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UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA  

ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA 

 

EWANGELIA  

(Łk 1,57-66.80) 

  Dla Elżbiety nadszedł czas rozwią-

zania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi  

i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie 

miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię,  

i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. 

Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, 

lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie 

ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to 

imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go 

chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: 

Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. 

A natychmiast otworzyły się jego usta, język 

się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł 

strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej 

górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym 

wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, któ-

rzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i py-

tali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka 

Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmac-

niał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia 

ukazania się przed Izraelem. 

 

ŚW. JAN CHRZCICIEL 

 
  W historii ludzkości, w historii zba-

wienia Bóg wybiera sobie ludzi, którym po-

wierza szczególne zadania. Jednym z nich, 

niewątpliwie największym - jak sam Chrystus 

się o nim wyraził - jest Jan Chrzciciel. 

Wybrany przez Boga, aby bezpo-

średnio przygotować przyjście Syna Bożego, 

od początku był kimś niezwykłym. Nie na 

tym jednak polega jego wielkość, że był kimś 

niezwykłym, że przy jego narodzeniu działy 

się rzeczy niezwykłe, ani nawet nie przez to, 

że prowadził pustelnicze i bardzo ascetyczne 

życie. Jego niezwykłość polega raczej na 

świadomości posłannictwa jakim został obda-

rzony i na doskonałej wierności temu posłan-

nictwu. Jego niezwykłość polega na wierno-

ści Słowu, któremu służył. I nie to było  

w nim  wielkie, że sprzeciwił się nawet kró-

lowi, że żyjąc na pustyni nie obawiał się na-

pominać wielkich tego świata, ale to, że spo-

tkawszy Jezusa umiał w Nim rozpoznać 

Boga, Tego, Który przychodzi i Jemu całko-

wicie podporządkować swoje życie. 

Jakże bardzo potrzeba nam dzisiaj 

takich właśnie świadków Słowa, świadków 

nieskończoności na miarę  Jana Chrzciciela ... 

Jakże bardzo potrzeba nam świadków nie-

złomnych i wiernych, drogowskazów jasno  

i klarownie wskazujących na Chrystusa. 

Jakże bardzo potrzeba nam ludzi na miarę 

Jana Chrzciciela, którzy gotowi są położyć 

nawet swoje życie dla świadectwa Słowu.  

Niejako do każdego z nas, do każ-

dego chrześcijanina mówi dzisiaj Bóg: „Ty 

pójdziesz przede Mną  torując Mi drogę we 

współczesnym zlaicyzowanym i spoganiałym 

świecie”. Bóg potrzebuje naszego świadec-

twa na miarę św. Jana. Bóg przez nas chce 

przygotowywać drogi zbawienia we współ-

czesnym świecie i dla współczesnego świata. 

Święty Janie Chrzcicielu, świadku wierny, 

naucz nas dawać świadectwo Chrystusowi. 

(red.) 

 

KĄTEM OKA 
   

Życzliwość nic nie kosztuje 
Oglądając kiedyś w Wiadomo-

ściach relację z powodzi na Węgrzech, słu-

chałam wypowiedzi ludzi budujących tamy. 

Sytuacja była dramatyczna a twarze wypo-

wiadających się przed kamerą uśmiechnięte. 

Wszyscy mówili o tym, że nieważne stały się 

dzisiaj waśnie, różnice etniczne czy religijne. 

To wszystko nie ma znaczenia, stają jeden 

przy drugim, żeby ratować swoją stolicę... 

  Często jest właśnie tak, że żyjemy 

ze sobą jak pies z kotem, ale w chwilach wy-

jątkowych jesteśmy jedną wielką rodziną. 

Izolujemy się od sąsiadów i umiemy na nich 

tylko narzekać, ale ja niedawno przekonałam 

się, że dobrze mieć sąsiada. Wydarzyło się 

coś w moim domu i sąsiad pomógł bez waha-

nia. Ostatnio często zmuszona jestem korzy-

stać z pomocy przyjaciół a oni nie odmawiają. 

Nie wiem czy mam szczęście czy może dzi-

siejszy człowiek nie jest jednak egoistą. 

  My Polacy jesteśmy trochę  oporni, 

jeżeli chodzi o życzliwe gesty na co dzień. 

Czasem wsiadam do autobusu, widzę zna-

jomą, chcę się odezwać czy uśmiechnąć,  

a ona odwraca głowę i udaje, że nie widzi. 

