
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 18 lutego do 24 lutego 2019 

 

Poniedziałek, 18 luty 
7.00 1)+Jacek Szczepański – int. od Kolegów z pracy; 2) ++Maria i Andrzej Piekar-

czyk; 3) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Marianny w 13 rocz. ur. 
7.30  ++Edward i Jan 
18.30  +Jerzy Babik w 4 rocz. śm. – int. od Rodziny 

Wtorek, 19 luty  
7.00 Dziękczynna za złożone pierwsze śluby zakonne z prośbą o potrzebne łaski, dary 

DŚ i opiekę MB dla brata Konrada Żbika w dniu imienin – int. od Parafian   
7.30 ++Ryszard, Genowefa i Władysław Mucha oraz wnuk Jarosław 

18.30 ++Jadwiga, Władysław i Roman 

Środa, 20 luty  
7.00 +Dawid Kowalczyk w 18 rocz. śm. 
7.30 +Anna Setkowicz – int. od Zakładu Pogrzebowego GABRIEL  
18.30 ++Irena i Władysław Kolasa  

Czwartek, 21 luty  
7.00  1) +Bogdan Żymankowski – int. od kolegi Zbigniewa; 2) ++Mieczysław, Cecylia, 

Janina i Władysław 
7.30 +Bohdan Hnatów – int. od rodziny Bednarczyk ze Strumian 

18.30 ++Anna i Józef Kuźmińscy 

Piątek, 22 luty – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
7.00 1) +Andrzej Lang; 2) Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie i o łaskę wiary dla 
Wnuczki i Rodziny; 3) +Alicja 
7.30 +Halina Sułkowska o dar zbawienia 

18.30 +Bogdan Żymankowski – int. od Rodziny 

Sobota, 23 luty – WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARBA, BISKUPA I MĘ-

CZENNIKA 
7.00 1) +Tadeusz Lang; 2) +Dominik Brózda 

7.30 1) +Anna Kaczor – int. od 1. Róży; 2) +Zbigniew Baniak 
18.30 +Maria  

VII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 luty  
7.30  Za Parafian 

9.00 ++Jan i Władysława Kilian 
10.30 ++Maria i Marian Boruchowie oraz ++Władysława (ona) i Jan Warzybonowie  
12.00 ++Magdalena, Marian, Zofia Wyżga 

13.15  O bł. Boże dla Pawełka z okazji 12 rocz. ur. 
17.00 1) +Janusz Kowalczyk w 3 rocz. śm.; 2) W podziękowaniu za 35 lat działalności 

chóru AMICUS z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Członków 

18.30 ++Irena i Alojzy Łukasik 
20.00 ++Elżbieta i Stefan 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 6, 17. 20-26/ 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny 

tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmor-

skich okolic Tyru i Sydonu. 

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubo-

dzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, 

albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 

będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spo-

śród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze 

imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w 

niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada 

wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy 

się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy 

ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym proro-

kom». 

 

REFLEKSJA 

 W Ewangelii znajdujemy dwa katalogi błogosławieństw. Mateusz 

przedstawia osiem błogosławieństw wygłoszonych przez Jezusa na górze, 

Łukasz natomiast tylko cztery. Jednakże wzmacnia wymowę tych czterech, 

przeciwstawiając każdemu z nich przekleństwo poprzedzone „biada”. W Łu-

kaszowej wersji łatwo możemy dostrzec dwa sposoby życia, o których już 

słyszeliśmy w poprzednich czytaniach: „dla królestwa niebieskiego” lub „dla 

własnej pociechy”. 



KATEDRA ŚW. PIOTRA DAREM CHRYSTUSA DLA KOŚCIOŁA 

 

Liturgia łacińska celebruje święto Katedry św. Piotra. Chodzi o bardzo starą tradycję, któ-

rej świadectwa mamy w Rzymie już pod koniec IV wieku, będącą wyrazem wdzięczności Bogu za 
misję powierzoną apostołowi Piotrowi i jego następcom. „Katedra” to dosłownie tron biskupa stoją-

cy w kościele będącym matką diecezji, z tej racji nazwany właśnie „katedrą”. Stanowi symbol wła-
dzy biskupa, w szczególności jego „magisterium”, to znaczy ewangelicznego nauczania, którego 

jako następca Apostołów ma on strzec i przekazywać dla dobra całej wspólnoty chrześcijańskiej. 

