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NIE LĘKAJCIE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI
Kanonizacja
Ojca św. Jana Pawła II i Jana XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli, czyli późniejszy Ojciec Święty Jan XXIII, przyszedł na świat 25
listopada 1881 roku w Sotto il Monte, na północy Włoch. Pochodził z ubogiej, chłopskiej rodziny, był
czwartym z czternaściorga dzieci. Ukończył tzw. "małe seminarium" w 1892 roku w Bergamo. Tam
także rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w 1895 roku. Rok później zaczął spisywać swoje
notatki duchowe, które zostały wydane w postaci książki pt. "Dziennik duszy". W czasie studiów, w
roku 1901, został powołany do wojska, awansując do stopnia sierżanta. W 1904 roku ukończył
studia, zdobywając tytuł doktora teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 roku został
ponownie powołany do wojska. Był tam sanitariuszem, a następnie kapelanem wojskowym. W 1920
otrzymał sakrę biskupią. Prawie przez 30 lat pełnił obowiązki dyplomaty: był wizytatorem
apostolskim w Bułgarii, delegatem apostolskim w Turcji i Grecji, nuncjuszem we Francji. W 1958
roku ogłoszono go kardynałem i patriarchą Wenecji.
28 października 1958 roku, po trzydniowym konklawe, został wybrany papieżem i przyjął imię
Jana XXIII. Przez kolejne cztery lata czynił przygotowania do II Soboru Watykańskiego, który
rozpoczął się 11 października 1962 roku. Sobór ten rozpoczął nowy sposób obecności Kościoła w
świecie, wezwał do odnowy życia w Kościele, ogłosił tzw. aggiornamento, czyli dostosowanie do