Inaczej jest na przykład za granicą. Tam 

idąc chodnikiem zostaniemy przywitani na-

wet przez obcą, mijającą nas osobę uśmie-

chem.  

  Brakuje nam naturalności i bezpo-

średniości w stosunku do drugiego czło-

wieka. Powinniśmy się przełamywać i nad 

tym pracować. Jednak w chwilach ciężkich, 

czy też w chwilach radosnych potrafimy 

być blisko. Szkoda, że takiej solidarności 

nie da się przenieść do życia codzien-

nego.                                              Jola 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

NARZECZONYCH 
 

Na ołtarzyku rodzinnym ustawiamy obraz lub 

figurkę patrona przyszłej rodziny. Obok zapa-

lamy świece chrzcielne narzeczonych zwią-

zane razem białą wstążką i ozdobione mirtem. 

Kładziemy również wiązankę ślubną i wianek 

z mirtu dla panny młodej (jeśli będzie rzeczy-

wiście znakiem dojścia w czystości do mał-

żeństwa) oraz gałązki mirtu z kokardą dla 

pana młodego. Przygotowujemy także wodę 

święconą i kropidło. Na kartoniku piszemy 

słowa: „Bóg niech was ma w swojej opiece,  

a anioł Jego niech wam towarzyszy” (Tb 

5,17). 

 

Czytanie słowa Bożego 

 

M. Słowa Ewangelii według świętego Jana  

W. Chwała Tobie Panie. 

 W czasie ostatniej wieczerzy Jezus 

powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie 

umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie 

zachowywać moje przykazania, będziecie 

trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miło-

ści. To wam powiedziałem, aby radość moja 

w was była i aby radość wasza była pełna. To 

jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.  

M. Oto słowo Pańskie. 

W. Chwała Tobie Chryste. 
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Błogosławieństwo wiązanki ślubnej i mirtu 
(dokonuje ojciec lub matka) 

 Wszechmogący Boże, Stwórco 

wszelkiego piękna, pobłogosław tę wiązankę 

i mirt, które są znakiem naszej wdzięczności 

za Twe dobrodziejstwa i spraw, aby słudzy 

Twoi, którzy dzisiaj zawrą Sakrament Mał-

żeństwa, zawsze okazywali Ci wdzięczność 

za powołanie ich do wspólnoty życia i miło-

ści. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

 

Błogosławieństwo wianka ślubnego  
(gdy jest on znakiem dojścia do małżeństwa  

w czystości) 

 Wszechmogący Boże, Twe słowo 

uświęca wszystko, pobłogosław ten wianek 

ślubny, który jest znakiem czystości przed-

małżeńskiej i zachowaj tę rodzącą się wspól-

notę w czystości małżeńskiej i wzajemnej 

wierności. Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. 

W. Amen. 

(Matka przypina córce wianek na głowie). 

 

Pan młody wręcza wiązankę ślubną pannie 

młodej i mówi: 

 Dziękuję Ci za dar miłości i goto-

wość pójścia ze mną przez życie. 

 

Panna młoda przypina mirt panu młodemu 

 i mówi: 

 „Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, - 

Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, - 

twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg 

będzie moim Bogiem” (Rt 1,16). 

 

Młodzi dziękują teraz rodzicom za miłość, 

wychowanie i wszelkie dobro oraz klękają 

przed nimi i proszą o błogosławieństwo na 

nową drogę życia. Wszyscy rodzice wyciągają 

ręce nad ich głowami, a jeden z nich wypo-

wiada słowa błogosławieństwa: 

 Boże, Dobry nasz Ojcze, pobłogo-

sław te nasze dzieci, które złączyłeś w miło-

ści. Niech będą dla świata obrazem miłości 

Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem do-

żyć szczęśliwej starości i obdarz potom-

stwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Oj-

cze, Synu Boży i Duchu Święty niech im to-

warzyszy i pozostanie z nimi na zawsze. 

W. Amen. 

Rodzice robią na ich czołach znak Krzyża 

Świętego i obdarzają ojcowskim pocałun-

kiem. Można pokropić pobłogosławione rze-

czy i obecnych wodą święconą. 

Bp Józef Wysocki, Rytuał rodzinny,  

Olsztyn 1990, ss. 273-274 

 

JAK ROZPOZNAĆ  

UZALEŻNIENIE U DZIECKA? 