Kiedy biskup bierze w posiadanie Kościół partykularny, który został mu powierzony, to – w mitrze 
na głowie i z pastorałem w ręku – zasiada na katedrze. Z tego miejsca będzie przewodził, jako na-

uczyciel i pasterz, pielgrzymce wierzących, w wierze, nadziei i miłości. 

Co było zatem „katedrą” św. Piotra? Wybrany przez Chrystusa jako „skała”, na której zbu-
duje Kościół (por. Mt 16, 18), rozpoczął swoją posługę w Jerozolimie po Wniebowstąpieniu Pana i 

po Zesłaniu Ducha Świętego. Pierwszą „siedzibą” Kościoła był Wieczernik; jest prawdopodobne, że 
w tej sali, gdzie również Maryja, Matka Jezusa, modliła się razem z uczniami, było specjalne miej-

sce, zarezerwowane dla Szymona Piotra. Następnie siedzibą Piotra stała się Antiochia, miasto poło-

żone nad rzeką Orontes, w Syrii, w ówczesnych czasach trzecia metropolia imperium rzymskiego, 
po Rzymie i Aleksandrii w Egipcie. Pierwszym biskupem tego miasta, ewangelizowanego przez 

Barnabę i Pawła, gdzie po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11, 26), był Piotr. 

Martyrologium Rzymskie przed reformą kalendarza odnotowywało również specjalne obchody 
Katedry św. Piotra w Antiochii. Stamtąd Opatrzność poprowadziła Piotra do Rzymu, gdzie zakoń-

czył swój bieg w służbie Ewangelii męczeństwem. Dlatego siedziba w Rzymie, która otrzymała 
największy zaszczyt, przyjęła na siebie również posługę, jaką Chrystus powierzył Piotrowi, aby był 

w służbie wszystkich Kościołów partykularnych, celem budowania i jedności całego Ludu Bożego. 

Siedziba w Rzymie została w ten sposób uznana za siedzibę następców św. Piotra, zaś „ka-
tedra” Biskupa Rzymu reprezentuje katedrę Apostoła, któremu Chrystus kazał paść całą swoją 

owczarnię. Potwierdzają to najstarsi Ojcowie Kościoła, jak na przykład św. Ireneusz, biskup Lyonu, 
który w swoim traktacie Przeciw herezjom opisuje Kościół w Rzymie jako największy i najstarszy, 

uznawany przez wszystkich; (…) założony i zbudowany w Rzymie przez dwóch najczcigodniejszych 

Apostołów, Piotra i Pawła; i dodaje: Z tym Kościołem, z racji jego najznakomitszego pochodzenia, 
musi zgadzać się Kościół powszechny, to znaczy wierni, którzy gdziekolwiek się znajdują (Przeciw 

herezjom, III, 3, 2-3). Tertulian z kolei stwierdza: Ten Kościół w Rzymie, jakże jest błogosławiony! 

Sami Apostołowie wlali w niego swoją krew, całą doktrynę (Napomnienia dla heretyków, 36). Kate-
dra Biskupa Rzymu reprezentuje nie tylko jego posługę wspólnocie rzymskiej, ale również jego 

misję przewodzenia całemu Ludowi Bożemu.  
Celebrowanie święta Katedry św. Piotra oznacza zatem przypisywanie jej wielkiego zna-

czenia i wymiaru duchowego oraz uznawanie jej za uprzywilejowany znak miłości Boga, odwiecz-

nego i dobrego Pasterza, który chce zgromadzić cały swój Kościół i prowadzić go po drogach zba-
wienia. Spośród wielu świadectw Ojców chcę przytoczyć świadectwo św. Hieronima, pochodzące z 

