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�wiêci Aposto³owie
Piotr i Pawe³
To s¹ �wiêci, którzy podczas ¿ycia ziemskiego u¿y�-

nili w³asn¹ krwi¹ Ko�ció³: pili kielich Pañski i stali siê przy-
jació³mi Boga". Tak o �wiêtych Piotrze i Pawle mówi anty-
fona na wej�cie z Msza³u Rzymskiego, których to czcimy
29 czerwca. Liturgia ³¹czy w jednej uroczysto�ci: �w.
Piotra - g³owê Ko�cio³a i �w. Paw³a - Aposto³a narodów.
Obydwaj s¹ ¿ywym fundamentem Ko�cio³a zbudowane-
go ich trudami, a w koñcu u¿y�nionego ich mêczeñstwem.

"Ty jeste� Piotr czyli Ska³a..."
W³a�ciwym imieniem �w. Piotra by³o imiê Szymon. Pan

Jezus zmieni³ mu je na Piotr zaraz podczas pierwszego spo-
tkania: "A Jezus wejrzawszy na niego rzek³: "Ty jeste� Szy-
mon, syn Jana, ty bêdziesz nazywa³ siê Kefas to znaczy: Piotr"
(J 1, 42). Pó�niej Jezus t³umaczy Piotrowi zmianê jego imienia
i mówi do niego: "Ty jeste� Piotr (czyli Ska³a), i na tej Skale
zbudujê Ko�ció³ Mój, a bramy piekielne go nie przemog¹. I to-
bie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwi¹¿esz
na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿esz na ziemi,
bêdzie rozwi¹zane w niebie" (Mt 16,18- 19).

�w. Piotr pochodzi³ z Betsaidy, miejscowo�ci po³o¿onej
nad Jeziorem Genezaret. By³ bratem �w. Andrzeja Aposto³a,
który go przyprowadzi³ do Pana Jezusa. Przypuszczalnie obaj
bracia byli wcze�niej uczniami �w. Jana Chrzciciela. Ojciec
Szymona Piotra - Jan - by³ rybakiem. Kiedy Pan Jezus w³¹czy³
�w. Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przysta³ do
Niego, ale nadal trudni³ siê zawodem rybaka. Dopiero przy cu-

downym po³owie ryb Piotr wraz ze swoim bratem Andrzejem definitywnie zosta³ przy Chrystusie.
Pan Jezus wyró¿nia³ �w. Piotra w�ród innych Aposto³ów. Bardzo musia³o zadziwiæ uczniów to, ¿e Pan Jezus zaraz przy

pierwszym spotkaniu zmieni³ Szymonowi imiê na Piotr. Piotr wraz z Janem i Jakubem by³ �wiadkiem wskrzeszenia córki
Jaira, przemienienia Pañskiego na górze Tabor i krwawego potu w Ogrójcu. Wiele jest przyk³adów wyró¿nienia Piotra przez
Jezusa. Oto niektóre z nich: Pan Jezus uratowa³ Piotra, kiedy ten ton¹³ w Jeziorze Galilejskim, poleci³ Piotrowi zap³aciæ
podatek monet¹, cudownie wydobyt¹ z pyszczka ryby. Od Piotra rozpocz¹³ Pan Jezus umycie w Wieczerniku nóg i jego
posadzi³ podczas Ostatniej Wieczerzy tu¿ przy Sobie. Gdy przysz³a na Piotra próba, za³ama³ siê i trzykroæ zapar³ siê swego
Mistrza. A jednak Chrystus Pan darowa³ Piotrowi to zaparcie siê, gdy Piotr bardzo za ni¹ ¿a³owa³: "Wyszed³ na zewn¹trz i
gorzko zap³aka³" (Mt 26, 75). Przed odej�ciem do nieba Pan Jezus przekaza³ Piotrowi prymat nad Jego Ko�cio³em.