 
  Jesteśmy u progu wakacji. Zaczyna 

się okres kiedy nasze pociechy będą miały 

bardzo dużo wolnego czasu, z którym często 

nie będą wiedziały co robić. Będą poznawały 

nowych znajomych, spotykały się w grupach 

rówieśniczych, korzystały z wolności i moż-

liwości, których wakacje są pełne. Ich celem 

będzie szukanie wyzwań, przyjemności i za-

bawy. Często jednak także „drogi na skróty” 

i kosztowania różnego rodzaju używek, do 

których dostęp będą miały praktycznie na 

każdym kroku. W dzisiejszych czasach naj-

bardziej obawiamy się wszechobecnych do-

palaczy, leków i różnego rodzaju środków 

odurzających.  

Co może nas, jako rodziców zanie-

pokoić? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? 

Co powinno nas zastanowić?  

Przede wszystkim należy zwrócić 

uwagę na wszelkie radykalne zmiany w spo-

sobie bycia dziecka oraz w jego wyglądzie ze-

wnętrznym. Zachowania takie jak huśtawka 

nastrojów, naprzemienne ożywienie i ospa-

łość, kłopoty z koncentracją, zmiany trybu 

życia i czynności dnia codziennego. Niepoko-

jący jest też nadmierny apetyt lub jego brak. 

Dziecko często porzuca swoje zainteresowa-

nia czy hobby, któremu do tej pory było od-

dane. Grono znajomych ulega zmianie, z re-

guły najbliższymi przyjaciółmi zostają już nie 

rówieśnicy a osoby starsze. Więzi rodziciel-

skie ulegają rozluźnieniu, ilość rozmów z ro-

dzicami i najbliższymi jest ograniczony do 

minimum. Dziecko zamyka się w pokoju na 

klucz, podkreślając osobistą potrzebę prywat-

ności. Widoczne są przejawy buntu, łamanie 

zasad obowiązujących w najbliższym otocze-

niu.   

Naszą uwagę powinno zwrócić 

także częste wietrzenie pokoju, używanie ka-

dzidełek i odświeżaczy powietrza. Najbar-

dziej niepokojący jest szybki spadek wagi 

ciała lub odwrotnie szybki jego wzrost, czy 

zaburzenia pamięci.  

Zwracajmy również uwagę na oczy 

naszej pociechy. Zastanawiające mogą być 

przekrwione oczy, lub nadmiernie zwężone 

bądź rozszerzone źrenice, które nie reagują na 

światło.  

Nie da się niestety rozłożyć para-

sola ochronnego nad naszym dzieckiem  

w trakcie jego całego życia. Nie da się odizo-

lować go od rówieśników, czy przewidzieć 

wszystkich niebezpiecznych sytuacji, na 

które może w swoim życiu natrafić. Jednak 

pamiętajmy aby pielęgnować nasze wspólne 

relacje, doceniać to, że dziecko zwierza nam 

się ze swoich problemów i codziennych trosk. 

Nie bagatelizujmy naszych rozmów. Sta-

rajmy się być dla niego przyjacielem i wspar-

ciem. To jedyny sposób aby być w stanie od-

powiednio szybko zareagować i pomóc na-

szemu dziecku.        Katarzyna Janocha 
 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 24.06 

7:00 1) ++ Monika i Józef  

10:00 1) ++ Jan i Karolina Górka 

2) + Roman Sajdak w 2 r. śm. 

Poza parafią: + Bogusław Wójcik – od pra-

cowników logistyki Eurocash Szczepańcowa 

+ Władysława Dorociak – od wnuczki Sabiny 

z mężem 

+ Kazimierz Orzechowicz – od Wojciecha  

z rodziną 

+ Kazimierz Orzechowicz – od rodziny Woł-

kowiczów 

11:30 1) ++ Stefania Królicka w 3 r. śm.  

i Władysław 

2) + Kazimierz Orzechowicz – gr. 

16:30 1) + Zofia Podsiadło w r. śm. 

 

PONIEDZIAŁEK 25.06 

7:00 1) + Władysław Juszczyk – od córki 

Anety z rodziną 

2) W int. Jolanty z okazji imienin, z prośbą  

o zdrowie i bł. 

3) O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla 

Magdaleny 

18:00 1) ++ Józef Zygmunt (5 r. śm.), ro-

dzice: Michalina, Władysław, Stanisław, Sta-

nisława 

2) + Kazimierz Orzechowicz – gr. 

