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Zbliżające się święto Katedry Świętego 
Piotra, obchodzone w Rzymie już w IV w., 
przypomina, że Stolica Piotrowa jest pod-
stawą jedności Kościoła. Warto przy tej 
okazji przypomnieć sobie nie tylko ujętą 
w dogmaty prawdę o prymacie i nieomyl-
ności papieża, ale też ciekawą historię 
sposobu wybierania Następcy św. Piotra 
w dziejach Kościoła. We wczesnym okre-
sie Kościoła biskupa Rzymu (jak i pozo-
stałych biskupów) wybierało duchowień-
stwo i lud miasta. Prowadziło to niekiedy 
do gwałtownych sporów, ponieważ po-
szczególne ugrupowania starały się prze-
prowadzić na siłę swoje teologiczne kon-
cepcje. W tej sytuacji ingerowała władza 
państwowa, zainteresowana jednością 
Kościoła jako fundamentem jedności 
w państwie. Spory teologiczne i różne 
herezje (np. arianizm, monofizytyzm) 
oddziaływały niekorzystnie na wybór 
papieża: cesarze starali się przeprowa-
dzić wybór sobie przychylnych kandy-
datów (co czasem było równoznaczne 
z przychylnością wobec konkretnej he-
rezji). Papież Damazy I w 378 r. na sy-
nodzie w Rzymie uzyskał zgodę cesarza 
Gracjana na podjęcie uchwały, która po-
stulowała wolny wybór papieża. Mimo 
to nie ustał wpływ cesarza na wybór pa-
pieża, co wynikało choćby już z tego, że 

cesarz domagał się prawa zatwierdzenia wy-
boru. Co ciekawe, wśród pierwszych rozpo-
rządzeń odnośnie wyboru papieża znajduje 
się edykt cesarza Honoriusza z 420 r. stano-
wiący m.in., iż w wypadku spornego wyboru 
papieża na tronie biskupim nie może zasiąść 
żaden z dwu wysuniętych kandydatów i że 
natychmiast powinny się odbyć nowe wy-
bory. Decyzję w tym samym duchu podjął 
synod rzymski z 499 r. i jest to pierwszy pa-
pieski edykt w sprawie wyboru papieża. Na 

podstawie uchwały synodu rzymskiego 
z 607 r. za Bonifacego II nie wolno było 
za życia papieża pertraktować w sprawie 
następcy: wybór nowego biskupa Rzymu, 
który musi się odbyć w trzy dni po po-
grzebie dotychczasowego, ma być wybo-
rem całkowicie wolnym. Nową ordynację 
wyborczą ogłosił na synodzie rzymskim 
w 769 r. Stefan III: aktywne prawo wybor-
cze posiadają wyłącznie duchowni, bierne 
zaś przysługuje kardynałom-prezbiterom 
i kardynałom-diakonom. Aż po wczesne 
średniowiecze cesarz Bizancjum domagał 
się od papieża-elekta, aby powiadamiał 
go o wyborze i prosił o zatwierdzenie. Po 
zwróceniu się papieży ku Frankom cesarz 
niemiecki Lotar I potwierdził wolny wybór 
papieża przez rzymian, lecz zobowiązywał 
wybranych, aby jeszcze przed konsekracją 
przysięgali mu wierność. Ten sam cesarz, 
żeby wykluczyć możliwość wyboru dwu 
papieży, zarządził, że konsekracja papieża 
może się odbywać tylko za zgodą cesarza 
i w obecności jego posłów. Ważnym roz-
działem w historii wyborów papieża był de-
kret Mikołaja II z 1059 r. na synodzie w La-
teranie: kardynałowie-biskupi decydują 
wstępnie o wyborze papieża, swą propozy-
cję przedstawiają pozostałym kardynałom-
-prezbiterom, dla duchowieństwa i ludu 
Rzymu rezerwuje się prawo do wyraża-
nia zgody. To, że odparto wpływ króla nie-
mieckiego i wybory papieża powierzono 
wyłącznie kolegium kardynalskiemu, było 
pomysłem dobrym, lecz w rzeczywistości 
przysporzyło Kościołowi wiele trudności: 
często zbyt długo trwała sediswakancja, 
ponieważ kardynałowie nie mogli uzgodnić 
jednej kandydatury; dochodziło też do wy-
boru dwu papieży, co wreszcie skończyło 
się tzw. wielką schizmą zachodnią. Taka sy-

