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Ostatni dzwo-
nek. Rozpo-
czynają 
się wa-
k a c j e . 
C i e -
s z y -
m y 
się nie 

Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim 
uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: 
Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: 
Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 
mówią, że któryś  z dawnych proroków zmartwych-
wstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? 
Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.

Ankieta jest obecnie rzeczą modną. Czasopisma poprzez dziennikarzy wciąż pytają 
czytelników, a często i zwykłych przechodniów na ulicy, co myślą o danym problemie albo 
o znanym powszechnie człowieku. W telewizyjnych wiadomościach lub turniejach mówi się 
często, co myślą ankietowani. Tego rodzaju ankietę na temat swojej osoby przeprowadził 
Chrystus, pytając uczniów pod Cezareą Filipową: „Za kogo uważają mnie tłumy?”

Dość łatwo przyszło im odpowiedzieć na to pytanie. Powtórzyli zasłyszane wśród ludzi 
opinie.

Gdy padło drugie pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, uczniowie są zakłopotani i nie 
o odpowiadają już wszyscy jak na poprzednie. Pod natchnieniem Bożym Piotr odpowiada 
w imieniu grona apostołów: „Za Mesjasza Bożego.”

Drogi Przyjacielu! Nie ważne co o Chrystusie mówią i piszą inni. Bóg chce wiedzieć, co 
Ty myślisz o Jezusie? Od odpowiedzi na to pytanie zależy całe Twoje życie. Czy dla Ciebie 
jest On Bogiem, Królem, Mesjaszem, Prawdziwym Człowiekiem, Fundamentem Wiary, 
Kimś Najważniejszym…? Dlaczego o Nim zapominasz w codziennym życiu?

Ks. Sylwester

Ewangelia: Łk 9,18 - 24

Kim jest Jezus?

Łukasz uwydatnia, że Jezus modlił się przed 
ważniejszymi momentami swojego życia; jednym 
z takich momentów było wyznanie Piotra, był to 
nawet, w innych Ewangeliach wyraźnie zazna-
czony, szczytowy moment publicznej działalności 
Jezusa, odtąd zaczął On zapowiadać swoja mękę, 
usuwał się od ludzi, a przede wszystkim poświęcał 
czas nauczaniu Apostołów. Jezus Pytał Ich o ich 
własne zdanie na temat „kim jest”. Spodziewał 
się, że oni cos więcej o Nim powiedzieć potrafią. 
Wtedy Piotr w imieniu wszystkich powiedziała, 
że oni uważają Go za go, „Mesjasza Bożego”, tj. 
nie tylko za zapowiedziana przez proroków postać, 
którą Bóg przysłał do nich, ale za tego,  który cał-
kowicie należy do Boga, za Tego, w którym Bóg 
przebywa i przez którego działa. Boże działanie 
przez Jezusa to przede wszystkim wspomaganie 
ludzi w ich dolegliwościach i cierpieniach, a także 
nauczanie ich tego, co od Boga pochodzi; dzięki 
temu w jakiś sposób, którego jeszcze Apostołowie 
wytłumaczyć sobie nie potrafili, każdy człowiek 
będzie mógł być zbawiony. Odpowiedź ta utożsa-
miała się z wyznaniem wiary Piotra i Apostołów 
; było ono czymś więcej aniżeli zreferowane 
poprzednio opinie, Jezus jednak nie był z tego w 
pełni zadowolony. Odpowiedź ta, choć prawdziwa 
i zgodna z życzeniem Jezusa, nie odgraniczała 
jednakże prawdziwej opinii Apostołów od opinii 
fałszywych, jakie co do Mesjasza panowały wśród 
Żydów. Nie sprzeciwił się takiemu określeniu 
swojej osoby, ale w ostrych słowach zabronił im 
mówić o tym komukolwiek; jak się wydaje, zakaz 
ten obowiązywał ich aż do zmartwychwstania 
Jezusa.