3) O zdrowie i bł. oraz opiekę MBT dla Marii 

i Łukasza 

Poza parafią: + Maria Tomasik – od rodziny 

Kamińskich, Szarków 

+ Bogusław Wójcik – od pracowników logi-

styki Eurocash Szczepańcowa  

+ Władysława Dorociak – od wnuczki Alek-

sandry z Filipem 

+ Kazimierz Orzechowicz – od Barbary Bar-

giel i szwagierki Haliny Buda 

 

WTOREK 26.06 

7:00 1) + Władysław Juszczyk – od syna Da-

riusza z rodziną 

2) O szczęśliwe rozwiązanie dla Oli 

18:00 1) + Janina Kochanek 

2) O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla 

dziecka 

3) + Kazimierz Orzechowicz – gr. 

Poza parafią: + Maria Tomasik – od kole-

żanki Bogusi, Krystyny z mężem   

+ Bogusław Wójcik – od pracowników logi-

styki Eurocash Szczepańcowa 

+ Władysława Dorociak – od wnuka Marcina 

z Judytą 

+ Kazimierz Orzechowicz – od Jacka i Kon-

rada Bargiel 

 

ŚRODA 27.06 

7:00 1) ++ Jan, Emilia Bigos, Emil (33 r. śm.) 

2) + Kazimierz Orzechowicz – gr. 

18:00 1) + Władysława Urban 

2) + Władysław Prorok 

Poza parafią: + Maria Tomasik – od Zofii Ja-

rosz z rodziną 

+ Bogusław Wójcik – od pracowników logi-

styki Eurocash Szczepańcowa 

+ Władysława Dorociak – od rodziny Gło-

wackich, Majewskich, Krychty, Stójów i Buć-

kowej 

+ Kazimierz Orzechowicz – od Teresy i Ro-

mana Szufnarowskich 

 

CZWARTEK 28.06 

7:00 1) + Kazimierz Orzechowicz – gr. 

2) + Władysław Juszczyk – od córki Magda-

leny z mężem 

18:00 1) + Janina Polak w 11 r. śm. 

2) ++ Jan i Adela Betlej 

3) + Władysław Preizner – od bratanicy Ewy 

z mężem i synami z Tarnowca 

Poza parafią: + Maria Tomasik – od Agaty  

i Jerzego Jarosz z rodziną 



 

 
3 

 

+ Bogusław Wójcik – od pracowników logi-

styki Eurocash Szczepańcowa  

+ Władysława Dorociak – od szwagierki 

Władysławy z Nowej Wsi 

 

PIĄTEK 29.06 

7:00 1) + Kazimierz Orzechowicz – gr. 

10:00 1) + Piotr Tomasik z okazji imienin – 

od żony z dziećmi 

18:00 1) + Paweł Pikuła w dniu imienin 

2) + Małgorzata Grzywacz w rocz. urodzin 

Poza parafią: + Maria Tomasik – od Lucyny 

z rodziną 

+ Bogusław Wójcik – od pracowników logi-

styki Eurocash Szczepańcowa  

+ Władysława Dorociak – od Barbary Curzy-

dło z rodziną 

 

SOBOTA 30.06 

7:00 1) + Kazimierz Orzechowicz – gr. (za-

kończenie) 

2) + Władysław Juszczyk – od wnuka Łuka-

sza z Magdaleną 

18:00 1) ++ Władysława i Jan Dorociak – od 

dzieci, wnuków i prawnuków 

2) + Władysław Hap z okazji imienin 

3) + Marian Pac z okazji imienin 

Poza parafią: + Maria Tomasik – od rodziny 

Ogorzałków 

+ Bogusław Wójcik – od pracowników logi-

styki Eurocash Szczepańcowa 

+ Władysława Dorociak – od Doroty i Leszka 

Dusików z rodziną 

 

WAKACYJNA POBOŻNOŚĆ 

 
  Lipiec i sierpień to czas upragnio-

nych wakacji. Czas na odpoczynek, urlop, 

wycieczki w góry, nad morze. Uczniowie 

schowali już zeszyty głęboko do szuflady. 

