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Uroczystość świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła zaprasza nas do refleksji 
o Kościele, a zwłaszcza o prawdzie wy-
znawanej w Credo od IV w.: „Wierzę 
w apostolski Kościół”. Katechizm uczy 
nas, że Kościół jest apostolski, ponie-
waż został zbudowany na Aposto-
łach, którzy są wybranymi i posłanymi 
przez samego Chrystusa świadkami 
tajemnic Bożych. Kościół zachowuje 
i przekazuje z pomocą Ducha Świę-
tego depozyt wiary oraz zasady życia 
i moralności, jakie odebrał od aposto-
łów. I wreszcie Kościół aż do powrotu 
Chrystusa będzie nauczany, uświę-
cany i prowadzony przez apostołów, 
dzięki tym, którzy są ich następcami 
w misji pasterskiej, stanowiąc kole-
gium biskupów. Oni zaś wspomagani 
są w dziele uświęcania świata przez 
kapłanów. Warto przypomnieć so-
bie jak krystalizowała się ta prawda 
o apostolskości Kościoła. Pierwsza de-
cyzja św. Piotra po wniebowstąpieniu 
Chrystu sa dotyczy uzupełnienia grona 
Dwunastu. Apostołowie są więc świa-
domi, iż każdy z nich posiada własny 
urząd i że po śmierci któregoś z nich 
urząd ten ma przejść na następnego. 

Ta ich świadomość nie była 
tylko ich mniemaniem, lecz 

tak byli przygotowywani przez samego Chry-
stusa. Przed zesłaniem Ducha Świętego zo-
staje uzupełnione gro no Dwunastu. Piotr okre-
śla tylko warunki, jakie mają spełnić kandydaci 
na urząd apostolski. Muszą to być ludzie, którzy 
uczestniczyli w życiu Chrystusa od chrztu w Jor-
danie aż do wniebowstąpienia. Wynika z tego, 
że określenie „Dwunastu” apostołów łączy się 

ściśle z urzędem, bo grono ludzi, którzy byli 
zawsze przy Chrystusie, a nie mieli wła-
dzy, było liczniejsze. Znaleziono wówczas 
dwóch takich kandydatów. Po modlitwie 
podano im losy i Bóg wyznaczył Macieja. 
W tej całej sytuacji znamienne jest to, że 
choć urząd apostolski został przez Juda-
sza skompromitowany i mogłoby się wyda-
wać, że nikt nie powi nien być następcą Ju-
dasza, decyzja była jednoznaczna, gdyż nie 
chodziło o człowie ka, lecz o urząd. Czło-
wiek skompromitował urząd, ale urząd jest 
święty i musi być podjęty przez kogoś in-
nego. Maciej jako następca Judasza został 
apostołem. Od samego więc początku wia-
domo, że będą następcy, że władza apo-
stolska zostanie przekazana następnym 
pokoleniom. Niezwykle ciekawe jest śle-
dzenie świadectw o przekazywaniu władzy 
w Kościele. W tekstach św. Pawła można 
znaleźć kilka wzmianek o tym, że on prze-
kazywał władzę przez nakładanie rąk bi-
skupom w Kościołach, które zakładał. Ale 
już pod koniec I wieku prawda o przeka-

zywaniu władzy została wystawiona na 
próbę. Było to w Kościele korynckim, który 
założył św. Paweł. Doszło tam do rozłamu, 
gdyż część wiernych doszła do wniosku, 
że sprawujący władzę biskupi nie potra-
fią dobrze reprezentować Kościoła. Po-
stanowili ich zwolnić, a na ich miejsce 
wybrali sobie no wych. Wiadomość o roz-
łamie dotarła do Rzymu. Ówczesny bi-
skup Rzymu, św. Klemens, orzekł zdecy-
dowanie – Ojciec wysłał Syna, Syn wysłał 
apostołów, apos tołowie wysłali tych, któ-
rzy zostali przez was zwolnieni. Innymi 
słowy: to oni, mimo ich słabości, wystę-
pują u was w imieniu Boga. Bóg ich wybrał 
i Bóg ich posyła. Wydarzenie w Koryncie 
z 97 roku ma jeszcze dodatkowe znacze-
nie. Koryntianie mogli zwrócić się o roz-
strzygnięcie tego konfliktu do św. Jana 
– jedynego jeszcze wówczas żyjącego apo-
stoła. Mimo jednak, że nie było już ani św. 
Pawła, ani św. Piotra, tylko trzeci jego na-
stępca, wiedzieli kto decyduje o sprawach 
wiary i tradycji apostolskiej w Kościele.
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10.00, zachęca do udziału w tej pielgrzymce i uczynienia jej wakacyjnym świętem 
chrześcijańskich rodzin przeżytym u „łączniczki pokoleń” – św. Anny.