Kochani!
Z okazji zbliżających się wakacji życzymy 
Wam wspaniałego wypoczynku, dużo 
słońca, uśmiechu i radości. Niech Dobry 
Bóg otacza Was Swoją opieką i miłością.
 Jednocześnie informujemy, że do dnia 2 
września będą ukazywać się pojedyncze 
numery „Mojej Parafii”. 

Redakcja

dlatego, że 
jutro nie 

b ę d z i e m y 
m u s i e l i 
pójść do 
s z k o ł y , 

lecz że po 
c a ł o r o c z n y m 

trudzie należy 
nam się chwila 

wytchnienia.

Z okazji imienin dla kl. Ireneusza Kozia-
ka serdeczne życzenia opieki Najświętszej 
Marii Panny i błogosławieństwa Bożego 
na drodze realizowania swojego powoła-
nia życzy Redakcja.
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Święty Piotr pochodził z Betsaidy, miejscowości poło-
żonej nad Jeziorem Genezaret. Był bratem św. Andrzeja 
Apostoła, który go też przyprowadził do Pana Jezusa. 
Fakt, że Pan Jezus zetknął się z Andrzejem i Szymonem 
Piotrem nad rzeką Jordanem, wskazywałby, że obaj bra-
cia byli uczniami św. Jana Chrzciciela. Ojcem Szymona 
Piotra był Jan, rybak galilejski. Kiedy Pan Jezus włą-
czył św. Piotra 
do grona swoich 
uczniów, ten nie 
od razu przystał 
do Niego, ale 
nadal trudnił się 
zawodem ryba-
ka. Dopiero po 
cudownym po-
łowie ryb Piotr 
wraz z bratem 
swoim Andrze-
jem definityw-
nie został przy 
Chrystusie.

P a n  J e z u s 
wyróżniał św. 
Piotra  wśród 
apostołów do 
tego stopnia, 
że rzucało się 
to w oczy. I tak 
dziwić musiało współuczniów Chrystusa, że zaraz przy 
pierwszym spotkaniu zmienił Szymonowi imię na Piotr, 
czyli Skałę. Piotr wraz z Janem i Jakubem był świadkiem 
wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Pańskiego na 
górze Tabor i krwawego potu w Getsemani. Wśród wy-
różnień można byłoby wymienić wiele innych wypadków. 
I tak Pan Jezus uratował Piotra, kiedy ten tonął w Jeziorze 
Genezaret poleca mu zapłacić podatek monetą, wydobytą 
cudownie z pyska ryby, od Piotra rozpoczął Jezus umycie 
w Wieczerniku nóg. 

Kult św. Piotra sięga samych początków chrześcijań-
stwa . Zaraz po śmierci oddawano mu cześć jako następcy 
Pana Jezusa i Jego pierwszemu namiestnikowi na ziemi. 
Święty posiadał nawet swoje sanktuaria. Największym z 
nich – to na jego grobie wystawiona bazylika.

Paweł − Wielki apostoł, pochodził z pokolenia Benia-
mina z Tarsu, z faryzeuszowskiej rodziny żydowskiej. Był 
tkaczem namiotów. Jako obywatel Tarsu posiadał obywa-
telstwo rzymskie. Gdy wybuchło prześladowanie chrze-
ścijan, stał się ich gorliwym prześladowcą. Wysłany z li-
stami polecającymi do synagogi w Damaszku, aby zorga-
nizować tam akcję przeciw chrześcijanom, został u bram 

tego miasta 
c u d o w n i e 
nawrócony. 
Ochrzcił się 
p rzy jmując 
imię Paweł (w 
miejsce daw-
nego Szaweł) 
i  rozpoczął 
dz ia ła lność 
apos to lską . 
W czasie prze-
śladowań za 
Nerona został 
ścięty. Patro-
naty: Patron 
Aw i n i o n u , 
Berlina, Bie-
cza,  Frank-
f u r t u  n a d 
Menem, Po-
znania, Rygi, 

