bawił go cudownie od niechybnej śmierci.
Niebawem po uwolnieniu Piotr udał się
do Antiochii, gdzie założył swoją stolicę.
Stamtąd podążył do Małej Azji i Koryntu,
aby wreszcie osiąść na stałe w Rzymie. Tu
poniósł śmierć męczeńską za panowania
cesarza Nerona około 64 roku. Według
świadectwa Orygenesa został ukrzyżowany na własną prośbę głową na dół, gdyż
czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak
Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jego grobem bazylikę. Obecna Bazylika św. Piotra
w Rzymie pochodzi z wieku XVI–XVII (budowana została w latach 1506–1629). Przy
Bazylice Św. Piotra jest usytuowane „Państwo Watykańskie”, istniejące w obecnym
kształcie od roku 1929 jako pozostałość
dawnego Państwa Kościelnego. Oprócz tej
najsłynniejszej świątyni w samym Rzymie
istnieją ponadto m.in.: kościół św. Piotra
na Górze Złotej (Montorio), czyli na Janikulum, zbudowany na miejscu, gdzie Apostoł miał ponieść śmierć męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, wzniesiony
na miejscu, gdzie św. Piotr miał być więziony, a także kościółek „Quo vadis” przy
Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzie
Chrystus według podania miał zatrzymać
Piotra, usiłującego opuścić Rzym.
Św. Paweł po swoim nawróceniu i po początkach nowej ery swego życia w Damaszku, Jerozolimie i Antiochii, rozpoczął
ewangelizację w ramach czterech wielkich
podróży. Wśród niesłychanych przeszkód,
prześladowany i męczony, przemierzał
obszary Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie Hiszpanii, zakładając wszędzie gminy chrześcijańskie

i wyznaczając w nich swoich zastępców.
Aresztowany został w Jerozolimie w 60 r.
Po 3-letnim procesie został przewieziony
jako więzień do Rzymu, gdyż mając obywatelstwo rzymskie, odwołał się do cesarza. Wobec braku dowodów winy Paweł
został wypuszczony na wolność i zapewne
udał się do Hiszpanii, ale wkrótce powrócił
stamtąd do Rzymu. Nie wiemy, kiedy i za
co został ponownie aresztowany. Skazany
tym razem na śmierć, został ścięty mieczem na dziedzińcu koszar, mieszczących
się 10 km poza miastem, przy drodze prowadzącej do portu w Ostii, w miejscu zwanym Aquae Salviae (Uzdrawiające Wody),
dziś Tre Fontane. Legenda głosi, że odcięta
głowa św. Pawła upadła na ziemię i potoczyła się jak piłka. W miejscach, gdzie odbiła się od ziemi, wytrysnęły trzy źródełka.
W V wieku wybudowano tu niewielki kościół. Obecny pochodzi z końca XVI wieku.
Ciało Męczennika złożono w katakumbach
należących do chrześcijanki Lucyny przy
drodze Ostyjskiej. W roku 284 przeniesiono relikwie Apostoła do katakumb przy
drodze Apijskiej. Być może, na krótki czas
spoczęły tu także relikwie św. Piotra. Po
edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego
(313) ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejsce jego
pierwotnego pochówku przy via Ostiense.
Wkrótce cesarz polecił wznieść na tym
miejscu bazylikę, podobną okazałością do
bazyliki nad grobem św. Piotra. Centralnym jej punktem był ołtarz, pod którym
umieszczono relikwiarz zawierający kajdany, w które przez długie lata był zakuty
św. Paweł. Ta bazylika spłonęła w 1823 r.,
a dzisiejsza jest jej rekonstrukcją.
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Nr 40/2014
Uroczystość świętych Apostołów Piotra
i Pawła obchodzona jest w Kościele pod
wspólną datą 29 czerwca już od 258 r. Tak
długa tradycja tego święta zachęca nas nie
tyle do stawiania pytań o zasadność złączenia kultu dwóch wielkich Apostołów,
ile raczej do umacniania się ich wspólnym
dziedzictwem. Chodzi więc o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie,
że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie oraz że w Rzymie są ich

29 czerwca 2014 r.
relikwie i sanktuaria. Droga do Rzymu każdego z nich była inna, ale znaczona tym samym heroicznym pragnieniem głoszenia
Ewangelii. Św. Piotr, któremu z woli Pana
Jezusa od początku przyznawano pierwszeństwo wśród Apostołów, założył pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie.
Jego uprzywilejowana pozycja sprawiła,
że stał się pierwszym obiektem prześladowań. Został nawet pojmany i miał być
wydany przez króla Heroda Agryppę I Żydom na stracenie, jednak anioł Pański wy-

O szczęsny Rzymie, grodzie poświęcony
Dwóch Apostołów chwalebnym męczeństwem,
Ty jeden w szkarłat krwi ich przystrojony
Wśród wszystkich blasków jaśniejesz pierwszeństwem.