współczesnych czasów. Dał także impuls do pojednania z Kościołami chrześcijańskimi oraz dialogu
z innymi religiami. Jan XXIII ogłosił kilka encyklik, z których najważniejsze to "Mater et Magistra"
(1961) oraz "Pacem in terris" (1963). Ta druga adresowana była do "wszystkich ludzi dobrej woli",
nawoływała do pokoju między narodami całego świata. Jan XXIII zmarł po ciężkiej chorobie 3
czerwca 1963 roku. Za jego pontyfikatu zmienił się sposób obecności Kościoła w świecie oraz styl
sprawowania władzy. Słynął z poczucia humoru, był bezpośredni i prostolinijny. Jest nazywany
"papieżem dobroci".Papież Jan Paweł II 3 września 2000 roku ogłosił go błogosławionym.
Liturgiczne wspomnienie bł. Jana XXIII obchodzone jest 11 października, w rocznicę zwołania
Soboru Watykańskiego II. Bł. Jan XXIII należał do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Jego życie
było bardzo franciszkańskie, cechowało je prawdziwe ubóstwo oraz wierność i posłuszeństwo
Kościołowi. W testamencie Jan XXIII napisał m in.: "Urodziłem się biedny, lecz z godnej i skromnej
rodziny, i jestem szczególnie szczęśliwy, że umieram biedny, rozdawszy, wedle potrzeb i
okoliczności mego prostego i skromnego życia, na rzecz ubogich i Kościoła Świętego, który mnie
żywił, wszystko, co mi wchodziło w ręce - zresztą w bardzo ograniczonej mierze - podczas lat mego
kapłaństwa i biskupstwa. Pozory dostatku często zasłaniały ukryte ciernie dotkliwego ubóstwa i
uniemożliwiały mi dawanie zawsze z taką hojnością, jakiej bym pragnął. Dziękuję Bogu za tę łaskę
ubóstwa, które ślubowałem w młodości, ubóstwa ducha, jako kapłan Serca Bożego, i ubóstwa
rzeczywistego, co mi dopomogło, by nigdy o nic nie prosić, ani o stanowiska, ani o pieniądze, ani o
względy, nigdy, ani dla siebie, ani dla mojej rodziny, czy przyjaciół".
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola
Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Rodzice Karola Wojtyły wiedli skromne życie. Ojciec,
porucznik, był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka, kobieta o słabym zdrowiu, wzięła na
siebie prowadzenie domu; dorabiała także jako szwaczka. W domu Wojtyłów panowała religijna
atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców Wadowic. 13 kwietnia 1929 w
wieku czterdziestu pięciu lat zmarła jego matka. Był to wstrząs dla całej rodziny. Od tej chwili to
ojciec zajął się wychowaniem Karola, dbał o jego rozwój intelektualny i fizyczny. 18.02.1941 roku
umiera ojciec Wojtyły. 1 listopada 1946 roku z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia
kapłańskie. Po studiach w Rzymie Ks. Wojtyła został skierowany do Niegowici, gdzie miał
prowadzić pracę duszpasterską. Uzyskał wówczas najpierw tytuł magistra teologii, a miesiąc później
obronił poszerzoną wersję swojej rozprawy doktorskiej. Po 13 miesiącach kardynał Sapieha
przeniósł wikarego do parafii św. Floriana w Krakowie. Wojtyła cieszył się sympatią wiernych,
w szczególny zaś sposób sympatią młodzieży. Mając 38 lat, Karol Wojtyła został najmłodszym
polskim biskupem. 28 lipca 1958 roku, odbyła się jego konsekracja biskupia. Nowy krakowski biskup
przyjął za dewizę słowa: Totus Tuus (Cały Twój), które oznaczały całkowite oddanie się w opiekę
Maryi. Pozostały one także dewizą papieża Jana Pawła II. Paweł VI mianował go arcybiskupem
metropolitą krakowskim. Kolejnym wyróżnieniem dla Wojtyły była nominacja na kardynała,
ogłoszona w maju 1967 roku, której dokonał również papież Paweł VI. Jego pozycja w Kościele
umacniała się. 12 sierpnia 1978r. kardynałowie Wyszyński i Wojtyła przybyli do Rzymu, by
uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, a następnie w konklawe, które miało wybrać
następcę Pawła VI. 26 sierpnia na nowego papieża wybrany został Albino Luciani, arcybiskup z
Wenecji. Przyjął on imię: Jan Paweł I. Nie dane mu było jednak długo cieszyć się papieską
godnością. Zmarł już 28 września tegoż roku. 4 października odbył się pogrzeb zmarłego papieża,
po nim nastąpił okres żałoby oraz konklawe. Głosowanie, przeprowadzone w poniedziałek, 16
października 1978 roku, wskazało na nowego papieża Karola Wojtyłę. W niedzielę, 22 października,
odbyła się inauguracja pontyfikatu, na którą przybyli goście z całego świata. W czasie mszy padły
wówczas słynne słowa: „Nie lękajcie się!”. Popularność Jana Pawła II wzrastała z dnia na dzień. O
audiencję w Watykanie zabiegały najważniejsze osobistości. Papież miał jednak wrogów, co

