▪ Zachowując ograniczenia związane z obowiązującym reżimem sanitarnym, zapraszam o godz. 17.00 na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

„Formalne” wyniesienie na ołtarze… – ciąg dalszy ______________________________
życia danego wiernego. Papież Leon IX
(1049–1054), a następnie Aleksander III
(1159–1181) potwierdzili kanonizację jako
czynność przynależną jedynie Głowie Kościoła. Innocenty IV (1243–1254) określił
tryb postępowania w procesie kanonizacyjnym, a samej uroczystości wyniesienia na ołtarze nadał charakter liturgiczny.
Tenże papież wprowadził zwyczaj wnoszenia do świątyni podczas uroczystości kanonizacyjnych sztandaru, na którym wyobrażony był cud dokonany za przyczyną
danego świętego. W orszaku niesiono
także obraz tegoż świętego. Kolejnym etapem zmian w postępowaniu kanonizacyjnym było ustanowienie przez Sykstusa V
(1585–1590) w 1588 r. Świętej Kongregacji do Spraw Obrzędów. Kongregacja miała
czuwać nad tym, by nie rozpowszechniał
się w Kościele kult osób nie zaaprobowanych przez Stolicę Apostolską. W 1634 r.
papież Urban VIII (1623–1644) określił
w breve Coelestis Hierusalem cives definicję osoby beatyfikowanej i kanonizowanej. Uściślona została także forma procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
Innocenty XII (1691–1700) proces wstępny
czyli przygotowawczy do uznania świętości scedował na lokalnych biskupów. Kolejni papieże uściślali prawne procedury
postępowania w procesie tak beatyfikacyjnym, jak i kanonizacyjnym. Pius XI powołał,
w 1939 roku, instytucję nazwaną Sekcją Historyczną Kongregacji Obrzędów, która po

reformie kurii rzymskiej przeprowadzonej
przez Pawła VI przyjęła nazwę Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dalsze reformy
procedur beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych przeprowadził Jan Paweł II. Proces
wstępny, oceniający heroizm cnót, można
rozpocząć bezpośrednio po śmierci, przy
czym konieczne jest udzielone przez Stolicę
Apostolską nihil obstat („bez przeszkód”).
Powołany przez miejscowego ordynariusza trybunał przesłuchuje świadków, komisja historyczna i teologiczna gromadzi
oraz bada pisma, a także wypowiedzi kandydata. Trybunał sporządza odpowiednią
dokumentację, która jest kierowana do
Kongregacji. Do przeprowadzenia beatyfikacji wystarczy jeden cud, a i ten nie jest
konieczny dla męczenników. Po zakończeniu wszystkich prawnych procedur wydane
drukiem materiały beatyfikacyjne zostają
poddane konsultacji historyków, na ich
wniosek można akta procesowe uzupełnić. Kolejnym etapem jest dyskusja merytoryczna promotora wiary i konsultorów
teologów. Z kolei następuje wystawienie
opinii przez kolegium kardynałów i biskupów, którzy są członkami Kongregacji, oraz
akceptacja papieża. Ostatnim etapem jest
uroczyste ogłoszenie aktu beatyfikacji połączone z odsłonięciem wizerunku błogosławionego. Proces kanonizacyjny jest kontynuacją beatyfikacyjnego, przy czym musi
być potwierdzony przynajmniej jeden cud
dokonany za przyczyną błogosławionego.