Fragment Hymnu z Nieszporów Uroczystości

Bazylika św. Piotra w Watykanie

Bazylika św. Pawła za Murami w Rzymie

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
29 czerwca – Niedziela XIII Zwykła — Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
8.00 – za † Wacława Dobrowolskiego, †† rodziców, †† siostry, † brata oraz
† siostrzeńca
10.30 – za † męża i ojca Jana Woźnica, †† z rodziny Herman oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Engel, a także z podziękowaniem za otrzymane łaski i szczęśliwy przebieg operacji
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
30 czerwca – poniedziałek
19.00 – za † Annę Zagrol w 9. rocznicę śmierci, męża Waltera, †† rodziców
z obu stron
1 lipca – wtorek
19.00 –do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Emilii i Krzysztofa oraz za † Wiesława Witczaka i † Jana Pancerza

6 lipca – Niedziela XIV Zwykła
8.00 – za † Martę Szulwic, † męża, †† rodziców, †† rodzeństwo, † Henryka
Wancke i †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† Elżbietę i Antoniego Cygan, †† Barbarę i Jana Pollak
18.30 – Nieszpory
19.00 – †† Martę, Jana i syna Norberta Biela oraz†† z pokrewieństwa z obu
stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiejsza uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła kieruje nasz duchowy
wzrok na następcę św. Piotra na Stolicy Piotrowej, na Ojca Świętego Franciszka. Nie
zapominajmy o nim w naszych modlitwach. O godz. 17.30 zapraszam na Nieszpory.
▪▪ Od poniedziałku do końca wakacji, czyli w miesiącach: lipcu i sierpniu, Msze św.
wieczorne będą odprawiane o godz. 19.00.
▪▪ W dniach od 30 czerwca do 2 lipca oraz od 7 do 12 lipca kancelaria parafialna
będzie nieczynna. W sprawach pilnych (wezwania do chorych, pogrzeby) należy
zgłaszać się do parafii św. Antoniego (tel. 77 484 42 37).
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę Świętą.
▪▪ W sobotę 5 lipca o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

2 lipca – środa
7.00 – za †† rodziców Marię i Jerzego Janoszek oraz †† dziadków

▪▪ W przyszłą niedzielę odbędzie się tradycyjna dla Zdzieszowic piesza pielgrzymka
do Ujazdu, która rozpocznie się o godz. 5.00 przy kościele św. Antoniego.

3 lipca – czwartek — święto św. Tomasza Apostoła
18.00 – Godzina Święta
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Sgraja z okazji
75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

▪▪ Również w niedzielę 6 lipca biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza dzieci wraz z rodzicami na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Dzieci na Górę Świętej Anny, której
centralnym punktem będzie Msza św. o godz. 10.00 oraz nabożeństwo z udzielaniem specjalnego błogosławieństwa dzieciom i ich rodzicom.

4 lipca – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kwoczała
5 lipca – sobota
8.00 – za † Krystynę Anioł w 1. rocznicę śmierci
15.00 – chrzest: Fabian Jan Szajna
19.00 – za † Renatę Dąbrowską w 2. rocznicę śmierci

▪▪ Parafialny Zespół Caritas organizuje w środę 9 lipca pielgrzymkę do Wambierzyc.
Koszt 35 zł. Zapisy w zakrystii.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Emilia Raca ze Zdzieszowic i Marcin Kołodziej ze Zdzieszowic — zapowiedź I; Aneta Baron ze Zdzieszowic i Damian Ciecior ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej (tzw. świętopietrze); w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Lucynę Mieszkuniec, lat 57, z ul. Akacjowej oraz śp. Jana Kajrysa, lat 88, z ul.
Kościuszki. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie....