Studenci odrzucili skrypty tak mocno eksplo-

atowane podczas sesji. Czas wakacji się za-

czął, niech żyje wolność i zabawa. Czy w wa-

kacyjnej ramówce znajdzie się miejsce na 

modlitwę i niedzielną Mszę św.? Z ambony 

często słyszymy słowa: Od Boga nie ma wa-

kacji. Każdy czas jest darem Bożym, także 

wakacje. Jeśli tak na to spojrzymy, zrozu-

miemy, że każda chwila jest okazją do pogłę-

bienia przyjaźni z Bogiem. Czas odpoczynku 

od codziennych obowiązków pracy i szkoły 

jest doskonałym momentem do refleksji nad 

własnym życiem religijnym. Parafie stwa-

rzają okazje do uczestnictwa w pielgrzym-

kach np. na Jasną Górę. To doskonała okazja 

do spędzenia kilku dni na modlitwie i rado-

snych śpiewach. To również szansa na zawie-

ranie nowych znajomości, a także zmierzenie 

się z własnymi siłami, pokonując trud i zmę-

czenie, ale najważniejszy cel pielgrzymki to 

przypomnienie sobie ważnej prawdy, że życie 

nasze jest niczym innym jak tylko podąża-

niem za Chrystusem. Wakacyjne rodzinne 

wypady i krótkie wycieczki można połączyć 

z pielgrzymkowym nawiedzeniem miejsc 

kultu i zabytkowych sanktuariów. Oprócz po-

dziwiania dzieł sztuki znajdźmy choć krótką 

chwilę na modlitwę przed Najświętszym Sa-

kramentem. Podczas zwiedzania kościołów  

pamiętajmy, że to nie tylko zabytek architek-

tury, ale przede wszystkim dom Boga. Na 

szlakach górskich można spotkać drogi krzy-

żowe i mnóstwo przydrożnych kapliczek. 

Warto się zatrzymać i odmówić krótką modli-

twę. Niestety zdarza się i tak, że nie potrafimy 

znaleźć czasu na niedzielną i świąteczną  

Mszę św. Eucharystia jest najdoskonalszą 

formą spotkania z żywym i prawdziwym Bo-

giem. Niektórzy sądzą, że Bóg jest wszędzie, 

jednak zachwyt Stwórcą podczas górskiej 

wspinaczki, gdzie się nam wydaje, że jeste-

śmy bliżej nieba, to nie to samo, co spotkanie 

we wspólnocie eucharystycznej. Zdarza się, 

że nieobecność na Mszy św. tłumaczymy wy-

jazdem, podróżą. Łatwo się usprawiedli-

wiamy. W całej Polsce kościołów nie brakuje, 

nawet za granicą można znaleźć kościoły. Dla 

osoby, która kocha Pana Jezusa nie ma nic 

trudnego. Nie jest moim zamiarem nikogo 

umoralniać, ale wspomnę o małym szczególe 

dotyczącym uczestnictwa we Mszy św.  

w okresie letnim. Chodzi o odpowiedni strój. 

Panu Bogu należy się największa cześć i sza-

cunek. Dlaczego więc spora grupa wiernych 

przychodzi do kościoła w krótkich spodniach 

/chłopcy/ i o wiele za krótkich spódnicach  

i skąpych koszulkach /dziewczyny/ Pewne 

zasady kultury obowiązują .Uczestnictwo we 

Mszy św. jest o wiele ważniejsze niż spektakl 

w teatrze czy rodzinne spotkanie. Pomyślmy 

o odpowiednim stroju udając się do kościoła. 

Wszystkim czytelnikom naszej parafialnej 

gazetki – W sercu Maryi – życzę pogodnych 

i wesołych wakacji z Bogiem w sercu.  

Teresa  

                                                                                                                                                                                 
Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dzisiaj o 8.30 odpust ku czci św. Jana 

Chrzciciela we Wrocance, liturgii przewodni-

czy ks. Prałat Tadeusz Sabik z Warzyc.  

2. Dzisiaj o 16.00 nabożeństwo do NSPJ  

i Msza św.   

3. W piątek uroczystość św. Apostołów Piotra 

i Pawła. Składka na „świętopietrze”. Msze 

św. o 7.00, 10.00, 18.00, we Wrocance  

o 16.00 (nie ma postu).  

4. W sobotę zakończenie nabożeństw czerw-

cowych do NSPJ. 

5. W przyszłą niedzielę składka na WSD  

w Rzeszowie.  

6. O prowadzenie Różańca św. prosimy:  

o 9:30 Różę św. Józefa Opiekuna Rodzin,  

o 11:00 Różę św. Mikołaja.   

7. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic ró-

żańcowych, we Wrocance o 8.30, w Sanktua-

rium o 16.00. 

8. W czasie wakacji nie będzie odwiedzin 

chorych w I soboty miesiąca. W razie po-

trzeby o każdej porze udamy się z posługą.  

