
ANGELUS  
Niedziela 17 . 2. 2019 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 149 

 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiaj trzecia 

niedziela miesiąca 

składka przeznaczona 

na inwestycje para-

fialne. 

 W tym tygodniu 

patronują nam:  

- w piątek, 22 lutego 

– Święto Katedry Św. 

Piotra — módlmy się 

za Piotra naszych 

czasów — papieża 

Franciszka. 

- w sobotę św. Poli-

karp Biskup Męczen-

nik. 

 Serdeczne Bóg 

zapłać za sprzątanie 

kościoła i złożoną 

ofiarę. Na sobotę 

prosimy do sprząta-

nia cd. mieszkańców 

Woli Cieklińskiej. 

 Zachęcamy do 

lektury prasy katolic-

kiej.  

Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła 
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając, 

że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w 

Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za stolicę chrześcijaństwa. Ponieważ jed-

nak święto wypadało dawniej często podczas postu, dlatego w wielu stronach, np. w Galii, zaczę-

to je obchodzić 18 stycznia. Z biegiem lat ustaliły się zwyczajowo dwa święta: 18 stycznia Katedry 

św. Piotra w Rzymie, a 22 lutego Katedry św. Piotra w Antiochii. Według bowiem bardzo dawnej 

tradycji św. Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antio-

chii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu i tam poniósł śmierć mę-

czeńską. W 1558 roku papież Paweł IV ustalił ostatecznie 18 stycznia jako pamiątkę wstąpienia na 

tron rzymski św. Piotra, a 22 lutego na obchód święta objęcia stolicy w Antiochii. Oba święta ob-

chodzone początkowo w Rzymie Paweł IV rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół łaciński. 

W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na którym 

miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki św. Piotra. Drogocen-

na relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobiony-

mi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 

1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem 

władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następ-

ców. Święto to jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bar-

dzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony - jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następ-

com św. Piotra wyrazu czci. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie 

papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że bisku-

pi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra 

mogą być tylko biskupi rzymscy. Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chry-

stus Pan spomiędzy wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św. Piotra. Warto 

przypomnieć w tym miejscu dwa: obietnicę prymatu i jej wypełnienie: „[...] I ja tobie powiadam: 

Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemo-

gą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w 

niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19). 

Wspomniany tekst znajduje się we wszystkich starożytnych kodeksach i przekładach. W jego 

autentyczność nie można więc naukowo wątpić. Słowa obietnicy są skierowane jasno i wyraźnie 

tylko do św. Piotra. Skierował zaś je Pan Jezus publicznie, wobec wszystkich Apostołów. Obrazy: 

opoka, klucze, władza związywania i rozwiązywania - to wszystko są znane powszechnie symbo-

le władzy. Pan Jezus faktycznie oddał św. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele: „Gdy 

spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy Mnie miłujesz 

więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: 

«Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłu-

jesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». 

Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu 

po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 

wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje». (J 21, 15-17) Chrystus w przekaza-

niu władzy posłużył się znanym powszechnie symbolem owczarni i pasterza. W słowach jedno-

znacznych, wobec świadków - Apostołów, uczynił Piotra pasterzem swojej owczarni. Ojcowie 

Kościoła przez termin „baranki” rozumieją wiernych, a przez wyraz „owce” - matki tychże ba-

ranków, czyli biskupów i kapłanów Kościoła. Piotr faktycznie sprawował najwyższą władzę w 

Kościele po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Mamy na to wiele dowodów, które nam przekazał 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

17.00  †Leokadia Czechowicz od OSP Duląbka 

†Maria Poliwka od Marii i Ryszarda Żychow-

skich 

Wtorek 

17.00 †Leokadia Czechowicz od Tadeusza Cze-

chowicz z żoną 

†Helena i Kazimierz Kuchta w r śm.  

Środa 

17.00 †zmarli z rodziny Lisowicz 

†Lucjan Brej 

Czwartek 

7. 00 †Maria Poliwka od Adolfi Brej z rodziną  

17. 00 †Mieczysław Czechowicz 30 dzień po 

śmierci int od mamy 

†Leokadia Czechowicz od sąsiadów/poza para-

fią/ 

Piątek  

17. 00 †Ks. Józef Przybylski r śm 

†Czesława Żychowska 2 r śm  

Sobota 

8.00 †Maria, Franciszek Tekla-Świątek 

†Władysława Ślusarczyk od wnuczki Edyty 

Kuchta 

 

Niedziela 

7. 00 †Władysława Ślusarczyk od wnuczki Ża-

nety z mężem  

8. 30 †Adolf Ślusarczyk 1 r śm  

11. 00 †Matylda i Tadeusz Świątek oraz zmarli 

z rodziny Kuligów 

†Leokadia Kosiek 4 r śm i Władysław w 3 r śm 

15. 00 †Kazimierz Owczorz 5 r śm.  