Po odej�ciu Pana Jezusa do nieba, Piotr prê¿nie dzia³a³ w Jerozolimie. Zosta³ wtedy pojmany przez ̄ ydów i tylko cud
go uratowa³, gdy¿ anio³ Pañski z wiêzienia go uwolni³. Po swoim cudownym wybawieniu przeniós³ siê do Antiochii, sk¹d uda³
siê do Ma³ej Azji, potem do Koryntu, aby wreszcie osi¹�æ na sta³e w Rzymie. Tu poniós³ �mieræ mêczeñsk¹ na krzy¿u oko³o
64 r. za panowania cesarza Nerona. Najstarsze �ród³a tradycji wskazywa³y jako miejsce �mierci mêczeñskiej �w. Piotra na
ogrody cesarskie, które rodzina Augusta Oktawiana za³o¿y³a na brzegu Tybru, pod nazw¹ "pole watykañskie". Oko³o 330 r.
cesarz Konstantyn Wielki postawi³ na miejscu �mierci i grobu �w. Piotra bazylikê, która przetrwa³a ponad 1150 lat. Obecna
bazylika �w. Piotra w Rzymie zosta³a wystawiona w latach 1506-1667, a stawiali j¹ najznakomitsi architekci �wiata. Przy-
ozdobili j¹ tak¿e najbardziej znani i cenieni rze�biarze i malarze. Wnêtrze bazyliki zdobi¹ 284 kolumny i 140 figur. Jest to
najwiêksza na �wiecie �wi¹tynia katolicka. Przy niej od 1377 r. mieszkaj¹ papie¿e, tu maj¹ swoj¹ sta³¹ rezydencjê, która jest
równocze�nie stolic¹ Pañstwa Watykañskiego. Bazylikê �w. Piotra nawiedza rocznie do 8 milionów pielgrzymów i turystów,
a w Roku Jubileuszowym by³o ich znacznie wiêcej. c.d. na str. 4
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (21)

Nadaæ cierpieniu sens
Jako chrze�cijanie jeste�my zo-

bowi¹zani uczyniæ wszystko, co tylko
jest w naszych mo¿liwo�ciach, aby cier-
pienie na ziemi, wynikaj¹ce ze z³ego
wykorzystania wolno�ci, ograniczyæ do
minimum. To jest zadanie ka¿dego m¹-
drego cz³owieka. Przyk³ad najprostszy.
Usuniêcie g³odu z ziemi le¿y w naszych
mo¿liwo�ciach. Sto milionów ludzi umie-
ra rocznie z g³odu. Gdyby ka¿dy z nas
podzieli³ siê z nimi tym chlebem, który
spo¿ywa, nikt by z g³odu nie umar³. Nikt
z nas, jedz¹c o jedn¹ czwart¹ dziennie
mniej, nie zachoruje z tego powodu, a
to ju¿ wystarczy, aby sto milionów ludzi
uratowaæ od g³odu. Le¿y to naprawdê w
ramach mo¿liwo�ci cz³owieka. I w ¿ad-
nym wypadku nie Bóg odpowiada za to,
¿e w ludzkiej rodzinie umiera sto milio-
nów braci z g³odu. Likwidacja �mierci
g³odowej na globie ziemskim le¿y w
zasiêgu naszych mo¿liwo�ci. To my, a
nie Bóg, odpowiadamy za ka¿d¹ �mieræ
g³odow¹. Istniej¹ jednak nieszczê�cia,
wobec których cz³owiek jest zupe³nie
bezradny. Wybuch wulkanu, trzêsienie
ziemi, kiedy to w ci¹gu kilku sekund gin¹
pod gruzami dziesi¹tki tysiêcy ludzi.
Cyklon, który id¹c potê¿n¹ fal¹, potrafi
zniszczyæ ca³e wioski i miasta. Piorun,
który na miejscu zabija cz³owieka. Tu
wolno�æ nie ma nic do powiedzenia.
Takie nieszczê�cia istniej¹ i za nie bez-
po�rednio odpowiedzialny jest Bóg.