jego listu do Biskupa Rzymu, szczególnie interesującego, gdyż zawarte jest w nim bezpośrednie 

odniesienie właśnie do „katedry” Piotra, przedstawiające ją jako pewny fundament prawdy i pokoju. 
Św. Hieronim tak pisze: Postanowiłem zasięgnąć rady katedry św. Piotra, gdzie znajduje się ta 

wiara, którą wysławiał Apostoł; przychodzę teraz, aby prosić o pokarm dla mojej duszy tu, gdzie 
przedtem otrzymałem szatę Chrystusa. Nie idę za innym prymatem, jedynie za Chrystusowym; dlate-

go jestem w jedności z twoim błogosławieństwem, to znaczy z katedrą Piotra. Wiem, że na tej skale 

jest zbudowany Kościół (Listy I, 15, 1-2). 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

 

 1. Dzisiaj studenci medycyny zrzeszeni w stowarzyszeniu: Leczymy z misją zbierają ofiary 
do puszek dla szpitali w Kenii.  

 W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia w piątek święto Katedry św. Piotra Apo-

stoła, w sobotę wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. W najbliższą niedzielę rozpocz-
niemy 40-godzinne nabożeństwo eucharystyczne, okazję do wejścia w skupieniu w przeżycie Wiel-

kiego Postu. Wtedy też podczas Mszy św. o 17.00 podziękujemy chórowi Amicus za posługę litur-
giczną w parafii od jej powstania.  

 

 2. Dziękujemy chorym i ich opiekunom za udział w liturgii Światowego Dnia Chorych. Na 
co dzień zaopatrujemy chorych podczas comiesięcznych wizyt kapłanów i cotygodniowych wizyt 

nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii oraz w innym dogodnym terminie, wskazanym przez zaintere-
sowanych. 

 Dziękujemy młodym za udział w spotkaniu-świadectwie o przeżyciu Światowych Dni 

Młodzieży, oraz Bożym Młynarzom i cukierni braci Wilków za przygotowanie tego spotkania od 
strony kulinarnej. Po spotkaniu cieszą zwłaszcza plany młodych i ich rodziców co do pielgrzymo-

wania na ŚDM do Lizbony. To zakłada aktywność młodych w życiu parafii przez najbliższe trzy 

lata. Wszyscy na to liczymy.  
 

 3. Pracownicy firmy Rduch zakończyli prace przy montażu nowego nagłośnienia w koście-
le górnym. Wczorajsze spotkanie młodych wskazało na potrzebę montażu takiego nagłośnienia w 

kościele dolnym. Da Bóg, podejmiemy te prace jesienią bieżącego roku.    

 
 4. Zakończyliśmy zapisy chętnych na wrześniową, parafialną pielgrzymkę autokarową do 

Pereł Bałkańskich. 36 pielgrzymów z naszej parafii poinformujemy w stosownym czasie o spotka-

niu z pracownikami biura organizującego wyjazd.  
 

 5. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek o godzinie 20.30 w bibliotece parafialnej.  
 

 6. Witamy w naszej wspólnocie p. Marię Nowicką z zachodniej Ukrainy, która podjęła 

obowiązki prowadzenia kuchni plebańskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w znalezieniu 
właściwej osoby. Prosimy o modlitwę w intencji harmonijnej, ofiarnej pracy wszystkich pracowni-

ków dla dobra całej parafii.  
 

 7. Kwestarze z Polskiej Akcji Humanitarnej dziękują wszystkim wiernym za ofiarę zebra-

ną do puszek w grudniu ub. roku w wysokości 3064,6 PLN. Młodzi ze wspólnoty oazowej dziękują 
za ofiarę 1200 PLN zebraną przy okazji rozprowadzania sianka wigilijnego, którą przeznaczą na 

bieżące potrzeby wspólnoty. Dziękujemy również za ofiarę 2364,15 PLN na potrzeby zakonów 

klauzurowych zebraną w Święto Ofiarowania Pańskiego.  
 

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Dąbrowskiego i śp. Wiesławę Sedla-
czek. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 

 

 


