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Obchodzone 22 lutego (w miniony piątek) 
święto Katedry św. Piotra, a także aktu-
alnie dziejące się w Kościele wydarzenia, 
które przynaglają do szczególnej modli-
twy za papieża i duchowej z nim jedności, 
skłaniają do refleksji o prymacie biskupa 
Rzymu w Kościele. Teksty ewangeliczne 
podają nam wiele przykładów, że Pan Je-

zus wyróżniał wiele razy św. Piotra. Warto 
przypomnieć zwłaszcza dwa wydarzenia. 
W jednym – pod Cezareą Filipową – pa-
dły słowa: „I ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Ko-
ściół mój, a bramy piekielne go nie prze-
mogą. I tobie dam klucze królestwa nie-
bieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane w niebie…” (Mt 16,18-
19). Obrazy: opoka, klucze, władza zwią-
zywania i rozwiązywania są powszech-
nie znanymi symbolami władzy. Drugie 
wydarzenie miało miejsce już po zmar-
twychwstaniu, gdzie na trzykrotne py-
tanie Chrystusa o miłość, Piotr trzykrot-
nie potwierdził, a w zamian usłyszał: „Paś 
baranki moje, paś owce moje” (J 21,15-
17). Ciekawa w tym względzie jest intu-
icja Ojców Kościoła, którzy przez termin 
„baranki” rozumieją wiernych, a przez 
wyraz „owce” – matki tychże baran-
ków, czyli biskupów i kapłanów Kościoła. 
To stąd płynie nauka Soboru Watykań-
skiego I, że Chrystus ustanowił urząd Pio-
trowy po to, by episkopat był jeden i nie-
podzielny, że w Piotrze ustanowił zasadę 
oraz widzialny fundament jedności wiary 
i wspólnoty. Piotr faktycznie sprawował 
najwyższą władzę w Kościele po wniebo-
wstąpieniu Pana Jezusa. Dzieje Apostol-
skie przekazują na przykład, że to Piotr 
proponuje w miejsce Judasza wybór na-
stępcy. Piotr przemawia do tłumu w dzień 
Zesłania Ducha Świętego i do najwyższej 
Rady żydowskiej. Piotr został aresztowany 
przez Heroda jako głowa Kościoła i to on 
rozstrzyga na soborze apostolskim, żeby 
ewangelizację rozszerzyć także na pogan 
i że neofitów nawróconych z pogaństwa 
należy zwolnić z nakazów judaizmu. Histo-

ria Kościoła przekazuje ponadto, że biskupi 
rzymscy d początku uważali się i byli uwa-
żani za następców św. Piotra Apostoła. Ilu-
strują to dobrze przykładowe wydarzenia. 
Gdy w latach 93–96 wybuchł w Koryncie 
spór pomiędzy wiernymi a tamtejszą hie-
rarchią – pomimo że żył jeszcze w Efezie 
św. Jan Apostoł – hierarchia Koryntu od-
wołała się do biskupa Rzymu, którym był 
wówczas św. Klemens I. Ten wystosował 
do chrześcijan w Koryncie srogi i autory-
tatywny list. Podobnym, bardzo znamien-
nym w kwestii prymatu papieża wyda-
rzeniem, był Sobór Chalcedoński (451 r.) 
– kiedy przemówił na nim legat papieski, 
nazywając papieża wprost „Głową wszyst-
kich Kościołów”, nikt nie wyraził sprze-
ciwu, chociaż było wówczas zgromadzo-
nych ok. 600 biskupów. A gdy odczytano 
na tymże soborze list papieża św. Leona, 
potępiający błędy Eutychesa, zgromadzeni 
ojcowie zawołali: „Piotr przez Leona prze-
mówił!”. I choć w dziejach Kościoła nie 
brakowało też trudnych czasów dla pa-
piestwa (głównie z powodu ludzkich błę-
dów, a nawet ciężkich wykroczeń), nie-
zmienną pozostaje prawda, że „Kościół 
Rzymski z ustanowienia Pana posiada 
naczelną władzę nad wszystkimi Kościo-
łami w sprawach wiary i obyczajów, ale 
również w tych, które należą do karności  
i rządów Kościoła na całym świecie…”.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (3 marca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spo-
tkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali św. Mi-
kołaja w domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie wsparciem instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”. 

