
       Twenty-First Sunday in Ordinary Time – August 27, 2017 

 

Peter’s Confession and Christ’s Church (Matthew 16:13-20) 

 

Jesus and His disciples left the synagogue and the town for the region of Caesarea Philippi; and many of 

the people were left confused between the teaching of Jesus and the teaching of the Jewish leaders. And so 

Jesus would want to know what His own disciples thought of Him. 

The disciples followed Jesus, believing that He was the Messiah. But their understanding of what Messiah 

was to do was still weak. What made Peter’s confession so important was the fact that it came against the 

backdrop of all the confusion and false teachings about Jesus. His confession of faith was so strong that 

Jesus could begin talking about His death on the cross. 

Second, Jesus announced that He was about to build His Church (Mt 16:18). This verse and the next have 

been at the center of controversy for ages. In verse 18 Jesus declared, “And I tell you that you are Peter, 

and on this rock I will build my Church, and the gates of Hades will not overcome it.” The saying relies on 

a pun on the name of Peter. The Aramaic name is Kepa (Cephas), and the Greek translation is Petros. The 

Aramaic word means “rock.” But the saying “on this rock” uses the feminine form of the word, petra. Many 

have argued that because there are two different words for “rock” used here, the meaning would be that 

Peter is a small stone, but Christ is the rock on which the church if founded.  

Christ builds His Church and people who become believers and enter the Church also enter the kingdom. 

But the kingdom for which we pray will be a new order in which Christ will put down all enemies and rule 

over the whole world. 

Because the Church is a part of or a form of the kingdom, nothing can prevent it from realizing its fully 

promised blessings when Christ returns. Even death, a weapon of Hell, cannot destroy the true Church. It 

may ruin denominations or local churches that lose sight of the vision; but the universal body of believers, 

the universal Church, will be victorious. 

Collection from last weekend – Aug. 19/20:  $ 1,429.00;  Diocesan Assessment : 138.00  Thank you for 

your generosity! 

 
Mass Intention 

Sat. Aug 26th 5:00 PM  + William Kuretich, req. by Eleanor and Bill 

Sun. 27th 9:00 AM  + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM  + Grzegorz Brzozowski, zam. Siostra 

Mon Aug 28, 17  No Mass 

Tue. Aug. 29th 7:30 AM   25th Wedding Anniversary William & Siobhan Kelly 

Wed. Aug 30th 7:30 PM + Rev. Janusz Nagórny and  + Rev. Jan Flak  

Th. Aug 31st 7:30 AM + Rev. Lech Kuna and + Rev. Ryszard Dziura 

Fri  Sep 1st  7:30 AM  For Parishioners 

First Friday- Polish Mass – Sep 1st  7:30 PM  Special Intention 

Sat. Sep 2nd 5:00 PM  + Ann Bindas, req. Bindas Family 

Sun. Sep 3rd  9:00 AM  + Helen Molitoris, req. John & Cathleen Bonsiewich 

10:30 AM  + Helena Piątkowska w 6 rocz. śm., zam. Mąż z Synami 

 

 



  Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła  – 27 sierpnia, 2017 

Wyznanie Piotra i ustanowienie Kościoła 

Dlaczego Jezus zabrał uczniów do Cezarei Filipowej, odległej ok. 60 km na północ od Jerozolimy? Cezarea 

Filipowa leżała na terenach pogańskich. Samo miasto rozbudował tetrarcha Herod Filip i nazwał je Cezareą 

na cześć cesarza Augusta Oktawiana. Tradycyjnie nazywało się ono Paneas od bożka Pana, który miał tam 

14 miejsc kultu. Herod wzniósł tam również świątynię ku czci cezara. 

 

Na pytanie Jezusa za kogo Go ludzie uważają wszystkie odpowiedzi umieszczają Go w kategorii 

„proroków". Chociaż większość żydowskich nauczycieli utrzymywała, że prorocy wymarli. Jezus zapytał 

ich: A wy za kogo Mnie uważacie?  Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. 

 

Wyznanie Piotra nabiera szczególnego znaczenia ze względu na okoliczność czasu i miejsca, gdzie się ono 

dokonało.  Jezus w odpowiedzi nazywa Piotra „skałą”. W języku aramejskim „Piotr" i „skała" to jedno i to 

samo słowo. Obietnica ta została dana Piotrowi, bowiem to on wyznał Jezusa. Piotr jest skałą jako ten, 

który wyznaje Jezusa, inni będą budowali na tym fundamencie, czyniąc to samo wyznanie. Kościół - 

hebr. qahal , grec. ecclesia - znaczy „zgromadzenie", zgromadzenie wyznających wiarę w Jezusa jako 

Zbawiciela i Kyriosa. Sam św. Piotr później napisze w swoim 1 Liście, że „zbliżając się do Tego, który jest 

żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, 

niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla 

składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa" (1 P 2, 4-5). 

 

Jezus ustanawiając Kościół na Piotrze (Mt 16:18) zapewnia, że „Bramy piekielne" nie przemogą Kościoła, 

ponieważ: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31). Kościół pomimo iż jest wspólnotą 

grzeszników, co ciągle kładzie się cieniem na Jego historii, jest wspólnotą żyjącą BOŻYM 

MIŁOSIERDZIEM, które jest naszym definitywnym zwycięstwem nad diabłem (diabeł to nie tyle 

oskarżyciel, co oszczerca, diabolos pochodzi od czasownika dia-ballein - dzielić, rzucać kłody), który 

próbuje oddzielić człowieka od Boga. 

 

Dla nas dzisiaj żyjących w XXI wieku na terenach pogańskich, często trudno jest uznać Jezusa za naszego 

Zbawiciela i Pana, za Boga i dać temu głośne świadectwo. Tym trudniej, że myślenie i przekonania 

pogańskie często przedstawiane są jako postępowe i nowoczesne, przynoszące wolność ludzkości, a 

myślenie ewangeliczne to przeszłość i zacofanie. Katolicy są zakrzyczani i często spanikowani 

agresywnością mediów, wolą milczeć i biernie patrzeć zamknięci wśród swoich. Gdy znajdziemy się w 

rozkrzyczanym tłumie sądzącym Jezusa jesteśmy spanikowani, gdy ktoś zapyta: „Ty też jesteś Jego 

uczniem? Ty też tak myślisz?" Czasem nawet pianie koguta nie wystarcza, żeby się otrząsnąć i „ być 

zawsze gotowymi do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas 

jest" (1 P 3, 15). 

 
Taca z ostatniego weekendu: 19/20 sierpnia: $ 1,429.00;  Podatek na Diecezję: 138.00.   Dziękujemy za 

hojność!  
Polska Szkoła  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej.  Prosimy o zapisy na rok 

2017/2018 - (201) 328-6778 lub (212) 380-6714. 

 

Hall for Rent/Sala do Wynajecia   -  Weddings         -                Zabawy 

                                                            -  Parties              -                Uroczystosci 

 



                                           Remember our parish in your will.       

 
 
 
 
 
 
 

 