9. Pamiętajmy w czasie wakacji o Mszy św. 

niedzielnej, modlitwie, godnym stroju  

w świątyni. 

10. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej; za ławkami gazetka parafialna 

(ostatni numer). 

11. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 4  

i 5 z Tarnowca, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę. W so-

botę na godz. 8.00 prosimy gr. 6 i 7 z Tar-

nowca.   

12. XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Po-

kutna za grzechy przeciwko życiu odbędzie 

się 7 lipca w sobotę. O 9.00 Msza św. pod 

przewodnictwem ks. bpa Edwarda, 10.00 wy-

kład „Ewangelia życia”, 11.00 Droga Krzy-

żowa; Agapa; Koronka na Kalwarii III Ty-

siąclecia. Program na tablicy ogłoszeń.  

13. Prosimy o zrobienie porządków na gro-

bach i na cmentarzu.  

14. Dożynki Diecezjalne odbędą się w nie-

dzielę, 26 sierpnia w Rzeszowie przy Kate-

drze, w Parku Papieskim.   

15. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię 

Wójcik z Wrocanki. Dobry Jezu …   

                                          ks. Proboszcz 

 

PIOTR I PAWEŁ 

 

  29 czerwca obchodzimy w Kościele 

wspomnienie Apostołów Piotra i Pawła. 

Wiemy, że św. Piotr był pierwszą głową Ko-

ścioła, dostał od Pana Jezusa specjalne zada-

nie. Został nazwany Skałą dostał także klu-

cze, symbol władzy. Paweł pierwotnie wal-

czył z wyznawcami Chrystusa lecz po nawró-

ceniu, gdy pod Damaszkiem spotkał samego 

Zmartwychwstałego Jego życie zupełnie się 

odmieniło. Zaczął nauczać stając się Aposto-

łem Narodów i autorem 13 listów do gmin 

chrześcijańskich, które weszły do kanonu Pi-

sma Świętego.  

  To zupełnie dwie różne postacie. 

Dlaczego wiec obchodzimy ich wspomnienie 

wspólnie? Nie dzieje się tak po to, by zrównać 

ich na płaszczyźnie władzy, obowiązków, po-

wierzonego zdania. Chodzi jednak o podkre-

ślenie, że oboje byli założycielami gminy 

chrześcijańskiej w Rzymie i oboje w tym mie-

ście ponieśli śmierć. Istniała także taka hipo-

teza, że obaj Apostołowie oddali śmierć tego 

samego dnia stąd ich wspólne wspomnienie. 

Wspomnienie to obchodzono już w 258 r. za-

równo na wschodzi jak i zachodzie. Jednak 

dziś hipotezę o jednej dacie śmierci uważa się 

za mylną. Jeszcze inna hipoteza wskazuje, że 

w tym dniu, 29 czerwca, nastąpiło przeniesie-

nie relikwii Apostołów. Nie wiemy jaka była 

przyczyna obchodzenia liturgicznego święta 

tych Apostołów jednego dnia, jednak pew-

nym jest, że zarówno św. Piotr jak i św. Paweł 

są Apostołami, którzy zakładali Kościół i na-

uczali. Piotr był fundamentem, Apostołowie 

uważali go za pierwszego, zgodnie zresztą  

z nakazem Jezusa. To Piotr proponuje by do-

łączyć do grona jeszcze jednego Apostoła na 

miejsce Judasza. To on na Soborze apostol-

skim wskazuje jako pierwszy, że należy iść 

do pogan. Poniósł śmierć męczeńska w Rzy-

mie ok. 64 roku. Został ukrzyżowany jednak 

nie tak jak Pan Jezus ale głową w dół, nie czuł 

się godny umierać tak jak Chrystus. Jest auto-

rem dwóch listów, które weszły do kanonu 

ksiąg Nowego Testamentu.  

  Święty Paweł, zwany Apostołem 

Narodów. Pochodził z Tarsu, urodził się ok. 8 

roku po Chrystusie. Miał obywatelstwo rzym-

skie, pochodził z rodu Beniamina dlatego też 
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dostał imię Szaweł na pamiątkę Saula pierw-

szego i jedynego króla Izraela z tego rodu. 