 

O . Adam Kotula od 10 lutego odprawia Msze 

Św. greg. za śp. Mieczysława Czechowicz 

int. od ucz. pogrzebu 

O. Jan Filipek od 10 lutego odprawia Msze Św. 

greg. za śp. Władysława Rzońcę 

 

 

 

 

DOBRYNIA  
Niedziela  9.45 †Apolinary i Joanna Biernaccy  

 

O. Krzysztof Sroka od 30 stycznia odprawia 

poza parafią Msze św. gregoriańskie  za śp. 

Franciszkę Ciuła 

Parafia Św. Michała Archanioła, Cieklin 327, 38– 222 Dębowiec, tel. 13 479 18 00, www. parafiacieklin.pl  

facebook – Parafia Cieklin.  

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu gazetki parafialnej.  Artykuły, ciekawe opisy itp. można przysyłać na:  
parafiacieklin@gmail.com 

SŁOWO ŻYCIA 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny 
tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z 
nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mó-
wił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosła-
wieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jeste-
ście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą 
was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: 
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak 
samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, boga-
czom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, 
albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albo-
wiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was 
będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom»..  
                 Łk 6, 17.20-26 

św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. To Piotr proponuje w miejsce Judasza wybór 

następcy (Dz 1, 15-26). Jego propozycja zostaje przyjęta. Piotr przemawia do tłumu 

w dzień Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 5-38) i do najwyższej Rady żydowskiej 

(Dz 4, 5-12). Piotr został aresztowany przez Heroda jako głowa Kościoła (Dz 12, 1-

19). To w końcu Piotr rozstrzyga na soborze apostolskim, żeby ewangelizację roz-

szerzyć także na pogan i że neofitów nawróconych z pogaństwa należy zwolnić z 

nakazów judaizmu (Dz 15, 1-12) O pobycie św. Piotra w Rzymie piszą Ojcowie 

apostolscy. Św. Klemens I Rzymski (koniec wieku I) pisze o męczeńskiej śmierci 

św. Piotra i Pawła w Rzymie. Św. Ignacy (+ 107) mówi w Liście do Rzymian: „Nie 

jak Piotr i Paweł rozkazuję wam”. Św. Papiasz (I-II w.) podaje, że Marek napisał 

Ewangelię wtedy, gdy Piotr był w Rzymie (Euzebiusz, Historia Kościoła, III, 39). 

Św. Ireneusz (+ 202) relacjonuje: „Mateusz wydał między Żydami w ich języku 

Ewangelię wtedy, gdy Piotr i Paweł w Rzymie głosili Ewangelię i zakładali Ko-

ściół”. Tertulian (+ ok. 240) zapisał: „Jeśli przybędziesz do Italii, masz Rzym... O, 

jak szczęśliwy to Kościół, któremu całą naukę wraz ze swoją krwią przekazali 

Apostołowie, gdzie Piotr rodzajem męki zrównany z męką Pańską, gdzie Paweł 

ukoronowany śmiercią Jana”. Wreszcie świadectwo św. Kajusa, kapłana rzymskie-

go (ok. 210): „Mogę pokazać ci groby Apostołów Piotra i Pawła. Bo gdy pójdziesz 

do Watykanu albo w kierunku Ostii, znajdziesz groby tych, którzy ten Kościół 

założyli” (Euzebiusz, Historia Kościoła,II, 25). Dowodem najwymowniejszym, że 

św. Piotr był w Rzymie i że tam poniósł śmierć męczeńską, jest jego grób. Według 

podania miał on znajdować się w bazylice św. Piotra pod konfesją. Badania prze-

prowadzone przed rokiem 1950 potwierdziły głos tradycji. Znaleziono tam śmier-

telne szczątki Apostoła. Współcześnie wśród chrześcijan istnieją jednak spory do-

tyczące zakresu władzy papieża. Z tego powodu Sobór Watykański I (1870) wydał 

następujące orzeczenie dogmatyczne: „Nauczamy przeto i orzekamy, według 

świadectw Ewangelii, że Chrystus Pan bezpośrednio i wprost św. Piotrowi Apo-

stołowi obiecał i powierzył prymat władzy nad całym Kościołem Bożym... Jeśliby 

tedy kto powiedział, że św. Piotr Apostoł nie jest przez Chrystusa Pana ustano-

wiony księciem wszystkich Apostołów i głową widzialną całego Kościoła walczą-

cego, albo że otrzymał on od tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa wprost i bezpo-

średnio tylko honorowy a nie prawdziwy prymat władzy, niech będzie wyklęty”. 

To święto przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Ko-

ściół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.  