Teraz dochodzimy do najtrudniej-
szego pytania. Jak pogodziæ mi³o�æ
Boga z cierpieniem i z nieszczê�ciem,
które istniej¹ na ziemi niezale¿nie od woli
cz³owieka? My, po ludzku rzecz bior¹c,
rozumujemy w ten sposób. Je�li kogo�
autentycznie kocham, to nie zgodzê siê
na to, aby on cierpia³. Je�li to znajduje
siê w granicach moich mo¿liwo�ci, to
nigdy nie dopuszczê do tego, aby cier-
pia³a osoba kochana. Mi³o�æ Boga jest
wszechmocna. Jak zatem Bóg, dyspo-
nuj¹c wszechmocn¹ mi³o�ci¹, mo¿e
spokojnie patrzeæ na istniej¹ce na zie-

mi cierpienie? Jak pogodziæ wszech-
moc mi³o�ci Boga z naszym cierpie-
niem? Mam teraz na uwadze cierpienie
niewinnego cz³owieka; cierpienie dziec-
ka b¹d� cierpienie ludzi gin¹cych w ka-
taklizmach. Je�li Bóg kocha, to nie
mo¿e zadawaæ bólu. Nie mo¿e siê zgo-
dziæ na to, aby cierpia³a osoba kocha-
na. My nie potrafimy pogodziæ mi³o�ci
z cierpieniem. W odniesieniu do Boga
to pytanie jest jeszcze trudniejsze; wie-
my, ¿e Jego mi³o�æ jest wszechmocna
i ¿e Bóg móg³by jednym aktem swej
woli usun¹æ z ziemi wszelakie cierpie-
nie. Chcia³bym wyra�nie podkre�liæ to,
¿e w tej chwili dotykamy wielkiej tajem-
nicy.

Ksi¹dz Karl Rahner, jeden z wiel-
kich teologów naszego wieku, wspomi-
na o odej�ciu jednego ze swoich przy-
jació³, który przez ostatnie miesi¹ce
swojego ¿ycia cierpia³ w sposób nie-
zwykle bolesny. Kiedy na kilka godzin
przed jego �mierci¹ przyszed³ do niego
przyjaciel, postawi³ mu pytanie: �Z czym
idziesz do Boga?" Ten odpowiedzia³: �Z
pytaniem, na które nie znalaz³em od-
powiedzi. Dlaczego na ziemi jest tak
wiele cierpienia?"

Stoimy przed tajemnic¹, ale ta-
jemnica ludzkiego cierpienia jest podob-
na do wielkiej jaskini. U jej wej�cia wid-
nieje napis: �Nie zbadana". Z tego jed-
nak, ¿e taki napis istnieje, nie wynika
to, aby nie mo¿na by³o do tej jaskini
wej�æ. Cz³owiek ¿yj¹cy na ziemi wcho-
dzi do tej jaskini cierpienia czy chce,

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,
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czy nie chce. Jaskinia zostanie jaski-
ni¹, tajemnica bêdzie nadal tajemnic¹,
a jednak trzeba wej�æ w jej g³êbiê. I taki
jest cel tego rozwa¿ania; musimy tê ko-
nieczno�æ wej�cia do jaskini cierpienia
zrozumieæ. Na szczê�cie mamy Prze-
wodnika, który zna jaskiniê tajemnicy
cierpienia, bo sam wszed³ do niej do-
browolnie, dotkn¹³ jej dna i sta³ siê jej
Panem. Jest Nim Chrystus, jedyny cz³o-
wiek ¿yj¹cy na ziemi, z którym mo¿na

na temat cierpienia sensownie
porozmawiaæ. Przyj¹³ je dobro-
wolnie i wydaje siê, ¿e przy-
szed³ na ziemiê w³a�nie dlate-
go, aby daæ nam klucz do tej
wielkiej tajemnicy, niezrozu-
mia³ej dla nas od czasu stwo-
rzenia �wiata. Chrystus nie
usun¹³ cierpienia, ale nada³ mu
sens. Uczyni³ zeñ narzêdzie
zbawienia �wiata.