Jego rodzina pochodziła z rodu faryzeuszów 

gorliwych wyznawców prawa mojżeszo-

wego. Szaweł był oczytany o czym świadczą 

także jego listy. Szczerze nienawidził wy-

znawców Jezusa uważając ich za odstępców 

od wiary. Jego życie diametralnie się zmie-

niło gdy poznał Chrystusa. W Kościele ob-

chodzimy odrębne święto na pamiątkę na-

wrócenia św. Pawła. Od tej pory Paweł zaczął 

głosić Chrystusa i robił to w sposób konse-

kwentny. Sam mówi, że nie został posłany by 

chrzcić lecz by głosić Ewangelię. Paweł nie 

chce powiedzieć, że nie wolno mu chrzcić 

lecz, że jego szczególnym powołaniem i mi-

sją jest głoszenie Ewangelii poganom. Prze-

mierzył kilometry, docierał do miast, które 

jeszcze nie poznały Chrystusa by tam głosić 

Dobrą Nowinę. Sam mówił, że Jezus jest dla 

niego wszystkim i nie ma ponad Niego ni-

czego ważniejszego. Nauczał w każdym po-

łożeniu nawet w więzieniu. Poniósł śmierć 

męczeńską  ok. 67 roku w Rzymie, jak mówi 

tradycja przez ścięcie miecza (jako obywatel 

rzymski). Do kanonu Nowego Testamentu 

weszło 13 listów św. Pawła.  

  Na kartach Listu do Galatów opi-

sany jest konflikt między Apostołami. Stąd 

też mówi się, że Apostołowie nie przepadali 

za sobą. Jednak spór o którym mowa w Liście 

do Galatów dotyczył napomnienia Pawła. 

Piotr na skutek przybycia chrześcijan związa-

nych z Jakubem zaczął oddzielać się od pogan 

(nie jadł z nimi posiłków). Wprowadzało to 

podział między chrześcijanami wywodzą-

cymi się z pogaństwa a chrześcijanami wy-

wodzącymi się z tradycji obrzezania. Paweł 

otwarcie zwrócił mu uwagę, jednak pięknym 

jest fakt zakończenia sporu. Ten szczery dia-

log był wskazaniem pewnej drogi. Piotr przy-

jął upomnienie a Paweł nigdy nie przestał 

uważać Piotra za głowę i zwierzchnika.  

Magdalena Maraj 
 

ODESZLI DO PANA 
 

śp. Zofia Wójcik 

19/06/2018 

 

OCHRZCZENI 

 

25/06/2018 
MASSIMO WITOLD GIERLICKI 

szafarz: ks. Jerzy Uchman 
 

 

Z PLEBAŃSKIEJ KUCHNI 
 

Lasagne pod beszamelem 

Składniki: 

Makaron typu lasagne 10 płatków; 500 g 

mięsa mielonego; 1 cebula; 2 pomidory; 3-4 

łyżki przecieru pomidorowego; 1 łyżka ma-

sła; 1 ząbek czosnku; oregano; bazylia; pie-

prz; sól; 30 dag sera żółtego. 

sos beszamel: 

¾ szkl. mleka; 5-6 łyżek mąki; 2 łyżki masła. 

 

Wykonanie: 

Makaron ugotować al dente. Podsmażyć 

mięso, dodać posiekaną cebulę i wyciśnięty 

czosnek. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, 

pokroić i wrzucić do mięsa. Doprawić i dodać 

przecier. W osobnym garnku przygotować 

sos beszamel, mieszając wszystkie składniki. 

Ugotować. Naczynie żaroodporne wysmaro-

wać masłem, na dno dać sos i układać kolejno 

płaty makaronu, mięsne nadzienie, starty 

żółty ser. Wierzch polać sosem. Zapiekać 20 

min. w temp. 2000C.  

 

KĄTEM OKA extra 
   

Gdzie ta miłość? 
  Dzisiaj w pracy byłam świadkiem 

rozmowy jednej z moich koleżanek ze swoim 

mężem. Na początku było „kochanie” a na 

końcu „nie wkur.... mnie”. To nie był pierw-

szy raz, małżeństwo z dwuletnim stażem ... 

Powiedziałam jej, żeby trochę nad sobą pano-

wała, a dziewczyna na to - on do mnie jeszcze 

gorzej mówi. To gdzie ta miłość? - zapytałam. 

Wracając do domu, przypomnieli 

mi się pewni starsi ludzie. Byłam małą dziew-

czynką a oni już dziadkami. Mieli wspaniały 

sad a w nim chyba wszystkie możliwe owoce. 

