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1897 r. w lombardzkim miasteczku Concesio. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1920 r. i po
studiach w kościelnych uczelniach rozpoczęła się jego praca w watykańskiej służbie dyplomatycz
nej. W maju 1923 r. znalazł się w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie, jako sekretarz ówczesne
go nuncjusza. Klimat nie sprzyjał jednak jego słabemu zdrowiu i po pół roku ks. Montini powrócił
do Rzymu. Będąc w Polsce odbył kilka podróży, odwiedził m.in. Jasną Górę. Miejscem jego za
mieszkania w Warszawie była plebania parafii Św. Aleksandra przy ul. Książęcej i ten czas pobytu
upamiętnia tablica umieszczona na budynku
plebanii. W kolejnych latach pełnił różne funkcje
w Sekretariacie Stanu, a w 1954 r. został arcybi
skupem Mediolanu. Jan XXIII w 1958 r. włączył
go do kolegium kardynalskiego. Jako papież, po
śmierci Jana XXIII kontynuował dzieło Soboru
Watykańskiego II. Jego pontyfikat cechowało
wiele gestów i inicjatyw, który wcześniej nie
uczynił żaden z papieży. Był pierwszym papie
żem podróżującym samolotem odbywając podró
że apostolskie do Afryki, Ameryki Łacińskiej, na
Daleki Wschód, do siedziby ONZ, do Ziemi Świę
tej, gdzie m.in. spotkał się z prawosławnym pa
triarchą Konstantynopola – Athenagorasem.
Paweł VI był bardzo przychylny Polakom i wielo
krotnie dawał nam dowody bliskości. Bardzo
chciał przyjechać do Polski na obchody 1000lecia
Chrztu, ale ówczesne władze komunistyczne nie
dały na to zgody. Jemu zawdzięczamy ustabilizo
wanie organizacji kościelnej na Ziemiach Odzy
skanych. To Paweł VI wyniósł abp. Karola
Wojtyłę do godności kardynalskiej i zaprosił do
głoszenia rekolekcji dla Kurii Rzymskiej.
Duchowość tego papieża była oparta na bezgranicznej miłości do Chrystusa, Matki Bożej
i Kościoła. Był obdarzony niezwykłą inteligencją i siłą woli, dążył do dialogu ze wszystkimi ludźmi,
choć nie zawsze był właściwie rozumiany. W rozmowie z Jeanem Guittonem, rozliczając się ze
swojego życia, papież mówił: „Uczyniłem wszystko, co leżało w mojej mocy. Walczyłem w słusznej
sprawie, broniłem prawdy, strzegłem swej wiary, mając w pamięci całą rodzinę chrześcijańską
i ludzką”.
Papież Franciszek dokona jego kanonizacji podczas trwania Synodu Biskupów – instytucji
doradczej papieża, która jest pomysłem i dziełem samego św. Pawła VI.
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Numer okolicznościowy z okazji 40 rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II
i kanonizacji papieża Pawła VI
Następcą papieża Pawła VI został
wybrany kardynał Albino Luciani, pa
triarcha Wenecji, który przybrał imię Jan
Paweł I. Jego nagła, niespodziewana
śmierć w nocy z 28 na 29 września 1978
r., po 33 dniach pontyfikatu odbiła się
znaczącym echem w Kościele i w świecie,
ale jak się wydaje, jeszcze większe poru
szenie wywołał na kolejnym konklawe
wybór na Stolicę Piotrową krakowskiego
kardynała Karola Wojtyły, co nastąpiło
16 października (poniedziałek) 1978 r.,
w godzinach popołudniowych. Nowy pa
pież przyjął imię Jan Paweł II, co już bar
dzo wiele mówiło. Udzielając po swoim
wyborze tradycyjnego błogosławieństwa
„Urbi et orbi”, bardzo licznie zgromadzo
nym na Placu Świętego Piotra wiernym,
Jan Paweł II zwrócił się też z krótkim,
serdecznym przemówieniem wygłoszo
nym w języku włoskim, co było przyjęte
z entuzjazmem. Wiadomość o wyborze
Polaka na Stolicę Piotrową, w naszej Oj
czyźnie wywołała wielką radość, którą
i dzisiaj trudno przekazać i wyrazić, bo
sytuacja w jakiej wtedy była Polska, jest
zupełnie odmienna od obecnej, a wybór
papieża – Polaka niósł ze sobą jednocze
śnie światło nadziei i to nie tylko dla na
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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szej Ojczyzny! Pontyfikat Jana Pawła II okazał się wielkim darem Bożym dla Kościoła i świata,
a przeżywany w tę niedzielę „Dzień papieski” powinien być przede wszystkim dziękczynieniem
składanym Bogu za dar tego pontyfikatu, a także kolejną okazją do zgłębiania bogatego dziedzic
twa, jakie pozostawił nam święty Jan Paweł II.
