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Papieska Intencja modlitwy na 
wrzesień: 
O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która 
godzi w nienaruszalność i godność 
osoby, została zniesiona w ustawo-
dawstwie wszystkich państw świata.
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Albino Luciani urodził się 17 października 1912 
roku. Pochodził z bardzo biednej, robotniczej rodzi-
ny, pracował nawet jako gastarbeiter w Niemczech i 
w Szwajcarii. Rodzice jednak zadbali o wykształcenie 
syna. Był poliglotą – oprócz ojczystego języka wło-
skiego znał też cztery obce: angielski, francuski, nie-
miecki oraz rosyjski.

Wyświęcony na księdza w 1935 r. Luciani został 
wikariuszem w swoim rodzinnym Forno di Canale, 
Po dwóch latach został profesorem i wicerektorem 
seminarium. W 1958 r. został mianowany przez Jana 
XXIII biskupem Vittorio Veneto. Jako motto biskupie 
przyjął słowo Humilitas (Pokora).

W 1969 roku Paweł VI mianował go patriarchą 
Wenecji. - Przyjeżdżam do was biedny i taki stąd wy-
jadę - powiedział wtedy. Otrzymał wówczas kapelusz 
kardynalski.  Odznaczał się prostotą i wielką serdecz-
nością w stosunkach z ludźmi.

Po śmierci Pawła VI, w dru-
gim dniu konklawe 26 sierpnia 
1978, został wybrany następcą św. 
Piotra. Był pierwszym w historii 
papieżem, który wybrał dwuczło-
nowe imię Jan Paweł. Chciał w ten 
sposób zaznaczyć, że będzie od-
woływać się do spuścizny pozo-
stawionej przez dwóch poprzed-
ników Jana XXIII i Pawła VI. Jan 

Paweł I zrezygnował też, jako pierwszy, z tradycyjnej 
koronacji i wprowadził uproszczony ceremoniał obej-
mowania Stolicy Piotrowej oraz nie pozwolił mówić 
do siebie „Wasza Świątobliwość”. Wśród wiernych za-
skarbił sobie przydomek „Uśmiechniętego Papieża”.

Chciał kontynuować, zapoczątkowaną przez 
Pawła VI, tradycję spotykania się z wiernymi na świe-
cie. W pierwszą podróż miał się wybrać do Libanu, 
gdzie trwała krwawa wojna pomiędzy chrześcijanami 
a muzułmanami. Niestety nagła śmierć pokrzyżowała 
te plany. Zmarł w nocy z 28 na 29 września 1978.

 
Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,
Drodzy Członkowie Wspólnot Żywego Różańca!

Jako wspólnota różańcowa jesteśmy po wielkich 
i radosnych uroczystościach: beatyfikacji Pauliny Ja-
ricot, Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym i X 
Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasnej Górze. Jako 
wspólnota diecezjalna jesteśmy po Pielgrzymce Ży-
wego Różańca do Chełmińskiej Pani na Jej Uroczy-
stości Odpustowe ku czci Nawiedzenia NMP. 

Pod przewodnictwem ks. 
bpa ordynariusza Wiesława 
Śmigla dziękowaliśmy dobre-
mu Bogu za dar beatyfikacji bł. 
Pauliny Jaricot i modliliśmy się 
do Królowej Pokoju o dar poko-
ju dla Polski, Ukrainy, Europy i 
Świata.

Podziękowanie należy się także Wam - Drodzy 
Czciciele Matki Bożej Różańcowej - przed wszystkim 
za waszą wiarę, modlitwę i za to że było Was tak wielu. 
Chełmińska Fara była wypełniona, jak mówiono, JAK 
DAWNIEJ.  Za wszystko składam Wam serdecznie 
„Bóg zapłać”.  Niech Maryja, Nasza Matka obdarza 
Was swoją matczyną miłością i opieką. Do zobacze-
nia za rok na Chełmińskim Wzgórzu u Naszej Matki.
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