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 Mimo krótkiego pontyfikatu św. Jan XXIII uchodzi za jed-
nego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. Znany 
głównie jako inicjator Soboru Watykańskiego II, "dobry pa-
pież" - jak go nazywano - był przede wszystkim człowiekiem 
pełnym osobistego uroku, skromności i pokory, znanym z 
doskonałego poczucia humoru.  

 
Z "Dziennika duszy", który po sobie zostawił, wyłania się sylwetka chrześcijanina, 

który był zakochany w Bogu, wystrzegał się grzechu i obdarzał przyjaźnią wszystkich 

ludzi, bez względu na ich poglądy czy wiarę. Jednak cechą, która go najbardziej wy-

różniała była udzielająca się innym niezwykła pogoda ducha. "Smutny ksiądz - ma-

wiał - jest złym księdzem". 

 Jan XXIII całe życie był zupełnie normalnym człowiekiem, pochodził z przecięt-
nej rodziny, prowadził zwykłe życie kapłana i biskupa, w którym jednak musiał cza-
sem rozwiązywać trudne, choć skądinąd całkiem prozaiczne problemy. Nie spotka-
my u niego mistycznych przeżyć, nie był cudotwórcą, nie spędzał długich godzin w 
konfesjonale i nie miał stygmatów, nie nawrócił w swym życiu setek tysięcy pogan, 
ateistów i innowierców, wreszcie nie zginął męczeńską śmiercią, lecz umarł we wła-

snym łóżku. 
 A i teraz wielu z przekąsem za-
uważa, że cudami też się specjalnie 

nie popisał, skoro pa-
pież Franciszek zwolnił go z tego wy-

mogu w trakcie procesu kanonizacji. A 
zatem po co nam taki święty? I skąd 
się nagle wzięło aż tylu ludzi żywią-

cych do niego tak głęboką cześć, że 
Kościół zdecydował się obdarzyć go 

chwałą ołtarzy?... 

 
 



Błogosławiona bieda 
 

 Urodził się w górskiej wiosce niedaleko Bergamo w północnych Włoszech. Je-
go ojciec, mając do wykarmienia dziesięcioro dzieci, przez długi czas był jedynie 
dzierżawcą skrawka ziemi. "Wyrosłem w atmosferze samowystarczalnej, błogosła-
wionej biedy, która ma bardzo małe wymagania" - wspominał papież. Doświadczenie 
to naznaczyło go na całe życie, w którym odznaczał się wielką prostotą. Nie impono-
wały mu godności, którymi stopniowo obdarowywał go Kościół. Nie pragnął ich, 
przyjmował je niechętnie, w duchu posłuszeństwa. Lecz to właśnie dzięki nim stał się 
jednym z najlepiej przygotowanych do swej posługi papieży, nie tylko XX w. 
 Do szkoły chodził 6 km w każdą stronę przez góry, najczęściej boso. Choć był 
zdolny, nie miał zamiłowania do nauki. Najczęściej zbierał oceny zaledwie dostatecz-
ne. Mimo to przyjęto go do seminarium w Bergamo. O kapłaństwie myślał od dziec-
ka. Marzył o tym, by być wiejskim proboszczem... "Nie pamiętam takiej chwili, żebym 
nie chciał służyć Bogu jako ksiądz" - mówił po latach. Studia teologiczne kontynu-
ował w rzymskim Seminarium św. Apolinarego, uzupełniając je specjalizacją z historii 
Kościoła, która nie przestała być jego pasją nawet wtedy, gdy został papieżem. 
  

Chcę być dobry 

 

 Nazajutrz po święceniach kapłańskich klęcząc przed papieżem św. Piusem X 

usłyszał słowa: "Życzę, aby Twoje kapłaństwo stało się pocieszeniem dla Kościoła 

Bożego". "Chcę być dobry, zawsze, wobec wszystkich" - notował młody kapłan. 

 Gdy kilka dni później odprawiał prymicje w swej rodzinnej wiosce, ktoś zażarto-

wał: "Teraz musi ksiądz się postarać i zostać papieżem". Ojciec Angela nie miał tak 

dalekosiężnych planów. Kiedyś na widok syna w sutannie wbił łopatę w ziemię, tak 

że lśniła w słońcu niczym infuła na głowie biskupa, i westchnął: "Och, gdybym które-

goś dnia mógł zobaczyć infułę na twojej głowie!". Jesienią Roncalli został prefektem 

u św. Apolinarego, nadal studiując, tym razem prawo kanoniczne. Niedługo jednak, 

gdyż na początku 1905 r. nowy biskup Bergamo - Giacomo Maria Radini-Tedeschi 

mianował go swoim sekretarzem. Wkrótce 24-letni Roncalli rozpoczął również wykła-

dy w seminarium w Bergamo, najpierw z historii Kościoła, a potem także z apologe-

tyki i patrystyki. Biskup pokochał sekretarza jak syna. Z biegiem czasu coraz bar-

dziej włączał go w sprawy zarządu diecezją, a także w działalność społeczną, gdyż 

uważał, że Kościół nie może zamknąć się w zakrystii. Mianował go redaktorem na-

czelnym "Życia diecezjalnego", wysyłał też w świat: do Francji, Hiszpanii, Austro-