W Bazylice św. Piotra w Rzymie znajdują 
się resztki drewnianego krzesła, na któ-
rym miał zasiadać sam św. Piotr. Relikwia 
ta znajduje się w apsydzie bazyliki, w peł-
nej rozmachu barokowej kompozycji wy-
konanej z brązu i ze złota przez słynnego 
Berniniego (twórcy m.in. kolumnady wo-
kół Placu św. Piotra), która została ukoń-
czona w 1666 r. Tron z Cathedra Sancti Pe-
tri unosi się pośród złoconych obłoków, 
a dwaj aniołowie powyżej trzymają nad 
nim insygnia papieskie. Całość osiąga wy-
sokość niemal 15 m. Na zasłonie z przodu 
ołtarza znajduje się Chrystus powierza-
jący Piotrowi kierowanie Kościołem; po 
jego bokach Przekazanie kluczy (z le-
wej) i Umycie nóg (z prawej). Obok tronu 
stoją cztery posągi (o wysokości ok. 6 m) 
przedstawiające doktorów Kościoła: św. 
Ambrożego i św. Augustyna (z mitrami 
na głowach) oraz św. Atanazego i św. 
Jana Chryzostoma (na drugim planie). 

Święto Katedry św. Piotra – ciąg dalszy ______________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

24 lutego – VII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † syna Henryka Miedza w 3. rocznicę śmierci, † męża Szymona, 

†† teściów Henryka i Rozalię, †† rodziców Emmę i Antoniego Maj-
nusz, †† dwóch braci Franciszka i Teodora oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – za †† rodziców Luizę i Emila Kupka oraz Helenę i Jacka Rzepka, 
† matkę chrzestną s. Marię Kornelię z d. Kupka, †† dziadków oraz 
†† z pokrewieństwa

  – modlitwa za roczne dzieci: Adam Gajdecka, Gabriel Bartosiak
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † ks. misjona-

rza Józefa Ziemmermana, † kuzynkę Elżbietę i †† z pokrewieństwa

25 lutego – poniedziałek
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca 

Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, †† dziadków z obu stron oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

26 lutego – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii oraz opiekę 
Bożą dla całej rodziny

27 lutego – środa 
 7.00 – za † matkę Annę Koppa w kolejną rocznicę śmierci, † ojca Jerzego, 

† brata Józefa oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

28 lutego – czwartek
 18.00 – za † brata Walentego Lipok oraz †† z pokrewieństwa i dusze 

w czyśćcu cierpiące

1 marca – piątek 
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Teklę i Wilhelma Wołowskich oraz Marię i Jerzego 

Szulc, † męża Huberta oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

2 marca – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie forma-
cyjne Dzieci Maryi.

 ▪ Również w poniedziałek modlitwę różańcową przed Mszą św. poprowadzi Grupa 
Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów 
do grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas szóstych.

 ▪ W piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do 
grona lektorów naszej parafii.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pią-
tek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy 
litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam 
na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeń-
stwa pierwszych sobót miesiąca.

 8.00 – za † Zbigniewa Wantucha [ofiarowana od rodziny Jakubowskich]
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Haliny z okazji 75. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

3 marca – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jerzego Kowolika 
z okazji 70. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny oraz za †† ro-
dziców i †† z pokrewieństwa

 10.30 – za †† rodziców Mariannę i Józefa Duda, † teścia Alojzego Pasternak 
oraz †† z pokrewieństwa

 15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego

 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
 18.00 – za † żonę i mamę Bogusławę Seiffert w 1. rocznicę śmierci

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