Rzymu, Saragossy; marynarzy, powoźników, tkaczy; 
jest orędownikiem w czasie gradobicia. Atrybuty: Baran; 
koń; kość słoniowa; miecz, którym został ścięty; wilk. 
W polskiej tradycji ludowej istniało przekonanie, że po 
dniu świętych Apostołów Piotra i Pawła zaczynają rosnąć 
grzyby. Święci ci „sieją grzyby”; według legendy po raz 
pierwszy powstały one z rzuconych czy też wyplutych 
przez św. Piotra okruchów chleba, którymi apostoł chciał 
ukradkiem zaspokoić głód w tajemnicy przed Jezusem 
i apostołami. Zaskoczony na tym przestępstwie przez 
Mistrza, wyrzucił czy wypluł kawałeczki chleba. Z nich 
to powstały grzyby, aby pożywiać ludzi w czasie głodu.

Zastępstwo w naszej Parafii
 Serdecznie witamy w naszej Parafii Ks. Neoprezbitera Stanisława Goliszka, który od 18 czerwca do 4 sierpnia będzie 

pracował wśród nas. Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja tego roku z rąk J. E., Kardynała Franciszka Macharskiego. Pochodzi 
z parafii Karczmińska (13 km od Kazimierza Dolnego nad Wisłą), archidiecezja Lubelska. Interesuje się sportem, turystyką, 
lubi czytać ciekawe i dobre książka. Życzymy Księdzu Stanisławowi miłej pracy duszpasterskiej i sukcesów.

26 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ: 
 ŚW. PAWŁAŚW. PIOTRA I
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Dzień 17 czerwca b. r. na pewno zostanie na długo w pamięci tych, 
którzy w nim uczestniczyli… Był on związany z zakończeniem siód-
mego już roku pracy Redakcji Gazetki Parafialnej „Moja Parafia”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą w Kościele 
pod wezwaniem N.M. P. Królowej Apostołów przez Księdza sprawu-
jącego opiekę nad całością naszej pracy – Księdza Sylwestra Fiećko. 
We Mszy Św. uczestniczyło nie tak dużo osób, jak się spodziewali-
śmy (widocznie z powodu kiepskiej tego dnia pogody). Eucharystia 
zakończyła się o godz. 15.45 i następnie wszyscy uczestniczący w 
niej, udali się na podwórze plebani Księży Pallotynów. 

Pogoda rzeczywiście sprawiła nam psikusa bo wszystko (tzn. 
ognisko, instrumenty zespołu, konkursy) było przygotowane w parku 
księży. Niestety, buro – sine chmury i siąpiący uparcie, jakby jesienny 
deszcz, uniemożliwiły nam zorganizowanie tak wspaniałej zabawy 
na świeżym powietrzu. Musieliśmy wiec zaprosić gości do sal nr 7 i 
8. Ale okazało się, że i tam było wesoło i bardzo przyjemnie. Menu 
złożone z pieczonych na grillu kiełbasek, ciast wypieczonych przez 
Panie Redaktorki oraz smacznych napoi zadowoliły najwybredniej-
sze żołądki.

Kiełbaski wytrwale pieczone przez Łukasza Grzeszczyka na grillu 
i donoszone do sali nr 7, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Co 
chwilę w miejscu, gdzie były one rozdawane prze p. Halinę Siczek i p. 
Katarzynę Wilczyńską, tworzyły się niemałe kolejki. Smaczne ciasta 
także znikały w mig! W sali nr 8 zespół muzyczny zabawiał gości, 
którzy tańczyli przy akompaniamencie wesołych, znanych melodii. 
Jakże przyjemnie było posłuchać śpiewu Katarzyny Woźniak, która 
znana jest w naszej parafii z pięknego, silnego głosu.        

Po mniej więcej godzinie – redaktor naczelna – Magdalena Kowal-
ska zarządziła, aby dzieci udały się z Nią na zewnątrz (na szczęście 
przestało już kropić) i tam przystąpiły do konkursu rysunkowego. 
Dzieciaki z entuzjazmem wykonywały to zadanie. W tym czasie 
dorośli pod kierunkiem początkowo Księdza Sylwestra Fiećko, a 
potem młodziutkiej, energicznej Sylwii Buchacz, przygotowywali 
się do gry w bingo. Ponadto przez cały czas trwała loteria fantowa. 
Należy zaznaczyć, iż każdy los wygrywał. To zachęcało uczestników 
Festynu do wzięcia w niej udziału.