doprowadziło do tragicznych wydarzeń. 13 maja 1981 roku – w rocznicę objawień fatimskich – na
placu św. Piotra Mehmet Ali Agca strzelił do papieża z odległości trzech i pół metra. Po odzyskaniu
przytomności papież przebaczył zamachowcy, a dwa lata później odwiedził go w więzieniu. Odbył
104 pielgrzymki, odwiedzając wszystkie zamieszkiwane kontynenty. Na spotkania z Papieżem
przychodziły rzesze wyznawców różnych religii, mimo że jego nauczanie nie było proste.
Niestrudzenie walczył o godność człowieka, niezmiennie sprzeciwiał się aborcji i eutanazji, ostrzegał
przed „cywilizacją śmierci”, stawiał wysokie wymagania wiernym, ale również i sobie. Uczył, iż zło
należy zwyciężać dobrem. Walcząc z laicyzacją, dostrzegał wartości płynące z różnic kulturowych
pomiędzy narodami. Twórczo kontynuował dzieło Soboru Watykańskiego II. Zreformował prawo
kanoniczne, dokonał reorganizacji Kurii Rzymskiej; wyniósł na ołtarze wielu świętych i
błogosławionych. Swoje nauczanie zawarł w 14 opublikowanych encyklikach w adhortacjach i
konstytucjach apostolskich. 31 marca 2005 roku stan zdrowia Jana Pawła II znacznie się pogorszył.
Gdy 2 kwietnia o godzinie 21.37 Renato Buzzonetti, osobisty lekarz papieski stwierdził śmierć Jana
Pawła II, cały świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia. W
uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa
miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. 13 maja 2005 roku rozpoczął się
proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, przez wielu zwanego – Wielkim. W odpowiedzi na wołanie
wiernych „Santo subito!”, wznoszone podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI udzielił
dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego, co jest
zwyczajowo wymagane przez prawo kanoniczne. 27 kwietnia 2014r. Papież Franciszek kanonizował
Jana XXIII i Jana Pawła II, dając nam kolejnych Wielkich Orędowników. Dziękując Bogu za dar Ich
życia i posługi, wpatrujmy się w świadectwo świętego życia, jak również starajmy się żyć
przesłaniem jakie po sobie pozostawili. Przyzywajmy Ich wstawiennictwa w naszych modlitwach:
Święty Janie XXIII i Św. Janie Pawle II… módlcie się za nami.

Ogłoszenia Duszpasterskie:
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca po Mszach św.
2. Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.
Intencje różańcowe:
Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.
Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego
Chrystusa wszystkim narodom.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki w Oldenburgu i w środy w
Delmenhorst.
4. Nabożeństwa majowe w Oldenburgu we wtorki, piątki i soboty po Mszy św. w pozostałe dni
przed każdą Mszą św.
6. W pierwszy piątek miesiąca: 2 maja w Oldenburgu w kościele Hl. Geist okazja do spowiedzi od
godz. 17.30.
7. W niedzielę 4 maja podczas wszystkich Mszy św. dziękować będziemy za kanonizację Ojca św.
Jana Pawła II i Jana XXIII.
8. W czwartek 29 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Msza św. w Oldenburgu
w kościele St.Peter o godz. 12.30.

9. Msze św. w naszej Misji:
Bad Zwischenahn - trzecia sobota miesiąca o godz. 16.00
Bockhorn (po wcześniejszym ogłoszeniu)
Delmenhorst każda niedziela o godz. 9.30 ( Allerheiligen)
środa o godz. 17.00 Nowenna ( St.Marien)
Emstektrzeci czwartek miesiąca o godz.19.00 (Seniorenzentrum)
Nordenham trzecia niedziela miesiąca o godz. 15.30 ( Herz Jesu)
Oldenburg każda niedziela o godz. 12.30 ( St.Peter)
wtorek o godz. 18.00 (Hl. Geist)
piątek o godz. 18.00 ( Hl.Geist)
sobota o godz. 17.30 (Hl.Geist)
Vechtapierwsza niedziela miesiąca o godz.15.30 (St.Marien in Oythe)
Wilhelmshaven - II, IV, i V niedziela miesiąca o godz.15.30(St.Marien)
Langförden –
dla pracowników sezonowych
=======================================================================
W dniach od 14.09 – 23. 09. 2014 roku organizujemy Pielgrzymkę do Fatimy
i Santiago de Comopstela. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
biurem parafialnym. Zapisy do końca maja.

=======================================================
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
OLDENBURG
KOŚCIÓŁ ST. MICHAEL
08.06.2014 godz. 11.30

======================================================
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
niedziela 22 czerwca w Bethen o godz. 12.00
==============================================================
Pielgrzymka Parafialna
do Sanktuarium w Bethen
z okazji Bożego Ciała
w niedzielę 22 czerwca.
=================================================================================================

odbędzie się w Edewecht przy kościele
ST.Winzenz Pallotti
w sobotę 24 maja 2014 roku
Początek o godz. 11.00 zakończenie o godz. 16.00
Adres: Kościół St Winzenz Pallotti
Rathausstr. 5
26188 Edewecht