Drugi moment, na który
nale¿y zwróciæ uwagê, to fakt,

¿e w ka¿dym cierpieniu mamy do czy-
nienia ze zniszczeniem. Zawsze jest to
niszczenie i jakkolwiek z punktu widze-
nia duchowego mo¿na zaobserwowaæ
wzrost ducha, to jednak, stoj¹c nad ³ó¿-
kiem chorego cz³owieka, który umiera,
widzimy, jak cierpienie go niszczy. Nisz-
czy nie tylko jego cia³o, w wielu przy-
padkach niszczy jego system nerwowy,
niszczy jego psychikê. Jest to proces
niszczenia, a jednak poprzez ten pro-
ces niszczenia cz³owiek zbli¿a siê do
Boga. Znów siêgam do ilustruj¹cego ten
problem obrazu. Cierpienie uderza w
cz³owieka, jak m³ot uderza w gwó�d�.
Gdyby gwó�d� czu³, uderzenie to by³o-
by dla niego bardzo bolesne. Ale przez
te w³a�nie uderzenia gwó�d� jest osa-
dzony w tym miejscu, w którym ma
spe³niæ swoj¹ rolê. Dopiero wtedy
gwó�d� zyskuje sens swojego istnienia,
kiedy jest wbity tam, gdzie powinien
tkwiæ. Cz³owiek powinien byæ mocno
wbity w Boga i w³a�nie cierpienie, ude-
rzaj¹c w niego, wbija go w Boga, ³¹czy
go z Bogiem. I dlatego jest ono cierpie-
niem zbawczym. My odczuwamy ból, a
w wielu przypadkach nawet nie dostrze-
gamy spotkania z Bogiem, ale pamiê-
tajmy, ¿e uderzenia, ³¹cz¹ce siê z cier-
pieniem zmierzaj¹ zawsze do zjedno-
czenia nas z Nim.

Chrystus cierpi niewinnie. Przyj-
muj¹c cierpienie na krzy¿u, bierze rów-
nocze�nie na siebie cierpienia wszyst-
kich niewinnych ludzi na ziemi.

c.d. na str. 3



Otó¿, gdyby nie by³o Chrystusa, to
wszystkie niewinne cierpienia na ziemi
porównaliby�my do dramatu p³on¹cego
lasu. Chrystus natomiast obj¹³ swoim
sercem wszystkich i ani jeden gram nie-
winnego cierpienia, istniej¹cego na zie-
mi siê nie zmarnuje. Cierpienie zyskuje
dziêki Chrystusowi moc zbawienn¹.
Podkre�lam to jeszcze raz. Samo cier-
pienie, zw³aszcza cierpienie cz³owieka
niewinnego, jest z³em i jako z³o nie da
siê usprawiedliwiæ. Gdyby siê da³o
usprawiedliwiæ, nie by³oby z³em. Je�li
jednak siedzê w fotelu u dentysty i cier-
piê z powodu usuwania chorego zêba,
to ten ból, który odczuwam, nie jest
z³em. To jest dobro. Chwilowe cierpie-
nie przyniesie mi zdrowie. Cierpienie
uzasadnione i wyt³umaczone nie jest
z³em. Ale cierpienie niewinne jest nie do
usprawiedliwienia i dlatego Chrystus
nadaje mu nowy sens. Jezus zamieni³
niewinne cierpienie w akt zbawczej mi-
³o�ci. To jest w³a�nie tajemnica Chry-
stusowego krzy¿a. Odt¹d ka¿dy, kto
potrafi przyj¹æ cierpienie i ofiarowaæ je
Bogu, w ci¹gu jednej godziny mo¿e do-
konaæ wiêcej ni¿ przez dziesiêæ lat twór-
czej pracy. Bo twórcza praca ma przede
wszystkim wymiar doczesny, a cierpie-
nie ma wymiar wieczny. W tej sytuacji
cierpienie cz³owieka staje siê wielkim
czynem, wielkim dzie³em. Dojrza³a po-
stawa wobec cierpienia jest przez spra-
wiedliwego Sêdziego wynagradzana
jako jeden z najwiêkszych, najwspanial-
szych czynów. Dlatego chrze�cijanie
chlubi¹ siê tymi, którzy potrafili cierpieæ
dla Chrystusa, którzy potrafili cierpieæ
niewinnie. Najwiêksi bohaterowie to ci,
którzy dojrzale podeszli do niesprawie-
dliwego cierpienia. To rozwa¿anie mo¿e
nam tak¿e u�wiadomiæ podstawow¹
prawdê: Chrystus nada³ sens wszelkie-
mu cierpieniu na ziemi. Nadal jednak po-
zostaje tajemnic¹ pytanie: Dlaczego
cierpienia nie usun¹³? Na to pytanie od-
powiedzieæ nie potrafimy. Chrystus wzy-
wa nas do tego, aby�my doskonalili sie-
bie i aby�my odkrywali sens ¿ycia, a t¹
drog¹ id¹c, dostrze¿emy sens cierpie-
nia i �mierci, poniewa¿ s¹ to istotne ele-
menty tajemnicy ¿ycia. Chrystus jest w
cierpieniu i w �mierci jedynym Przewod-
nikiem. ¯adna inna religia �wiata tego
pytania, w tak jaskrawej formie, nie po-
dejmie. Czyni to tylko chrze�cijañstwo,
staj¹c pod krzy¿em Chrystusa.

