„Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół.
Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich...”

JEDNOŚĆ W LITURGII
Ja wiem lepiej! Nie, to ja wiem lepiej! I tak można się
sprzeczać, licytować, dzielić i wprowadzać niepokój, a jeśli
nie będzie jasnej, popartej argumentami dyskusji – także
dotyczącej spraw liturgii, to zrodzi się tylko większa zazdrość
i chęć panowania. Święci Apostołowie Piotr i Paweł – dwa
różne charaktery, różne
osobowości,
o różnym
doświadczeniu, potrafili kłócić się, spierać i wcale nie
umniejszało to ich świętości. Dlaczego? Bo zawsze
pozostawali zapatrzeni w Chrystusa, a nie w siebie. To
dawało im siłę, by mimo różnic, podać sobie rękę (por. Ga
2,9) i współpracować. Czy my jako służba liturgiczna ołtarza,
ministranci, lektorzy, ceremoniarze, ale także kościelni,
organiści, schola, komentatorki, przygotowujący liturgię,
ołtarz, dekoracje, kwiaty itd., oraz zgromadzeni na liturgii
wierni, potrafimy ze sobą współpracować, czy tylko
współzawodniczyć? Posługujemy, czy podporządkowujemy
sobie innych? Pamiętajmy, że to my mamy służyć Bogu, a nie
On udowadnianiu naszej racji. Niech Święci Apostołowie
Piotr i Paweł wstawiają się za nami i uczą nas jedności w
posłudze. Jedność, to jednak nie identyczność lecz złączenie
w jednym duchu, przez Ducha Świętego, w sercu płonącym
miłością do Boga i ludzi. Nie jest sztuką kimś rządzić, ale
sztuką jest kogoś prowadzić.
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU
Już w średniowieczu znane były odpusty całkowite
wszystkich, dotychczas popełnionych grzechów. Kościół
określił szereg możliwości i warunków, by po ich spełnieniu
otrzymać taki dar. Wszelkich przywilejów i praw związanych
z udzielaniem odpustów, należy szukać w Kodeksie Prawa
Kanonicznego; kanony od 992 do 997. Szczegóły są w
Wykazie Odpustów z 2004 roku (WO wyd. 4 bis). Są to
przepisy regulujące otrzymanie odpustu. Odpust można
otrzymać po wypełnieniu określonych warunków i przez
działanie Kościoła, np.: udział w rocznicy poświęcenia
własnego kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”,
nawiedzenie cmentarza w okresie 1-8 listopada i wiele, wiele
innych. Odpusty mogą być cząstkowe lub zupełne. Można je
ofiarować za siebie lub za zmarłych. Dobrą okazją do
uzyskania odpustu jest Uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Aby przyjąć odpust zupełny należy być w
stanie łaski uświęcającej po odbytej spowiedzi świętej, należy
wziąć udział w Eucharystii i przyjąć komunię świętą, oraz
spełnić jeden z warunków nakazanych przez Kościół.
29 czerwca można uzyskać odpust zupełny za używanie ze
czcią przedmiotu pobożności, pobłogosławionego przez
papieża lub przez biskupa, dodając jednak jakąkolwiek
zatwierdzoną formułę wyznania wiary (por. WO, nad. 14§1).
29.06. za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne
odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” można uzyskać
odpust zupełny (por. WO nad. 33§1 nr 3a).
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(FRAGMENT Z PREFACJI O ŚWIĘTYCH APOSTOŁACH PIOTRZE I PAWLE NR 66)

KULT ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH
Kult osób świętych wiąże się przede wszystkim ze czcią
męczenników. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa,
każdego, kto umarł za Chrystusa, uznawano za świętego. Z
powodu bardzo dużej ilości świętych męczenników tworzono
swego rodzaju spis, listę imion, czyli tzw. Martyrologium, w
którym dodatkowo umieszczano datę śmierci danego
świętego. Aby jeszcze bardziej ujednolicić obchody na cześć
osoby świętej stworzono Kalendarz Rzymski, w którym
wyznaczony był dzień, dla najważniejszych świętych. Kościół
zachęca do świętowania obchodów ku czci patrona parafii,
patrona wspólnoty, pierwszego ewangelizatora danej
społeczności. Musimy mieć świadomość, że w każdej Ofierze
Mszy Świętej biorą udział aniołowie i święci. Potwierdza to
m.in. I Modlitwa Eucharystyczna, gdzie przyzywa się imiona
świętych Starego Przymierza i Nowego Przymierza (Abel,
Abraham, Józef, Piotr, Paweł). Również w wielu starszych
kościołach w ołtarzu głównym umieszczone są figury
świętych, jako tych uczestniczących w Misterium Eucharystii.
Sobór Watykański II przypomina, że zgodnie z tradycją
Kościół oddaje cześć świętym oraz otacza szacunkiem ich
autentyczne relikwie i wizerunki. Ciekawostką jest, że
zachowuje się zwyczaj umieszczania relikwii pod ołtarzem,
co oznacza, że ofiara świętych ludzi ma źródło w Ofierze
Chrystusa. Zobacz więcej w Dyrektorium o Pobożności
Ludowej i Liturgii (szczególnie DPLiL nr 210 – 246).
DO EUCHARYSTII NA TEN DZIEŃ (OD STRONY
ZAKRYSTII) PRZYGOTOWAĆ NALEŻY:
- Mszał Rzymski – formularz str. 114’, prefacja nr 66,
odmawia się w tym dniu hymn Chwała na wysokości oraz
Wyznanie wiary, Lekcjonarz – tom VI str. 190 i 194,
książeczki dla koncelebransów, modlitwa powszechna (4-6
wezwań), kielich nakryty welonem (koloru czerwonego),
korporał, palkę, puryfikaterze, dzbanek z wodą, ampułki,
pateny do komunii, chleb, wino, wodę, kadzielnicę i łódkę z
kadzidłem, alby, stuły i ornaty - koloru czerwonego.
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