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Jezus chce z nas, słabych, budować dom – przestrzeń swojej świętej obecności w 

tym świecie. Czy jestem gotowy na obciosanie dłutem Mistrza i spojenie z 

innymi w murach Bożej budowli. Kim chcę być? Samotną, dumną skałą  

czy pokornym kamieniem? 
 

Duma skały i pokora kamienia 

 

W uroczystość św. Piotra i Pawła z radością oddajemy cześć świętym apostołom, dwom filarom 

Chrystusowego Kościoła. Piotr jako pierwszy wyznał wiarę w Jezusa pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś 

Mesjasz, Syn Boga żywego”. Chrystus Pan chwali Piotra za jego trafną odpowiedź. Nigdy Piotrowi Jezus 

niczego nie gratulował. Nie gratulował mu cudownego połowu ryb, apostolskiego powołania czy nominacji 

na pierwszego papieża. Ale pogratulował mu wyznania wiary: „Błogosławiony jesteś Szymonie”, bo taka 

postawa upewnia Jezusa, że na Piotrze może oprzeć swój Kościół. Chrystus oświadcza, że Kościół oparty na 

skale będzie tak mocny, że nawet bramy piekielne go nie przemogą. Chrystusowi chodzi o Kościół, który 

będzie zgromadzeniem wiernych, nową wspólnotą wiary i miłości. 
 

Natomiast Paweł, jak czytamy w prefacji na dzisiejszą uroczystość, „otrzymał łaskę jasnego rozumienia 

prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich”. Sam przeszedł długą drogę od gorliwego 

wyznawcy judaizmu i pogromcy chrześcijan do spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem. I odtąd wszystko 

w jego życiu stało się nowe, blask Zmartwychwstałego całkowicie przewartościował jego dotychczasowe 

życie. Udał się najpierw na pustynię w Arabii, a później do Tarsu, aby tam w odosobnieniu i ukryciu 

przygotować się do pracy apostolskiej. Następnie odbywał podróże, znosił trudności i niepowodzenia, które 

go w związku z tym spotykały. Jako gorliwy sługa Ewangelii mógł wyznać pod koniec swojego życia: „W 

dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. 
 

Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy odnowienia wiary i osobistej więzi z 

Bogiem. Nieobce są nam trudne realia spękanych rodzin, chaos, w jakim pogrążone jest życie osób „bieg 

donikąd”; lęk przed bezrobociem, bezradność wobec zjawisk niszczących społeczne życie, jak korupcja czy 

przemoc. Ale doświadczamy też głębokiego pragnienia odnowy, wielu z nas coraz częściej poszukuje okazji 

odprawienia rekolekcji i doświadczenia wspólnoty, wspólnego pielgrzymowania. Pod koniec Światowego 

Spotkania Młodzieży z Papieżem w Toronto w 2002 roku kanadyjskie media wyrażały radosne zdziwienie 



bardzo wielu osób i całych środowisk, że jest możliwe życie sensowniejsze, bogatsze w treści, niż im się 

wydawało jeszcze kilkanaście dni wcześniej. 
 

Chrystus potrafił budować Kościół na różnorodności swoich uczniów. Patrząc na drogę wiary św. Piotra i 

dochodzenie do bliskości z Panem w życiu św. Pawła możemy stwierdzić, że Bóg wciąż gromadzi swoich 

wyznawców w jeden Kościół. I wciąż wybiera do głoszenia Ewangelii i posyła w świat nowe zastępy 

świadków, wśród których jest również miejsce dla każdego z nas. Pytanie o naszą przynależność do 

Kościoła, o naszą chrześcijańską tożsamość, to pytanie o naszą wiarę w Chrystusa i miłość do Boga i 

bliźnich. Dziś chcemy razem z Piotrem wyznać: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. I powtórzyć za św. 

