cącej dyplomatów watykańskich. Jako
26-letni kapłan rozpoczął służbę dla Sto
licy Apostolskiej. Tu pojawia się polski ak
cent w jego życiu, a mianowicie został skie
rowany do pracy jako sekretarz nuncjusza
w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.
W Polsce spędził niespełna pół roku, gdyż
słabe zdrowie i zbyt surowy klimat spra
wiły, że musiał wrócić do Włoch. W Rzy
mie ks. Montini rozpoczął pracę w Se
kretariacie Stanu – tam spotkał go m.in.
kard. Pacelli (późniejszy papież Pius XII).
W latach II wojny światowej był odpowie
dzialny za pomoc i opiekę nad uchodź
cami. W 1954 r. Pius XII mianował go ar
cybiskupem Mediolanu. Wtedy ujawniły
się jego talenty duszpasterskie i organiza
cyjne. W ciągu ponad ośmiu lat posługi od
nowił życie duchowe archidiecezji, ogłosił
liczne listy i orędzia duszpasterskie, odwie
dzał zakłady pracy i przyczynił się do po
wrotu do Kościoła wielu zeświecczonych
środowisk robotniczych i intelektualnych,
wspierał rozwój prasy katolickiej. Następca
Piusa XII, św. Jan XXIII, już na pierwszym
swym konsystorzu mianował 61-letniego
wówczas arcybiskupa Mediolanu kardy
nałem. A gdy ku zaskoczeniu wszystkich
papież Roncalli ogłosił 25 stycznia 1959 r.
decyzję o zwołaniu Soboru Watykań
skiego II, nowy kardynał znalazł się w głów
nych komisjach przygotowawczych przy
szłego Soboru. Po śmierci Jana XXIII kard.
Montini już po dwóch dniach konklawe,
21 czerwca 1963 r. został jego następcą,
przyjmując imię Pawła VI. Wielką zasługą
Pawła VI było takie pokierowanie pracami
Soboru, że stworzono warunki pełnej wol

ności wypowiedzi jego uczestników, prze
prowadzono głębokie reformy w Kościele,
zachowując nienaruszony depozyt wiary
Chrystusowej. Po Vaticanum II Paweł VI za
angażował cały swój autorytet we wpro
wadzanie w życie postanowień soboro
wych, co nie było łatwe i rodziło wiele
napięć. Lista osiągnięć i zasług Pawła VI
jest bardzo długa: przeprowadził reformę
Kurii Rzymskiej, przywrócił po wiekach in
stytucję Synodu Biskupów, zrezygnował
z używania tiary i zmienił istotę dworu pa
pieskiego (zrywając z feudalnymi zwycza
jami), wprowadził do liturgii języki naro
dowe, podniósł rangę laikatu w Kościele,
zabiegał o otwarcie się Stolicy Apostolskiej
na ówczesne kraje komunistyczne. Wielką
nowością pontyfikatu Pawła VI były jego
pielgrzymki – odbył łącznie 9 podróży do
prawie 20 państw. Niezwykle ważna była
także jego działalność na rzecz jedności
chrześcijan. Papież Paweł VI jest autorem
7 encyklik, 6 adhortacji i 11 listów apo
stolskich, z których chyba największą bu
rzę wywołała encyklika Humanae Vitae,
w której zawarł zasady moralne dotyczące
przekazywania życia ludzkiego, wizji odpo
wiedzialnego rodzicielstwa i obrony życia
od poczęcia do naturalnej śmierci. Histo
rycznym dokonaniem papieża Pawła VI dla
zachodnich i północnych ziem Polski była
bulla z 28 czerwca 1972 r., ustanawiająca
6 diecezji, w tym m.in. opolską.
Paweł VI zmarł w niedzielę 6 sierpnia
1978 r. Jego proces beatyfikacyjny otwo
rzył w 1993 r. Jan Paweł II, a w 2012 r. Be
nedykt XVI zatwierdził dekret o heroicz
ności cnót swego poprzednika.
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Nr 55/2014
Przeżywana dziś beatyfikacja Pawła VI za
chęca nas do ponownego skierowania my
śli na temat Kościoła, w którego wiarę wy
znajemy w coniedzielnym Credo: „Wierzę
w jeden, święty, powszechny i apostol
ski Kościół”. Możemy po raz drugi w tym
roku – pamiętając jeszcze kanonizację Ja
na XXIII i Jana Pawła II – dziękować Bogu
za kolejnego papieża XX wieku wyniesio
nego do chwały ołtarzy. Pytajmy: Kim był?
Na czym polegała jego wielkość? Jak roz
wijał się charyzmat jego świętości?
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria
Montini urodził się 26 września 1897 r.
w Concesio – małym miasteczku koło