Węgier, Ziemi Świętej... Niekiedy wyjazdy te miały charakter misji specjalnych, odby-

wanych na zlecenie Stolicy Apostolskiej. Raport ks. Roncallego po powrocie z Lour-

des w 1908 r. miał się przyczynić do życzliwszego spojrzenia rzymskich kurialistów 

na dokonujące się tam cuda i przybywające tłumy pielgrzymów. 



● Dziś przed kościołem zbiórka na Fundusz „Dzieło nowego Tysiąclecia”. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe w niedzielę o godz. 1630, nato-

miast w tygodniu o godz. 1730. Za tydzień w niedzielę Nabożeństwo Ró-

żańcowe o godz. 16.00. Chór Lutnia wykona pieśni maryjne i poprowadzi 

modlitwę Różańcową. 

● W poniedziałek przed Nabożeństwem Różańcowym poświęcenie Ró-

żańców dzieciom, które przygotowują się do I Komunii św.  

● We wtorek - o godz. 18.45 w kościele, spotkanie Rodzicami klasy III b., 

a w środę o tej samej godzinie z Rodzicami klasy III a. 

● W czwartek przypada rocznica objawień Matki Boskiej w Fatimie. Msza 

św. o 1800. Po niej Różaniec i procesja ze świecami. 

● W przyszłą niedzielę odbędzie się liczenie wiernych.  

● W Kancelarii Parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na Dzień 

Zaduszny i oktawę oraz ofiary za wodę, wywóz śmieci z cmentarza i opła-

ty za groby po upływie 20 lat od pogrzebu. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- zachęta do wielkiej modlitwy pokutnej. Im bardziej pokuta wydaje się nie 

na czasie, tym bardziej jest potrzebna. 

-  Ponadto w Gościu: 

- czy dobrzy, kochający swoje dziecko rodzice mogą dać mu klapsa? 

- zdecydowana większość katolików w Norwegii to przybysze z innych 

krajów. Spośród rdzennych Norwegów do Kościoła katolickiego wstępują 

głównie przedstawiciele elity społecznej – naukowcy, lekarze, czy artyści. 

● Nowi mieszkańcy Pawłowa, którzy chcieliby przyjąć kolędę proszeni są 

o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej lub zakrystii do końca październi-

ka. 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Bóg 

zapłać za dzisiejsze ofiary. 
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10 X 

Poniedziałek 
Wsp. św. Dionize-

go bpa i tow. 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Msza św. wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

- Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Szarbela  

o szybki powrót do zdrowia Wojciecha 

11 X 

Wtorek 
Wspomnienie 

św. Jana XXIII 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ Ryszarda i Marię Wiertelorz  

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Wilhelma Cudok w dniu urodzin 

12 X 

Środa 
Wspomnienie 

św. Jana Beyzyma 

prezbitera 

g. 800 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

- W intencji nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy oraz 

pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z okazji 

Dnia Edukacji od dzieci i rodziców 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Alojzego Bubała w dniu urodzin 

13 X 

Czwartek 
Rocznica Obja-

wień w Fatimie, 

Wsp. bł. Honorata 

Koźmińskiego  

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ Paulinę i Felicjana Bubała, rodzeństwo, pokrewień-

stwo Bubała i Juraszczyk 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski i na wynagrodzenie za 

grzechy, za Ojca Świętego, duszpasterzy, nasze rodziny, za 

chorych, o pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników i w in-

tencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej  - od ofiarodawców   

po Mszy św. Różaniec i procesja ze świecami 

14 X 

Piątek 
Wsp. św. Małgorzaty 

Marii Alacoque 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Emilię Brzęk w 2. rocznicę śmierci 

Nabożeństwo różańcowe 

- W intencji młodzieży 

15 X 

Sobota 

Wsp. św. Teresy od  

Jezusa, dziewicy  

i doktora  

g. 1300 

g. 1730 

g. 1800 

Ślub rzymski: Berendowicz - Bednarczyk 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Andrzeja Copik w 10. rocznicę śmierci 

16 X 

NIEDZIELA 

29 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
ŚWIATOWY 

DZIEŃ 

MISYJNY 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

g. 1600 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Urszulę Winszczyk 

- Msza św. chrzcielna w intencji dzieci: Antoniego Drabczyka, 

Marii Półtorak, Łucji Kownas - Jaszczuk, Wojciecha Klosa oraz 

za 1.roczne dziecko Łukasza Kosmana, ich rodziców i chrzest-

nych 

Nabożeństwo różańcowe  

 - Za + Andrzeja Żebrowskiego 