R. VII: 2020, nr 45 (368)
Kontynuując refleksje związane z listopadowymi świętami (było już o zwyczajach
pogrzebowych i żałobnych w krajach biblijnych oraz o modelach świętości na przestrzeni wieków), dziś proponuję temat o zasadach kultu świętych w dziejach Kościoła.
Według aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (z 1983 r.) kult publiczny można
oddać tylko tym sługom Bożym, którzy autorytetem Kościoła zostali zaliczeni w poczet Świętych lub Błogosławionych. Kandydat na ołtarze musi zatem być oficjalnie
uznany przez kompetentną władzę za wyznawcę lub męczennika , a następnie wpisany do grona świętych (pozwolenie na
oddawanie kultu w całym Kościele) lub
błogosławionych (pozwolenie na sprawowanie kultu w Kościele lokalnym). „Formalne” wyniesienie na ołtarze wprowadzone zostało dopiero na przełomie IV
i V wieku, kiedy to osobą uprawnioną do
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spisywania żywotów świętych i łask (cudów) otrzymywanych za ich wstawiennictwem oraz wynoszącą na ołtarze stał się
miejscowy biskup. Wcześniej uznanie za
świętego odbywało się przez aklamację lub
poprzez publiczne i powszechne oddawanie czci. Od 1171 r. wynoszenie osób uznanych za święte zostało zarezerwowane dla
biskupa Rzymu. Związane to było z wpisaniem imienia świętego do Martyrologium
oraz z wyznaczeniem daty wspomnienia
świętego na określony dzień roku liturgicznego. Kanonizacje papieskie praktykowane były już znacznie wcześniej. Jedną
z pierwszych kanonizacji papieskich było
wyniesienie w 993 r. na ołtarze biskupa
z Augsburga Ulryka. Warto wyjaśnić, że
terminem „kanonizacja” określa się wpisanie imienia świętego do kanonu, czyli
na listę świętych. Kanonizacja jest uroczystym nauczaniem papieża o świętości

Fragment mozaiki z Bazyliki Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie z VI w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
8 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża Dietera Przewdzinga, †† rodziców i teściów, †† dziadków
z obu stron i †† z pokrewieństwa
10.30 – za † ojca Jacka Pykę w kolejną rocznicę śmierci, † siostrę Krystynę
Karasiewicz oraz †† z pokrewieństwa
15.00 – chrzest: Alicja Roter
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zmarłych
18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek oraz † wnuczkę Melanie
9 listopada – poniedziałek — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Helenę i Zygmunta Karwowskich, † brata Feliksa,
† stryja Alojzego oraz †† z pokrewieństwa
10 listopada – wtorek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Annę Marię i Willibalda Kampa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
11 listopada – środa — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
8.00 – w intencji Ojczyzny
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazur, † żonę Annę, †† siostry
Mirosławę i Grażynę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
12 listopada – czwartek — wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Marię i Jana Dresler, † siostrę Irenę, † siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
13 listopada – piątek — wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla
Julii z okazji 5. rocznicy urodzin oraz dary Boże dla całej rodziny

14 listopada – sobota – wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
8.00 – o ustanie epidemii
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę
Grochla, † chrzestną Jadwigę i jej męża Huberta, † szwagra Jana,
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † żonę i mamę Krystynę Piętka w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella, †† teściów Agnieszkę
i Juliusza Kowollik, † męża Norberta, †† rodzeństwo, †† Elżbietę,
Bertholda i Michała oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Wiesława Dubija, †† z rodzin Dubij, Doszko i Szkotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP decyzji o wprowadzeniu z dniem 7 listopada br. nowych ograniczeń i reżimów sanitarnych oraz wobec pogarszającej się
sytuacji epidemiologicznej, Biskup Opolski wydał nowe decyzje dotyczące sytuacji
duszpasterskiej. Biskup Opolski podtrzymuje większość decyzji poprzednich dekretów, wprowadzając jednocześnie pewne zmiany i dopowiedzenia, m.in.:
1. w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć
więcej niż 1 osoba na 15 m2 – w naszym kościele nie może przebywać więcej
niż 37 osób jednocześnie;
2. 	rozszerzenie dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii na kolejną grupę osób: „wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć
w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione limity nie dostaną się do kościoła)”;
3. 	zawieszenie posług nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z uwagi na ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz dla ochrony ich dobrego imienia wobec wspólnoty
w sytuacjach potencjalnego zakażenia;
4. 	wymóg bezwzględnej zgody rodziców na służbę przy ołtarzu dzieci i młodzieży do
16. roku życia z zachowaniem ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