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków
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PONIEDZIA£EK 26.06.2017
  8.00 ++ W³adys³aw, W³adys³awa

Malinowscy
18.00  W 25 rocznicê �lubu Ma³gorzaty

i Jerzego � dziêkczynna z pro�b¹
o Bo¿e b³og. i wszelkie potrzebne
³aski

WTOREK  27.06.2017
  8.00 + Ryszard Lisowski
 18.00  1) + W³adys³aw Rakoczy (14 r.�m.)

2) O zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej dla s. Aleny � intencja
od Celiny

�RODA 28.06.2017
  8.00 + W³adys³aw Szot � z okazji

imienin
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 29.06.2017
�W. APOSTO£OW PIOTRA I PAW£A

   8.00 + Pawe³ Jarocki � z okazji imienin
15.00 1) + Irena Puc

2) + Franciszka Czubak (17 r.�m.)
18.00 1) + Piotr Zdeb � w dniu imienin

2) + Zbigniew Skolicki (2 r.�m.)
PI¥TEK 30.06.2017

  8.00 + Tadeusz Pigulak (30 r.�m.)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Jerzy Syrek (12 r.�m.)

SOBOTA 01.07.2017
PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA

  8.00 O opiekê �w. Jana Paw³a II nad
nasz¹ Parafi¹

18.00 + Henryk Gr¹dkowski (1 r.�m.)
NIEDZIELA 02.07.2017

  8.00 ++ Franciszek, Walenty, Wincenty,
Honorata, Agata, ks. Apolinary

  9.30 ++ Marian £abêd�, Halina Batko,
Marian Gruca

11.00 + Lucyna Sieciñska � intencja od
rodzin Basterów i Stopków

12.00 O Bo¿e b³og. i potrzebne ³aski dla
Piotra Kijowskiego i ca³ej jego
rodziny

13.00 O zdrowie dla Dawidka - w 1 rocz.
urodzin

18.00 W intencji naszej Rodziny
Ró¿añcowej

INTENCJE MSZY �W.
26.06.2016 - 02.07.2017
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�w. Piotr w swojej spu�ci�nie literackiej zostawi³ dwa Listy, które nale¿¹ do

ksi¹g Pisma �wiêtego. Napisane zosta³y w latach 63-64. Kult �w. Piotra siêga
samych pocz¹tków chrze�cijañstwa. Zaraz po jego �mierci oddawano mu cze�æ
jako nastêpcy Pana Jezusa i Jego pierwszemu namiestnikowi na ziemi.

Aposto³
narodów
W tym sa-

mym dniu Ko�ció³
umieszcza do-
roczn¹ uroczy-
sto�æ �w. Paw³a -
Aposto³a narodów.
�wiêtych Paw³a i
Piotra uwa¿a siê za
wspó³za³o¿ycieli
gminy chrze�cijañ-
skiej w Rzymie.
Tak¿e w Rzymie
ponie�li obaj �mieræ mêczeñsk¹, prawdopodobnie w tym samym dniu i dlatego
Ko�ció³ ³¹czy te uroczysto�ci.