Pawłem: „Jemu chwała na wieki wieków. Amen”. 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1.  Uroczystości i wspomnienia liturgiczne: 
 

 Poniedziałek- 29.06- Świętych Apostołów Piotra i Pawła-  

w Anglii i Walii Uroczystość przeniesiona na 28.06. 

 Piątek- 03.07- Św. Tomasza Apostoła- Święto 

 Poniedziałek- 06.07- Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej- wspomnienie 

 Sobota- 11.07- Św. Benedykta opata, patrona Europy- Święto 
 

2. W każdy wtorek zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.30. Po Mszy Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. W miesiącu czerwcu wraz z Litanią do N. S. P. Jezusa. Zapraszamy.   
 

3. Okazja do spowiedzi św. w każdą niedzielę i wtorek przed Mszą św. oraz w razie potrzeby po Mszy 

świętej 
 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 

NIEDZIELA 

28.06.15 
 

 

 

 

 

 

13.00. 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I 

PAWŁA 

Za śp. Aleksandra i Emilię, Rodziców Poleszuk oraz 

rodzeństwo, śp. Kazimierza Borowskiego i Rodziców 

(int. p. E. Borowskiej) 

 

 

WTOREK 

30.06.15 

 

18.30. 

 

O zdrowie i Boże błog. dla ks. Sebastiana Kuś (int. 

Siostry) 

 

NIEDZIELA 

05.07.15 

 

 

13.00. 

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Józefa Dyrdzińskiego oraz Rodziców i rodzeństwo 

i śp. Marię Dąbek (int. p. Heleny Dyrdzińskiej) 

 

 

WTOREK 

07.07.15 

 

18.30. 
 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Tobiasza w 

rocznicę urodzin. 



4. Zebrane ofiary za miesiąc maj, to £ 481,44 minus £ 208 za wynajęcie kościoła. Gift Aid za maj   

- £ 317,5.Bóg zapłać za każde wsparcie. 
 

5. W dniu dzisiejszym dodatkowa kolekta- Świętopietrze. Ofiary zebrane na całym świecie 

przeznaczone są na charytatywną działalność Ojca Świętego. 
 

6.  W poniedziałek, 22.06, w wieku 89 lat zmarł nasz parafianin, Pan Marcin Majdan. Uroczystości 

pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.45, w środę 01.07. w kościele St Hugh of L. w Letchworth. Dobry 

Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. 

 

S K A R B 

W Krakowie żył ubogi żebrak. Bieda była stałym gościem w jego domu. Zimą w maleńkim mieszkaniu 

panował chłód, gdyż nie miał on czym napalić w piecu. Pewnej nocy żebrak miał sen o skarbie, który jest 

ukryty w Pradze pod mostem. Sen tak przemówił do jego wyobraźni, że postanowił wyruszyć na jego 

poszukiwanie. Po przybyciu do Pragi zobaczył most ze swego snu. Rozpoczął poszukiwania. Obcym 

przybyszem zainteresowali się policjanci. Żebrak zaczął się tłumaczyć. Opowiedział swój sen, czym bardzo 

rozbawił policjantów. A jeden z nich, kpiąc, powiedział mu, że miał także podobny sen. W Krakowie, w 

kuchni żebraka jest schowany skarb. Ale nie jest on taki głupi, żeby wierzyć w sny i wyruszyć do Krakowa w 

poszukiwaniu skarbu. Policjant poradził mu, żeby wracał do domu, zabrał się do pracy i zapomniał o śnie. 

Żebrak pospiesznie wrócił do domu i zaczął w piecu szukać skarbu. I nie zawiódł się. Znalazł skarb, który, 

wystarczył mu na dostatnie życie przez długie lata. 
 

Królestwo Boże podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Szukając go, możemy narazić się czasami na kpiny. 

    (wg zasłyszanego opowiadania) 

 
 

 
 

 

 „Ty jesteś 

Mesjasz, Syn 

Boga żywego”.  

            (Mt 16, 16) 

     

     

               