Podczas uroczystej inauguracji pontyfikatu, która odbyła się w niedzielę 22 października
1978 r. (udało się na ten dzień dotrzeć do Rzymu sporej grupie Polaków, pomimo wielu ówczesnych
trudności) Jan Paweł II zwrócił się wtedy ze znamiennym apelem, aktualnym i dzisiaj: „Nie lękaj
cie się przyjąć Chrystusa i władzę Chrystusa! (...) Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystuso
wi! Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów
politycznych, rozległe dziedziny kultury, cywili
zacji, postępu! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co
jest w człowieku. On jeden! (...) – proszę Was,
błagam Was z pokorą i ufnością – pozwólcie
Chrystusowi mówić do człowieka (...)”. Następ
nego dnia po tej wzruszającej inauguracji swoje
go pontyfikatu Jan Paweł II skierował specjalne
słowa „Do umiłowanych Rodaków w Ojczyźnie
i pozą Ojczyzną – braci i sióstr, synów – jak napi
sał – umiłowanej Polski”. W tym przesłaniu za
warł m.in. bardzo ważne stwierdzenie, że „Miłość
Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie
różnice” (23 października 1978 r.).
Wspominając dzisiaj początki pontyfikatu
papieża Jana Pawła II tak bogatego potem
w wielkie dokonania w różnych dziedzinach: na
uczanie, spotkania z wiernymi, podróże apostol
skie, trzeba zaznaczyć, że ten Wielki Papież
potrafił łączyć troskę i służbę całemu Kościołowi
i rodzinie ludzkiej z miłością do swojej ziemskiej
Ojczyzny i wypływającą z niej troską o właściwy
kształt życia swoich Rodaków. Na swojej ojczystej
ziemi, papież Polak stawał aż 9 razy! Wygłoszone
wtedy papieskie przemówienia, spotkania z róż
nymi grupami, wymowa nawiedzanych miejsc,
gesty – to wszystko tworzy niezwykle cenną
spuściznę, której jesteśmy adresatami. Z tego dziedzictwa, które pozostawił nam największy z ro
du Polaków – Jan Paweł II powinniśmy dalej czerpać, zgłębiać je, chronić, bo okazuje się ono świa
tłem i na naszą teraźniejszość. Ciągle otwarte pozostaje pytanie, które jest niekiedy stawiane: czy
Kościół w Polsce i nasz Naród potrafił wykorzystać tę wielką szansę dziejową – wyjątkowy dar
Opatrzności Bożej – jakim był pontyfikat papieża – Polaka?
Kochające Boga, Chrystusowy Kościół a także swoją ziemską Ojczyznę – Polskę, serce Jana
Pawła II wyrażało głębię swojej miłości m.in. w słowach pouczeń wypowiadanych podczas kolej
nych pielgrzymek papieskich do Ojczyzny.
Zdaniem piszącego tę refleksję, ks. Piotra Rutkowskiego, swego rodzaju testamentem skie
rowanym do Rodaków, który zobowiązuje i w teraźniejszości i na najdalszą przyszłość, są słowa
Jana Pawła II wygłoszone na zakończenie papieskiego przemówienia na Błoniach Krakowskich,
podczas I wizyty do Ojczyzny, w niedzielę 10 czerwca 1979 r. Jako jeden z uczestników tego przej
mującego „Bierzmowania Dziejów” – jak to wielkie spotkanie eucharystyczne określił sam Papież,
pragnę przywołać słowa z zakończenia papieskiej homilii, które mają szczególną wymowę i nie po
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winny nigdy być zapomniane:
„(...) Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię
Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na
chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podci
nali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: – abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców
naszych i matek ją znajdowało, – abyście od Niego nigdy nie odstąpili, – abyście nigdy nie utracili
tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, – abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością,
która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korze
nia, ani sensu. Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej
Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla
Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na
Skałce. Proszę was o to...”.

Kanonizacja bł. papieża Pawła VI
Papież Franciszek w dzisiejszą niedzielę kano
nizuje Pawła VI – papieża trudnego okresu wprowa
dzania reform Soboru Watykańskiego II. Jego
pontyfikat przypadł na czas tzw. rewolucji obyczajowej
w krajach Zachodu, na czas zamętu końca lat 60
i kontestacji w latach 70. Po ogłoszeniu przez niego
Encykliki „Humanae vitae” w 1968 r. spadła na niego
lawina krytyki, a także wewnątrzkościelnego niepo
słuszeństwa, co wiązało się z jego ogromnym cierpie
niem. Swoją niezłomnością Paweł VI sprzeciwił się
wielkim negatywnym prądom współczesności i dla
tego też słusznie bywa określany mianem „męczen
nika ducha”.
Beatyfikacji dokonał papież Franciszek 19 paź
dziernika 2014 r., na zakończenie Synodu Biskupów
poświęconego rodzinie.
Paweł VI na Stolicę Piotrową został wybrany 21
czerwca 1963 r., po śmierci papieża Jana XXIII. Gio
vanni Battista Maria Montini urodził się 26 września
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
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sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