Bardzo o niego dbali. Często ich odwiedza-

łam, byli  pogodni i uśmiechnięci. Jako 

dziecko tego nie zauważałam ale dzisiaj 

wiem, że w każdym ich słowie czy geście 

była miłość, troska o siebie i wzajemny sza-

cunek. Wtedy myślałam, że chyba chcieliby 

być z powrotem młodzi ale teraz sądzę, że dla 

takiej miłości można być starym całe życie. 

Miłość bez szacunku i uczciwości 

wobec siebie nie istnieje.  

Dwa dni temu jedna koleżanka roz-

płakała się do mnie, że rozwodzi się z mężem. 

Zapytałam o powód, bo znam jej męża i wy-

dawał mi się normalnym facetem. Ona odpo-

wiedziała: nie uwierzysz... A ja jakoś tak:  

a co, homoseksualista? Koleżanka na to: tak... 

Zamurowało mnie, są małżeństwem ze 20 lat. 

Dwadzieścia lat ją oszukiwał, żeby ukryć 

przed ludźmi swój homoseksualizm. 

Straszne, jak można być takim egoistą. 

  Dzień ślubu jest chyba jednym  

z najpiękniejszych dni w życiu. Słyszałam 

opowieść pewnej dziewczyny, która niedługo 

wychodzi za mąż, jak ten dzień u niej ma wy-

glądać. Wszystko wyreżyserowane, nawet  

w czasie Mszy Świętej Mendelsona mają za-

grać wtedy, coś tam jeszcze w innym momen-

cie. Po wyjściu z kościoła ma być obsypana 

świeżymi płatkami róż, itd. itp. Nic nie wspo-

mniała o modlitwie za swoje małżeństwo, 

żeby mężczyzna, który koło niej stoi był jej 

wsparciem a nie kulą u nogi. Nie myśli się  

o modlitwie a tę Mszę właśnie trzeba przemo-

dlić. Ta cała oprawa, wesela z pompą szybko 

miną, bo to tylko jeden dzień czy jedna noc. 

Lepiej skromniej a pobożniej, może wtedy 

codzienne życie małżeńskie okaże się balem.                    

                                                               Jola 
 

 

 

POŻEGNANIE SZKOŁY 

 
Żegnam cię, szkoło! Do widzenia! 

Skończony już rok szkolny! 

Biegniemy w pola, łąki, lasy – 

Radośnie – jak ptak wolny! 

 

Po słońce, zieleń, wodę, zdrowie, 

Po uśmiech i piosenkę. 

Każdemu, kto nas potrzebuje –  

Podamy bratnią rękę. 

 

Rodzicom, naszym wychowawcom, 

Drogim nauczycielom –  

Z całego serca dziękujemy 

Za naukę i trudu wiele. 

 

Waszych wskazówek strzec pragniemy 

W każdej codziennej sprawie, 

By się godnymi Was okazać, 

By BÓG nam błogosławił. 

                            Wanda Łakowicz 

 

WAKACJE Z BOGIEM 
  

  Tradycyjnie, co roku w okresie let-

nim, wielu młodych bierze udział w turnusach 

wakacyjnych organizowanych na szczeblu die-

cezjalnym. W bieżącym roku również z naszej 

parafii wyjedzie dość duża grupa osób w różne 

miejsca, zakątki diecezji i nie tylko. Dziękujemy 

Księdzu Proboszczowi za wsparcie finansowe 

udzielone młodzieży.  

Statystyka: 

Ruch Światło – Życie [Oaza]: 7 osób (Barbara 

Grzesik, Oliwia Betlej, Weronika Warchoł, Kor-

nelia Rozpara, Patrycja Betlej, Emilia Cyrkiel, 

Julia Wietecha);  

Liturgiczna Służba Ołtarza [LSO] – 13 osób 

(Gabriel Buczyński, Jakub Buczyński, Piotr Po-

tyrała, Maciej Grzesik, Tomasz Wietecha, Do-

minik Marek, Paweł Grzesik, Łukasz Grzesik, 

Sebastian Tomasik, Patryk Kuźniarowicz, Wik-

tor Urbanik, Wiktor Kobak, Jakub Krówka);  

DSM, schola, dziewczyny od kl. IV – 2 osoby 

(Agnieszka Marek, Sylwia Jurusik);     

KSM – 5 osób (Magdalena Kociuba, Natalia 

Goleń, Aleksandra Machowicz, Jakub Michal-

ski, Klaudia Budnik); 

Caritas Myczkowce – 3 osoby.           (red.) 
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