 ▪ W dniach od 2 do 3 lipca oraz od 6 do 15 lipca kancelaria parafialna będzie nie-
czynna. W sprawach pilnych (wezwania do chorych, pogrzeby) należy zgłaszać 
się do parafii św. Antoniego (tel. 77 484 42 37).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, jutro – na po-
trzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Milena Nowosad ze Zdzieszowic i Dariusz Bednarz ze 
Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Maksymiliana Kalisz, lat 85, z ul. Górnej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Wierzę w apostolski Kościół



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

28 czerwca – Niedziela XIII Zwykła 
 8.00 – za †† rodziców Marię i Zygmunta Tabisz oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron
 10.30 – za † Piotra Honczia w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców, † Joannę 

Pyka oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 
  – chrzest: Oktawian Alan Sołczyński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Janinę i Piotra Sokołów, † brata Ryszarda, † siostrę 

Helenę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

29 czerwca – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 8.00 – za † Jana Brączek oraz †† z rodziny
 19.00 – za †† rodziców Salomeę i Antoniego Jakubina oraz Władysława i Hil-

degardę Maziak, † ciocię Elżbietę Jaroszek i † szwagra Stanisława 
Gurbę

  – za † Annę Korzeńską

30 czerwca – wtorek 
 13.00 – ślub rzymski: Weronika Mrozek i Piotr Joszko
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żony oraz o opiekę 
Bożą dla całej rodziny

1 lipca – środa
 7.00 – za †† rodziców Pawła i Gertrudę Kulosa, †† dwie siostry Lidię i Gerdę,  

† syna Artura oraz †† z pokrewieństwa Kulosa i Kopton

2 lipca – czwartek
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Grzegorza z okazji 
10. rocznicy ślubu

3 lipca – piątek— święto św. Tomasza Apostoła
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Marię i Jerzego, † brata Bernarda oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś▪przypada▪42.▪rocznica▪ustanowienia▪diecezji▪opolskiej.▪W▪modlitwach▪chcemy▪
pamiętać▪o▪naszym▪Kościele▪lokalnym▪z▪jego▪pasterzami▪na▪czele.

▪▪ Jutro▪obchodzimy▪uroczystość▪świętych▪Apostołów▪Piotra▪i▪Pawła.▪Zgodnie▪z▪za-
powiedzią,▪słowo▪Boże▪podczas▪Mszy▪św.▪o▪godz.▪8.00▪i▪19.00▪wygłosi▪ks.▪neopre-
zbiter▪Mateusz▪Kozielski▪i▪będzie▪udzielał▪błogosławieństwa▪prymicyjnego.▪

▪▪ Od▪poniedziałku▪do▪końca▪wakacji▪(od▪29▪czerwca▪do▪30▪sierpnia)▪Msze▪św.▪wie-
czorne▪będą▪odprawiane▪o▪godz.▪19.00.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Godzinę▪świętą.

▪▪ W▪sobotę▪4▪lipca▪od▪godz.▪9.00▪rozpoczną▪się▪comiesięczne▪odwiedziny▪chorych.

▪▪ W▪niedzielę▪5▪lipca▪o▪godz.▪5.00▪z▪kościoła▪św.▪Antoniego▪wyruszy▪ślubowana▪pie-
sza▪pielgrzymka▪wiernych▪z▪obu▪zdzieszowickich▪parafii▪do▪Ujazdu-Studzionki.▪Po-
wrót▪i▪powitanie▪pielgrzymów▪o▪godz.▪18.00.

▪▪ Biskup▪Opolski▪Andrzej▪Czaja▪i▪Ojcowie▪Franciszkanie▪z▪Góry▪Świętej▪Anny▪serdecz-
nie▪zapraszają▪dzieci▪z▪rodzicami▪i▪dziadkami▪na▪doroczną▪Pielgrzymkę▪Dzieci▪na▪
Górę▪Świętej▪Anny.▪Odbędzie▪się▪ona▪w▪sobotę▪i▪niedzielę▪4–5▪lipca▪br.▪Ksiądz▪bi-
skup,▪który▪będzie▪przewodniczył▪Mszy▪św.▪w▪Grocie▪Lurdzkiej▪w▪niedzielę▪o▪godz.▪

4 lipca – sobota
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kwoczała

 11.00 – ślub rzymski: Anna Konieczna i Mateusz Galla
 19.00 – za † brata Jana Ludwig, †† rodziców Annę i Henryka, † teścia Gin-

tera oraz †† z pokrewieństwa

5 lipca – Niedziela XIV Zwykła 
 8.00 – za † córkę Krystynę Anioł w 2. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka
 10.30 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† siostry i brata oraz 

†† dziadków z obu stron 
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Jana Wojciechowskiego w 6. rocznicę śmierci oraz † Mariolę 

Wojciechowską 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; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