Gra w bingo budziła wiele emocji. Tym bardziej, że nagrody były 
ciekawe, np.: komplet szklanek, kolorowe poduszki, itd. A potem 
była Loteria główna. 

Kiedy o godz. 19.30 ogłoszono zakończenie tegorocznego festynu, 
goście z żalem, a jednocześnie w pełni usatysfakcjonowani, opusz-
czali gościnne pomieszczenia plebani, dziękując prowadzącym, czyli 
Redakcji „Mojej Parafii”, za wspaniale spędzony czas.

Tamta niedziela pozwoliła uczestniczącym w Festynie oderwać 
się od codziennych trosk i kłopotów i dostrzec jasne strony życia.    

Katarzyna Wilczyńska  

Matka Boża Ukochana Pani,

Tak przyjazna wszelkiemu Stworzeniu,

Kochająca ludzi, ptaki, kwiaty,

Dosyć długo żyła już na Ziemi.

Tęsknie więc poczęła za Ojczyzną

(którą ma po wsze wieki na Niebie).

Siadłszy kiedyś nad brzegiem jeziora

zapatrzyła się w cudowny zachód Słońca…

I tak rzekła p cichutku do siebie:

„Moje życie tu, na Ziemi Bożej,

chyba z wolna dopala się już…

Tęsknię bardzo za Najmilszym Synem,

Pragnę ujrzeć Boga Najwyższego 

I choć kocham bardzo wszystkich ludzi,

Ojczyzna Niebieska, gdzie jest moje miejsce,

Ta Ojczyzna (jestem o tym przekonana)

wzywa mnie do siebie chyba dzisiaj już.”

Sennym wzrokiem ogarnęła sosny

brzozy białe, które z lekka się skłoniły 

Przed Tą swoją, Panią Najwspanialszą,

Rzekła cicho: „Świecie Ukochany,

dziś odejdę do Nieba, do Boga,

Lecz o Ziemi, która zawsze jest mi droga

będę myśleć i modlić się za nią.

Jestem przecież jej Matką i Panią

Wszystkich ludzi, każdego stworzenia.

I to, że odejdę z Ziemi, niczego nie zmienia.

Będę kochać wszystkich zawsze, wszędzie…

To jest moją misją ii tak zawsze będzie.”

Wtem – znużenie ogromne poczuła

I gdy już na Ziemię powoli zaczęła się osuwać,

Aniołowie, Którzy stali z boku

z lekka ujęli Świętą Matkę Boską,

spoglądając na Nią z wielką troską

Delikatnie unieśli do Nieba…

To było w Odwiecznych Planach Bożych

i taka była widocznie, potrzeba!

Katarzyna Wilczyńska

Och, jak przyjemnie było! – czyli 
o niedzielnym festynie słów kilka.

Matka Boża po pięknym Życiu 
na Ziemi do Niebios powraca
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INFORMACJE W minionym tygodniu
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ŻYCZENIA

1. Dziś Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 17.00. W tygodniu 
bezpośrednio po wieczornej Mszy Św.

2. W piątek, 29 czerwca – Uroczystość Św. Apostołów Piotra 
i Pawła. Msze Św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30 i 18.00.

3. Rozpoczęły się wakacje. Ważna sprawa dla rodziców to troska o życie 
religijne swoich dzieci, wszystko czyńcie by wasze dzieci uczestniczyły 
w niedzielnej Mszy Św.

4.  Od dziś przez cały okres wakacji w niedziele i święta dodatkowa Msza 
Św. o godz. 20.00.

5. Tradycyjnej Mszy Św. w pierwsze niedziele miesiąca w intencji rodzin 
o godz. 16.00 w okresie wakacyjnym nie będzie.

6. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne 
ofiary na dalsze prace przy kościele.

