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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW,
PIOTRA I PAWŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16,13-19)
„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał

swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za
kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł:
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem
ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go
nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego:
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a
co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Trzeba być z kimś blisko, aby móc
go spytać: „Kim dla ciebie jestem?”.
Pytanie to najczęściej zadają sobie
przyjaciele, zakochani, dzieci i rodzice,
krewni, czyli ci wszyscy, których łączą
więzy
miłości.
Tak
naprawdę
odkrywamy wtedy coś z własnej
tajemnicy, przeglądając się w pełnym
miłości spojrzeniu bliskiej osoby. Także
Jezus pytał swoich apostołów: „A wy za
kogo Mnie uważacie?”. Rozradowało
Go, że Piotr odkrył Jego sekret, iż jest

oczekiwanym Mesjaszem. Kim Jezus
jest dziś dla mnie? I kim ja jestem dla
Niego?
JEZU, PRAGNĘ CORAZ BARDZIEJ CIĘ
POZNAWAĆ, BO W TWOIM
CZŁOWIECZEŃSTWIE BĘDĘ UMIAŁ
ROZPOZNAĆ PRAWDĘ, PIĘKNO I DOBRO
UKRYTE WE MNIE I W KAŻDYM INNYM
CZŁOWIEKU, A TO NAPEŁNI MOJE
SERCE BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM!.
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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.06.2014 – Uroczystość Świętych Piotra i Pawła
7.00 - Za + mamę Gertrudę w rocz. śm. oraz ++ z rodziny.
8.30 - Za ++ rodziców Annę i Henryka Arciuch, teścia Rudolfa Kania, ++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 - Za + ojca Piotra i + teścia Piotra z ok. imienin.
- Za + siostrę Lidię w rocz. śm, ++ rodz. Katarzynę i Stanisława i ++ z rodz. Grędusz i Hajda.
11.15 - Za + syna Ireneusza Sobko w dniu imienin, ++ rodziców Stefanię i Tadeusza, ++ dziadków i babcie
z obu stron.
- Za + męża Piotra z ok. im., syna Edwarda, siostrę Marię, brata Józefa i ++ z rodz. i d. w c.
15.00 - Za ++ teściów Jana i Janinę Palka, + brata Wiesława i ++ z obu stron.
16.00 - Nabożeństwo.
PONIEDZIAŁEK – 30.06.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + Jerzego Balikowskiego w rocz. śmierci.
- Za + mamę Aleksandrę, + ojca Feliksa, ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 1.07.2014
7.00 - Za + Zbigniewa Baranowskiego (od Róż Różańcowych)
18.00 - Za ++ rodziców Romana i Emilię Sitko, Antoniego i Teresę Piecha, ++ braci Leonarda i Piotra i ++
z rodziny.
- Za + mamę Halinę Zawada, + ojca Władysława Zawada oraz ++ z rodziny obu stron.
ŚRODA – 2.07.2014
7.00 - Za ++ rodziców Różę i Józefa Cholewa, Helenę i Henryka Janocha i + szwagra Jerzego.
18.00 - Za + męża Jana Kampa, + ojca Pawła Matuszek, brata Bernarda, ++ teściów Martę i Franciszka
Kampa, szwagra Waldemara i ++ z rodziny Kampa i Matuszek.
I CZWARTEK miesiąca – 3.07.2014 – św. Tomasza, Apostoł
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + męża Mieczysława w 3 rocz. śm., ++ rodziców, teściów i ++ z pokrew.
- Za + Marię Najuch, + ojca Alojzego Najuch i ++ z rodziny.
I PIĄTEK miesiąca – 4.07.2014
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
18.00 - Za ++ rodziców z obu stron, 4 braci, siostrzenicę Ewę Makselon, ++ z pokrew. Lasak, Makselon,
Nowak i Muller oraz d. w c.
- Za + Edwarda Iwaneckiego (od sąsiadów Oś. Piastów Śl. 5/1).
I SOBOTA miesiąca – 5.07.2014
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodziny Stokowy.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodziny Pietruszka.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.07.2014
7.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Karola, ++ dziadków z obu stron i za + ciotkę Rozalię, ++ z całego
pokrew, + brata Edwarda i + szwagierkę Martę.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Edwarda i Łucji oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. wnuka Bartłomieja z ok. 11 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Za + ojca Romana, męża Eugeniusza, brata Waltra, teścia Mieczysława, ++ dziadków z obu stron.
11.15 - Za + matkę i teściową Zofię Matyja w rocz. śm., ++ z rodziny Matyja, Cieniawa i Wszołek.
- Za + męża Mieczysława z ok. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
12.15 - chrzest: Marta Szeliga.
15.00 - Za + ojca Ignacego w rocz. śm., + mamę Krystynę i ++ z rodziny
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj Uroczystość Św. Apotołów, Piotra i Pawła. Świat współczesny potrzebuje