�w. Pawe³ urodzi³ siê w Tarsie oko³o 8. roku po narodzeniu Chrystusa. Jego
rodzina chlubi³a siê pochodzeniem z pokolenia Beniamina (zob. Flp 3, 5). Urodzi³
siê jako obywatel rzymski, co mu dawa³o pewne przywileje. Nadano mu imiê Saul
(polskie Szawe³). Rodzina Szaw³a nale¿a³a do stronnictwa faryzeuszów. Po ukoñ-
czeniu szkó³ miejscowych w wieku 20 lat uda³ siê Szawe³ do Palestyny, aby w
Jerozolimie, u znanego Gamaliela pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê rabinistyczn¹ i skryptu-
rystyczn¹. Bardzo nienawidzi³ wyznawców Jezusa, uwa¿a³ ich za odstêpców od
wiary moj¿eszowej i za zdrajców swojego narodu. Dlatego z ca³¹ satysfakcj¹ asy-
stowa³ przy kamienowaniu �w. Szczepana. Nie maj¹c ukoñczonych 30 lat nie
móg³ bezpo�rednio dokonywaæ egzekucji na skazanym. Najbardziej znanym fak-
tem z ¿ycia �w. Paw³a jest ten moment, gdy udaje siê do najwy¿szego kap³ana,
aby ten da³ mu listy polecaj¹ce do gmin ¿ydowskich w Damaszku, by mu pomog³y
w wykrywaniu chrze�cijan i w ich aresztowaniu. Gdy otrzyma³ pozwolenie i zbli¿a³
siê ju¿ w swojej podró¿y do Damaszku, ol�ni³a go nagle jasno�æ z nieba. A gdy
upad³ na ziemiê, us³ysza³ g³os, który mówi³: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prze-
�ladujesz?". "Kto jeste�, Panie?" - zapyta³. A On: "Ja jestem Jezus, którego ty
prze�ladujesz. Wstañ i wejd� do miasta, tam ci powiedz¹, co masz czyniæ" (por.
Dz 9, 1-6). Potem odzyska³ wzrok, zosta³ ochrzczony i nape³niony Duchem �wiê-
tym. Po nawróceniu Szaw³a wielkie zdumienie ogarnê³o ̄ ydów w Damaszku, kie-
dy widzieli go jak z zapa³em g³osi³, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym, i ¿e
Jego nauka pochodzi od Boga. Za swoj¹ wierno�æ Chrystusowi - jedynemu Panu
spotka³o go wiele prze�ladowañ, których konsekwencj¹ by³a �mieræ mêczeñska,
któr¹ poniós³ w 67 r. Tradycja zachowa³a w pamiêci miejsce jego mêczeñstwa: za
Bram¹ Ostyjsk¹. Jako obywatel rzymski zgin¹³ od miecza.

�w. Pawe³ pozostawi³ po sobie najbogatsz¹ literaturê, bo a¿ 14 Listów. Ko-
�ció³ korzysta z listów Aposto³a narodów w swojej liturgii, jak te¿ w Liturgii Godzin
obowi¹zuj¹cej kap³anów i osoby konsekrowane. Pod imieniem �w. Paw³a powsta³o
kilka rodzin zakonnych. W Polsce to imiê nale¿y do czêsto spotykanych.

Dla wyró¿nienia �wiêtych Piotra i Paw³a spo�ród innych aposto³ów zaczêto
nazywaæ ich "Ksi¹¿êtami". Tak wiêc "Ksiêciem Aposto³ów" nazywamy zarówno
�w. Piotra jak i �w. Paw³a. Ku czci �wiêtych Piotra i Paw³a wystawiono w �wiecie
wiele ko�cio³ów. W samej Polsce pod wezwaniem �wiêtych Piotra i Paw³a jest ich
ponad 300. http://niezbednik.niedziela.pl/artykul/907/Swieci-Apostolowie-Piotr-i-Pawel