W 94 rocznicę urodzin Józefy
w 60 rocznicę urodzin Kazimiery
w 25 rocznicę urodzin Marka
w 18 rocznicę urodzin Damiana
w 43 rocznicę ślubu Jadwigi i Kazimierza
w 40 rocznicę ślubu Teodory i Mieczysława
w 4 rocznicę ślubu Zuzanny i Pawła
w 30 rocznicę ślubu Barbary i Janusza
w 20 rocznicę ślubu Elżbiety i Zdzisława
w 10 rocznicę ślubu Ewy i Mariusza
wielu łask Bożych i Opieki Najświętszej Marii 
Panny życzy Redakcja

Ochrzczeni zostali:
Izabela Kolbus,
Julia Anna Chodyń,
Martyna Klaudia Iwańska,
Mikołaj Aleksander Nowak  

Związek małżeński zawarli:
Marzena Fijałkowska i Marcin Karcz

Przy dużym kościele, na ulicy 
Leśnej 14, mieści się księgarnia św. 
Józefa. Znajduje się w niej wiele 
ciekawych pozycji książkowych oraz 
czasopism o tematyce religijnej. W 
tym miesiącu godnymi uwagi są: Ka-
tolicki Dwumiesięcznik Społecznej 
Krucjaty Miłości – „Miłujcie się!” 
i miesięcznik poświęcony odnowie 
życia chrześcijańskiego – „List”. 
Pierwszy z wymienionych czasopism 
zawiera wiele interesujących artyku-
łów, między innymi: „Nawrócenie 
Bernarda Nathansona”. Opowiada on 
historię człowieka, który z czołowe-
go światowego aborcjonisty stał się 
przodującym obrońcą życia dzieci nie 
narodzonych.

 „Barbarzyńcy 21. wieku” to wy-
mienienie i omówienie zachowań, ja-
kich nie spotyka się nawet u zwierząt. 
Są nimi: produkowanie kosmetyków z 
„odpadów porodowych”, prowadzenie 
nielegalnego rynku organami ludzki-
mi, kanibalizm, który można zaobser-
wować w Chinach, gdzie lekarze, aby 
polepszyć ogólny stan organizmu je-
dzą i sprzedają w celach konsumpcyj-
nych abortowane dzieci, jako zdrowe 
jedzenie, oraz wykorzystywanie płodu 
ludzkiego do leczenia różnych chorób, 

NASZA KSIĘGARNIA PARAFIALNA

Zagadka:
Kamień na kamieniu,
kamień pod kamieniem.
Ile jest kamieni?

niszcząc w ten sposób życie poczę-
tego dziecka. „Miłujcie się!” zawiera 
także świadectwa osób świeckich i 
zakonnych. Jednym z nich jest „Wy-
braliśmy metody naturalne”, gdzie 
młoda kobieta przedstawia argumen-
ty za stosowaniem tych metod. 

Jest również wiele wzmianek o 
czystości przedmałżeńskiej, artykuł 
Tomasza Budzyńskiego pt. „Czy rock 
jest szkodliwy?” oraz ks. Andrzeja 
Trojanowskiego TChr opowiadający 

o wielkiej wadze adoracji euchary-
stycznej, która jest „czerpaniem miłości 
Bożej z samego jej źródła.

W miesięczniku „List” natomiast 
znajduje się wiele wiadomości o Ukra-
inie, które pozwolą nam zrozumieć 
pielgrzymkę papieża oraz artykuł Jana 
Tauler’a OP zatytułowany „Pięć rodza-
jów niewoli” i ks. Jana Machniaka pt. 
„Droga do środka pokory”.

Zachęcam do odwiedzenia naszej 
parafialnej księgarni. Myślę, że każdy 
znajdzie w niej coś dla siebie, a przez 
to, na pewno zbliży się do Boga, inaczej 
spojrzy na otaczający go świat.

Magdalena Kowalska

P.S. Księgarnia św. Józefa czynna 
jest:

· od poniedziałku do piątku w go-
dzinach: 9.00 – 17.00, 

· w sobotę od 9.00 do 14.00. 