tuacja zaistniała m.in. w 1241 r. Ponieważ 
kardynałów (było ich wtedy dwunastu) nie 
było stać na uzgodnienie większości dwu 
trzecich głosów, dla lepszego przemyślenia 
wyboru odizolowano ich w południowo-
-zachodnim skrzydle Palatynu. Tak doszło 
do pierwszego konklawe w dziejach Ko-
ścioła. Sobór Powszechny w Lyonie (1274) 
wydał konstytucję, która na nowo regulo-
wała prawo wybierania papieża: kardyna-
łowie przebywający w Kurii mieli po śmierci 
papieża czekać nie dłużej niż dziesięć dni 
na pozostałych kardynałów. Po tym termi-
nie winni byli zamieszkać w budynku od-
izolowanym od świata zewnętrznego aż do 
wyboru papieża. Gdyby wybór się przedłu-
żał, warunki życia kardynałów miały być 
coraz skromniejsze, a w dodatku podczas 
sediswakancji mieli być pozbawieni docho-
dów. Te przepisy w sprawie wyboru pa-
pieża w zasadniczych punktach obowiązują 
do dziś. W 1504 r. Juliusz II wydał dekret 
o zakazie świętokupstwa (symonii) przy 
wyborze papieża; w okresie średniowie-
cza wpływ symonii na życie Kościoła był 
bowiem ogromny. Pewną reformę regu-
laminu wyboru papieża przeprowadził też 
Grzegorz XV, który w 1621 r. wprowadził 
regułę tajnych wyborów za pomocą kar-
tek do głosowania. W tym duchu regula-
min wyborczy odnowił Paweł VI (1975), 
a po nim Jan Paweł II (1996): konklawe 
winno się rozpocząć najwcześniej piętna-
stego, a najpóźniej dwudziestego dnia po 
śmierci papieża. Upoważnieni do wyboru 
są wszyscy kardynałowie, którzy nie ukoń-
czyli osiemdziesiątego roku życia (maksy-
malna liczba elektorów nie powinna jed-
nak przekroczyć 120); każdy uczestnik musi 
pod przysięgą zobowiązać się do zachowa-
nia pełnej tajemnicy o konklawe. P.P. Rubens, P.P. Rubens, Święty PiotrŚwięty Piotr, 1610 r., 1610 r.
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2020 lutego lutego  – – VII NIEDZIELA ZWYKŁAVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † syna Henryka Miedza, † męża Szymona, †† teściów Henryka 

i Rozalię, †† rodziców Emmę i Antoniego Mai nusz, †† dwóch braci 
Franciszka i Teodora oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – za † męża i ojca Dietera Przewdzinga w 8. rocznicę śmierci i za †† z ro-
dziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Antoniego Kampa w 9. rocznicę śmierci

21 lutego 21 lutego – poniedziałek
 18.00 – za † mamę Adelajdę Hruzik z okazji ziemskich urodzin, † jej męża 

Helmuta

22 lutego 22 lutego – wtorek — święto Katedry św. Piotra, Apostoła
 18.00 – za † męża Herberta Jarosza, † szwagra Alfreda i †† rodziców z obu 

stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 lutego 23 lutego – środa — wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
 7.00 – za † † rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† trzy siostry, †† czte-

rech braci, †† czterech szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

24 lutego 24 lutego – czwartek
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca 

Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, †† dziadków z obu stron oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

25 lutego 25 lutego – piątek
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz adoracja Najświętszego Sa-

kramentu
 18.00 – za † matkę Annę Koppa w kolejną rocznicę śmierci, za † ojca Jerzego, 

† brata Józefa, † męża Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

26 lutego 26 lutego – sobota 
 18.00 – za † męża i ojca Henryka Kuder, †† rodziców i †† teściów, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Trwa «Nowenna niedziel» – inicjatywa Biskupa Opolskiego zachęcająca do owoc-
nego przeżycia czasu łaski Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Załącznik do ni-
niejszego Informatora może stanowić pomoc w czerpaniu z przeszłości, by od-
ważnie kreować przyszłość. 

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio, które odbędzie się w kościele. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona mini-
strantów. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ponadpodstawowych.
Przy okazji informuję, że udzielanie sakramentu bierzmowania w naszym dekana-
cie jest zaplanowane na 22 kwietnia br.

 ▪ W piątek zapraszam o godz. 17.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i ado rację 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii koronawirusa. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie przeznacze-
nie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Bardzo serdecznie dziękuję.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf 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 : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

2727 lutego lutego  – – VIII NIEDZIELA ZWYKŁAVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jerzego 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 Haliny z okazji uro-
dzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego; adoracja Najświętszego Sakramentu

 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
 18.00 – za † rodziców Marię i Franciszka Slominski, † kuzynkę Elżbietę i † jej 

męża Gintera, † wujka ks. misjonarza Józefa Zimermanna, i †† z po-
krewieństwa