19 października 2014 r.
Brescii w północnych Włoszech. Z domu
rodzinnego wyniósł zarówno głęboko re
ligijne wychowanie – na co duży wpływ
z pewnością miała matka (pochodząca ze
szlacheckiej rodziny), jak też kulturę by
cia i odwagę cywilną, tak ważną w stawia
niu czoła opinii publicznej – tego mógł się
uczyć od ojca, który jako adwokat, parla
mentarzysta i dziennikarz był bardzo zaan
gażowany w katolickim ruchu społecznym.
Obdarzony wyjątkowo przenikliwym umy
słem, dobrze przygotowany, przyjął świę
cenia kapłańskie 28 maja 1920 r. w Brescii,
po czym kontynuował naukę i studia, m.in.
w Papieskiej Akademii Kościelnej, kształ

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
19 października – Niedziela XXIX Zwykła
8.00 – za † Władysława Kwiecień, †† Różę i Jana Rak, †† dziadków z obu
stron oraz † wujka Bernharda Schlensag
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro
śbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Helmuta
z okazji 50. rocznicy ślubu
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny i Tomasza
z okazji 20. rocznicy ślubu
20 października – poniedziałek — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy i Konrada z oka
zji 40. rocznicy ślubu
21 października – wtorek — wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Roberta, Gra
żyny i Piotra
22 października – środa — wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża
7.00 – za †† rodziców Józefa i Rozalię Czerneckich, † męża Rudolfa, †† te
ściów, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – nabożeństwo różańcowe
23 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Jana i Jadwigę John, †† dwóch braci, † siostrę,
†† szwagrów, † szwagierkę i dusze w czyśćcu cierpiące
24 października – piątek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Kral, †† dwóch braci i †† z rodziny
25 października – sobota
17.30 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro
śbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marioli z okazji 40.
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
26 października – Niedziela XXX Zwykła
8.00 – za † męża Jerzego Wiktor, †† rodziców, †† teściów oraz †† z pokre
wieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 3. rocznicę śmierci
		– modlitwa za roczne dziecko Dominika Dowgałło
15.00 – chrzest: Aleksander Jajuga
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Krystiana
z okazji 35. rocznicy ślubu

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś przypada Światowa Niedziela Misyjna, która ma być szczególną okazją, aby
poprzez modlitwę i gesty solidarności wspierać Kościoły w krajach misyjnych.
▪▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe – codziennie o godz. 17.30.
▪▪ Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele w Jemielnicy odbędzie się modlitewne spotkanie
Bractwa św. Józefa z całej diecezji, któremu przewodniczyć będzie Biskup Opolski.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, po której odbędzie się
spotkanie formacyjne dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych.
▪▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach serdecznie zaprasza w piątek 24 października 2014 r. na GMINNY DZIEŃ SENIORA. Uroczystości
rozpoczną się o godz. 9.00 Mszą św. w intencji seniorów w kościele parafialnym
pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach. Część artystyczna obchodów odbędzie się
w sali widowiskowo-kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach (ul. Powstańców) od godziny 10.30 (dojazd we własnym zakresie).
▪▪ W sobotę o godz. 19.15 zapraszam na spotkanie formacyjne dla młodzieży.
▪▪ Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych pogłębieniem życia modlitewnego do udziału w Akademii Duchowości – cyklu ośmiu comiesięcznych spotkań odbywać się będzie w soboty od godz.
10.00 w Winowie koło Opola. Pierwsze spotkanie 25 października.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone różańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje; w przyszłą niedzielę kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.

