
 

 

 
 

 

    Świętopietrze 
 

Tradycja świętopietrza, inaczej Obola św. Piotra, sięga aż VIII 
wieku. Aż do reformacji w XVI wieku chrześcijańscy władcy płacili 

papieżowi specjalny podatek na Kościół. W 1871 r. ten stary zwyczaj 
wznowił papież Pius IX. W Polsce świętopietrze – najstarszy podatek nad 
Wisłą, który płacił już Mieszko I – zbiera się właśnie 29 czerwca, czyli w 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Paliusz metropolitalny to biały wełniany pas, połączony ze sobą, 

zwyczajowo o szerokości kilku centymetrów. Zakładany na ornat na 
ramiona i opuszczany końcami na piersi i plecy. Ozdobiony jest 

wyszytymi sześcioma czarnymi równoramiennymi krzyżami, zakończony 
czarnymi, jedwabnymi fragmentami. Noszony jest wyłącznie jako 
element stroju liturgicznego, mający podkreślić funkcję i władzę 

metropolity w zgromadzeniu oraz jego łączność ze Stolicą Apostolską. 
 

Zgodnie z tradycją paliusz tkany jest z wełny dwóch owiec, 
błogosławionych przez papieża we wspomnienie św. Agnieszki 21 

stycznia.  Zakładany są przez papieża nowym arcybiskupom 
metropolitom, najczęściej w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 29 

czerwca, jako znak łączności z Biskupem Rzymu. Od stycznia 2015 
decyzją papieża Franciszka, paliusz, wręczony arcybiskupowi 

metropolicie na Watykanie, nakładany jest na niego w jego własnej 
archidiecezji przez nuncjusza apostolskiego. Paliusz symbolizuje owcę, 

którą na ramionach niesie Dobry Pasterz. 

 

PONIEDZIAŁEK  29 Czerwca 

Św. Apostołów Piotra i Pawła 

 

08:00- 

 

17:00 +  Paweł, Rozalia Goyke  

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + ojciec Paweł Behmke w dniu im. 

 

18:00 + Józef i Aleksandra /ona/Wittstock 

 

WTOREK 30 Czerwca 

 

17:00 + Joanna i Julian Potrykus i dziadkowie 

z obojga stron 

 

17:00  - w pewnej intencji 

 

18:00 + rodzice: Elwanowscy i rodzeństwo 

 

18:00 + Eugeniusz Makuch od mieszkańców 

ul. Górniczej 

 

ŚRODA  1 Lipca 

 

17:00 -  Dziękczynna z okazji 6 r. ślubu 

Agnieszki i Łukasza Romanik 

 

17:00 +  Maria, Feliks, Brygida 

Trzebiatowscy 

 

18:00 +  z rodziny Otrompka: Halina i Jan 

 

18:00 +  Antoni Zimoń i rodzice z obojga 

stron 

 

CZWARTEK 2 Lipca 

 

17:00 – 

 

17:00 +  z rodziny Ceynowa: Franciszek w r. 

śm. i Maria; Eugeniusz Doering, dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + Marta Czapp w 17 r. śm. i Augustyn 

 

18:00 - O nawrócenie męża, + dusze w 

czyśćcu cierpiące 

PIĄTEK 3 Lipca 

Św. Tomasza 

 

17:00 + Antoni Barlarz w r. śm., Agnieszka i 

Grzegorz Borscy 

 

18:00 +  Augustyn Goyke w 12 r. śm. 

 

18:00 - O zdrowie dla Jakuba; + dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 

SOBOTA 4 Lipca 

 

17:00 - 

 

17:00 +  Józefa /ona/, Ksawery Jeka i wszyscy 

krewni   

 

18:00 +  Aurelia Styn w r. śm. 

 

18:00 - 

 

XIV  Niedziela Zwykła 

 5 Lipca 

 

08:00 +  rodzice: Józefa /ona/ i Bernard 

 

08:00 + Maria, Franciszek Ceynowa, 

Eugeniusz Doering; z rodziny 

 

10:00 - 
 
10:00 + Franciszek Hintzke w 8 r. śm. 
 

11:30  + Halina Hintzke w r. śm. i Jan 

 

11:30 + mama Magdalena Poćwiardowska 

 

20:00 -  Dziękczynno-błagalna w intencji 

rodziny 

 

20:00 - 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  - 

28.06.2020 – XIII niedziela zwykła 

________________________________________ 

1. Witamy wszystkich parafian, gości i turystów 

odpoczywających nad polskim morzem.  

2. Dziś nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o 8.00., w 

tygodniu po Mszy św. o 17.00. 

3. Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy 

w niedziele Mszy św. o 16.00. Jest ona przesunięta na godzinę 

20.00. Przed południem są trzy Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 

11.30. Równocześnie przypominamy, że sobotnia Msza św. o 

godz. 18.00. sprawowana jest z liturgii niedzielnej. Spowiedź jest 

zasadniczo przed Mszą św. w dni powszednie. 

4.  W liturgii tego tygodnia w poniedziałek przypada Uroczystość 

Apostołów: Piotra i Pawła – taca na Świętopietrze – dodatkowa 

Msza św. o 8.00,  w piątek święto Tomasza Apostoła. Wszystkim 

Solenizantom i Jubilatom składamy życzenia i w modlitwie 

polecamy opiece świętych patronów. 

5.  W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację 

Najśw. Sakramentu w intencji kapłanów, kleryków, o nowe 

powołania do służby w kościele między 9.15 a 10.15. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed 

południem ks. proboszcz odwiedzi chorych z posługą 

sakramentalną. Po południu okazja do spowiedzi św. od 16.00. 

Po Mszy św. o 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania 

do NSJ. 

7. Za tydzień w niedzielę godz. 14.15. w kościele comiesięczne 

spotkanie Żywego Różańca. 

8. Są wolne intencje Mszy św. w bieżącym tygodniu i w przyszłą 

niedzielę. Intencje na bieżący tydzień można zamawiać w 

zakrystii, na pozostałe dni w biurze parafialnym w godzinach 

funkcjonowania. 

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa 

Niedzielnego” i nasz parafialny biuletyn. Jest do nabycia także 

parafialny kalendarz na 2021 rok  - cegiełka na budowę kościoła 

w cenie 20 PLN. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o 

skarbonce na sprzątanie kościoła. 

10. Ksiądz proboszcz dzisiaj kwestuje na budowę kościoła w 

Sierakowicach. 

11. W przyszłą niedzielę kolekta na seminarium. Gościć 

będziemy przedstawiciela naszej diecezjalnej uczelni. 

Na rozpoczynający się tydzień przyjmijcie Boże 

błogosławieństwo 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


