą refleksję 
i wrażliwość duchową o wielkiej wartości, którą 
w ciągu następnych lat potrafił przelać do swo-
ich dzieł i kazań, stając się tym samym jednym 
z najważniejszych teologów w dziejach Kościoła. 
Św. Bonawentura musiał imponować niezwykłą 
wiedzą, świętością i zmysłem organizacyjnym, 
skoro na kapitule generalnej 2 lutego 1257 r. zo-
stał wybrany przełożonym generalnym zakonu, 
kiedy miał zaledwie 39 lat. Wybór ten okazał się 
dla młodego zakonu opatrznościowym. Zakon 
przechodził wówczas trudny czas. Powstały bo-
wiem dwie zwalczające się zaciekle frakcje: gor-
liwych (zelantów), którzy byli za zachowaniem 
pierwotnej reguły Ojca Franciszka, oraz zwolen-
nicy reguły łagodniejszej, możliwej do zachowa-
nia także przez przeciętnych członków. To jed-
nak groziło rozluźnieniem. Bonawentura umiał 
wybrać „złoty środek”, a przez swoje roztropne 
zarządzenia nadał zakonowi właściwy kierunek. 
Zakon miał również licznych zewnętrznych wro-
gów, patrzących nieprzychylnym okiem na liczne 
przywileje, dane mu od papieży. Jako przeło-
żony Bonawentura umiał je obronić. Przez 16 
lat swoich rządów (1257–1273) doprowadził za-
kon do niebywałego rozwoju. W roku 1260 ułożył 
pierwsze konstytucje jako wykładnię reguły św. 
Franciszka. Dla tych zasług niektórzy historycy 
nazywają go drugim „Ojcem Zakonu”. Posiadał 
umiejętność łączenia życia czynnego i publicz-
nego z bogatym życiem wewnętrznym. Głośno 
było o nim także na dworze papieskim. Dlatego 

to papież Grzegorz X w 1273 r. mia-
nował go kardynałem oraz biskupem 
Albano pod Rzymem. Papież popro-
sił go też, by przygotował niezwykle 
ważne wydarzenie kościelne: II So-
bór Powszechny w Lyonie, którego 
celem miało być przywrócenie jed-
ności między Kościołami łacińskim 
i greckim. Sumiennie oddał się temu 
zadaniu, nie doczekał jednak zakoń-
czenia tego zjazdu ekumenicznego, 
ponieważ zmarł w trakcie jego ob-
rad. Anonimowy notariusz papie-
ski ułożył pochwałę Bonawentury, 
która przynosi nam ostateczny por-
tret tego wielkiego świętego i wybit-
nego teologa: „Człowiek dobry, uj-
mujący, pobożny i miłosierny, pełen 
cnót, kochany przez Boga i ludzi…”. 

V. Crivelli, Św. Bonawentura, XV w.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

14 lipca – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Annę i Michała Frańczaków, † ich syna Mariana 

i † synową Marię, †† trzech szwagrów oraz † Stanisława Bolek 
i †† jego rodziców

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Anioła 
Stróża dla Estery Marii Palica z okazji 1. rocznicy urodzin oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Jana i Martę Biela, † brata Norberta oraz †† z pokre-

wieństwa

15 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
 19.00 – za † ojca Ottona Mende w 10. rocznicę śmierci, † matkę Marię oraz 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

16 lipca – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny i Dariusza 
z okazji 15. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą i dary Ducha Świę-
tego dla Pawła i Janka i dla całej rodziny

17 lipca – środa 
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Pawła z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

18 lipca – czwartek
 12.00 – ślub rzymski: Katarzyna z d. Popanda i Łukasz Lesiak
 19.00 – za †† rodziców Stanisława i Weronikę Musiał oraz Martę i Ryszarda 

Srebrniak i †† z pokrewieństwa z obu stron

19 lipca – piątek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Agaty z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej 
rodziny

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________
 ▪ W dniach od 15 do 20 lipca na Górze Świętej Anny odbędzie się już po raz 23. 

ogólnopolskie Święto Młodzieży. Jest to okazja do modlitwy, świadectwa oraz 
spotkania z ciekawymi gośćmi. Więcej informacji na www.swietomlodziezy.com.

 ▪ Od czwartku (18 lipca) będzie już można zamawiać intencje Mszy św. na 2020 r.
Byłoby dobrze, aby w pierwszej kolejności mogły zarezerwować terminy te osoby, 
które planują jubileusze lub ważne rocznice. Kancelaria parafialna jest czynna 
w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 17.00 oraz we wtorki i piątki od 9.00 do 10.00.

 ▪ W przyszłą niedzielę (21 lipca) z racji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysz-
tofa, patrona kierowców i podróżujących, serdecznie zapraszam o godz. 18.30 
na nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych 
pojazdów. MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków transportu) za-
chęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środków 
transportu dla misjonarzy.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję za złożone ofiary.

20 lipca – sobota — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
 13.00 – ślub rzymski: Marcin Polak i Karina Kuszek 
 14.30 – chrzest: Julia Burda
 19.00 – za † męża Ryszarda Filusz w 13. rocznicę śmierci, † brata Romana 

†† rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa Rzepka, Filusz i Golom-
bek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 lipca – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

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

 18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
 19.00 – za † babcię Annę 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