autentycznych świadków Ewangelii na wzór Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ojciec
Św. przypomina nam: „Jako prawdziwi chrześcijanie jesteśmy zobowiązani nie tylko do
słuchania Ewangelii i jej rozważania w swoim sercu, ale nade wszystko do głoszenia jej
całym swoim życiem”.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo eucharystyczne.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i zakończenie nabożeństw czerwcowych.
♦ W czwartek święto świętego Tomasza Apostoła.
♦ I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i

Kapłaństwa. Po Mszy św. rano i wieczorem nabożeństwo i modlitwy za kapłanów oraz
o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do
spowiedzi św.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. O 15.00 Godzina

Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu. Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do
spowiedzi św. O 17.30 nabożeństwo wynagradzające. Zachęcamy do praktykowania I
Piątków miesiąca (spowiedź i Komunia św. wynagradzająca).
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy do

udziału w nabożeństwach I Sobót miesiąca o które prosiła Matka Boża w Fatimie. O
godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza św. Po Mszy św. nabożeństwo z
rozważaniem tajemnicy różańcowej i zmiana tajemnic.
♦ W sobotę 5 lipca nie będzie odwiedzin chorych.
♦ 38. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasna Górę odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia

2014 r. Szczegółowe informacje i zapisy na pielgrzymkę w parafii św. Wawrzyńca.
♦ W trwającym w naszej diecezji Roku Rodziny biskup Andrzej Czaja zaprasza

wszystkie dzieci wraz z rodzicami na spotkanie u babci Pana Jezusa – św. Anny.
Odbędzie się ono w niedzielę 6 lipca na Górze św. Anny, gdzie Ksiądz Biskup odprawi
Mszę św. w intencji dzieci, by były zawsze przyjaciółmi Jezusa i zarazem radością dla
swoich rodziców.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne. Dzisiejsza

kolekta przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
♦ Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w

nowym tygodniu. Wszystkim udającym się na wakacje i urlopy życzymy dobrego
wypoczynku oraz wzmocnienia sił fizycznych i duchowych.
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PIOTR I PAWEŁ…
„Jezus zapytał uczniów
: A wy za kogo Mnie uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego”. Św. Piotr pod Cezareą Filip
ową wyznał wiarę w
Chrystusa, jako Mesjasza. Czy można czegoś więcej? Czy nie o
to Jezusowi chodziło, gdy zapraszał uczniów, aby Mu
towarzyszyli i w końcu stali się Jego apostołami? Oto ten, w
którym Jezus pokładał wielką nadzieję wyznaje prawdę o
Chrystusie. Mogło się wydawać, że teraz to będzie już tylko
dobrze.
Piotrowe rozumienie wyjątkowości i boskości Jezusa
niestety różniło się od woli Ojca. „Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie” – taka była
reakcja apostoła na zapowiedź męki i śmierci Mistrza. I w końcu przeniknięte jakąś dozą
zwątpienia „Nie znam tego człowieka” na dziedzińcu arcykapłańskim. Piękne słowa św.
Piotra w konfrontacji z rzeczywistością okazały się kruche, jak zbutwiała ławka ukryta na
chórze bocznym kościoła. Apostoł powoli dorastał do tego, by słowa stały się kształtem
jego życia.
Jak jest z Tobą? Czy wyznajesz swoją wiarę? Pewnie to czynisz co niedzielę na Mszy
świętej, a w ciągu tygodnia w pacierzu. Czy jesteś lepszy od św. Piotra? Czy z łatwością
przychodzi Ci zgodzić się z wolą Bożą? A może nierzadko szepczesz pod nosem: „To
niemożliwe”, tak jakby możliwości Boga były mocno ograniczone.
Historia św. Piotra wcale nie znaczy, że nie mamy wyznawać wiary. Powinna nam w
tym jednak towarzyszyć pokora i świadomość, że jeszcze w niejednym upadku będziemy
się uczyć prawdziwego zaufania do Boga.

NA WESOŁO ☺ ☺ ☺
Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje go gorącą
strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda... - Baco, dach ci
przecieka! - Wim... - To dlaczego nie naprawisz?! - Ni mogę, przecież dysc pada. - To
dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!! - A bo wtedy nie cieknie...
------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa turystów błądzi w górach.
Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na nocleg.
- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się jeden z
uczestników wycieczki.
- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady...
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