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 Polskokatolickim odznacza się prostotą i żarliwością Pierw- 
 szych Chrześcijan. 
•	 Kościół przyjmuje zasadę dobrowolności celibatu du- 
 chownych – jako zgodną z nauką Apostołów i Tradycją  
 Kościoła do 1073 r.
•	 Kościół uznaje ważność sakramentów świętych udzielo- 
 nych wiernym w innych kościołach chrześcijańskich.
 
 Oznacza to, że NIE ODMAWIA posług religijnych:  
 chrztu dziecka i dorosłych, Pierwszej Komunii Św.,  
 Bierzmowania, Ślubu, prowadzenia pogrzebu  
 Chrześcijańskiego.
     ***
 Kościół jest otwarty na każdego człowieka w potrzebie 
 duchowej i duszpasterskiej.
     ***
 Wszystkie procesje (m.in. w Święto Bożego Ciała do 
 czterech ołtarzy) odbywają się wewnątrz świątyni.

•	 Liturgia mszy św. w każdą niedzielę o godz. 10:30  
 i 11:00, w tygodniu o godz. 18:00

Poruszająca do głębi jest SPOWIEDŹ
Kapłan wychodzi przed ołtarz ze słowami: „Kto pragnie 
przystąpić do spowiedzi świętej…”
Wierni: jedno zbliżają się do ołtarza, inni klęczą pozosta- 
jąc w ławkach. Kapłan spokojnym, donośnym głosem pro- 
wadzi każdego przed oblicze Boga Najwyższego: „…wyznajcie 
grzechy wasze przed Bogiem…” Nie ma niczego, nikogo, 
usprawiedliwienia, okoliczności, wykrętów: wszak stoisz 
przed Bogiem Wszechwiedzącym, Wszechmocnym i Wszech- 
ogarniającym… Wiesz, że otrzymasz rozgrzeszenie – bo 
Bóg jest Miłosierny – bez względu na Twoje zawiłe ścieżki 
życia, preferencje czy zapatrywania polityczne :)
Ale chcesz być lepszy: ta „łatwość” otrzymania rozgrzesze-
nia jest Twoim dodatkowym brzemieniem: jeżeli w głębi 
uznasz, że Bóg Ci chyba nie wybaczy – nie idziesz do Stołu 
Pańskiego. A kiedy w głębi duszy rozbłyśnie radość… już 
wiesz, że jesteś na właściwej drodze… Więc dzielisz się tą 
radością. I podczas Mszy Św. gdy słyszysz „…przekażcie so-

bie znak pokoju.” UŚMIECHASZ SIĘ. I widzisz, że INNI też 
się uśmiechają. I masz poczucie Jedności z Bogiem, Sobą 
i Ludźmi.
Wiernym Kościoła może zostać każdy człowiek ważnie 
ochrzczony w każdym chrześcijańskim kościele, który przyjął  
zasady wiary głoszone w Kościele Polskokatolickim, bierze 
udział w życiu sakramentalnym Kościoła i należy do okre-
ślonej parafii Polskokatolickiej.
Każdy wierny (dotyczy to wszystkich kościołów chrześci-
jańskich) może bez podawania powodów opuścić szeregi 
wiernych Kościoła zawiadamiając o swojej decyzji pro-
boszcza.

CIEKAWOSTKI:
Miejsce, na którym stoi Kościół Apostołów Św.Piotra i Paw-
ła było ZAWSZE miejscem świętym. Rosły tu święte dęby  
i stała kącina słowiańska z posągiem Trygława/Trzygłowa.

Na prośbę Bolesława Krzywoustego Św. Otton z Bamber-
gu chrzcił na Pomorzu pierwszych chrześcijan.  Św. Otton 
był inspiratorem budowy drewnianego kościoła pod we-
zwaniem Apostołów Św. Piotra i Pawła w Szczecinie i oso-
biście wmurował kamień węgielny pod fundamenty tego 
kościoła. Stało się to w dziesiątą niedzielę po Wielkanocy 
w czerwcu 1124 r.

Kościół Apostołów Św. Piotra i Pawła jest najstarszym  
w Szczecinie obiektem sakralnym. 

Za cztery lata obchodzić będziemy 900-lecie istnienia na-
szego kościoła. 

Bezcenną jest największa kolekcja w tej części Polski ka-
miennych płyt nagrobnych starannie konserwowanych  
i wmurowywanych obecnie w ściany kościoła.

Uwaga dla turystów:
Od maja do października kościół jest otwarty i można go 
zwiedzać w godz. 09:00-18:00.
Za złożoną ofiarę na dalszą konserwację składamy ser-
deczne „Bóg Zapłać”.

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI

 Jest kościołem katolickim i polskim, zorganizowa-
nym w okresie niewoli w XIX w. przez emigrantów pol-
skich w USA, w obronie przed wynarodowieniem polskiej 
mowy, wiary i kultury. Dla zachowania polskiej tożsamości 
i patriotyzmu.
 Jest kościołem katolickim, gdyż w oparciu o Pismo 
Święte i Tradycję posiada katolickie: zasady wiary i mo-
ralności, sakramenty święte oraz starokatolicką zasadę 
trójstopniowego Urzędu Apostolskiego: diakoni, kapłani, 
biskupi. Oddaje cześć Bogu w katolickiej liturgii i kulcie 
Najświętszej Maryi Panny i Świętych.
 Jest członkiem rodziny Kościołów Starokatolickich tzn 
zachowujących naukę kościoła niepodzielnego (tj. od cza-
sów apostolskich do 1054r. tj. podziału na Kościół Wscho- 
dni i Zachodni – Rzymski).
 Jest kościołem polskim, gdyż powstał z pobudek pa-
triotycznych i posiada zwierzchnią władzę w Polsce. Służy 
wszystkim Polakom w kraju i za granicą. Sprawuje liturgię 
w języku polskim.
Najwyższą władzą jest Synod Ogólnopolski składający 
się z duchownych i świeckich, który wybiera biskupów  
i zwierzchnika Kościoła na pięcioletnią kadencję. Stąd od-
powiedzialność za Kościół także świeckich.
Kościół Polskokatolicki dzieli się na trzy diecezje: warszawską, 
wrocławską i krakowsko-częstochowską. Diecezje dzielą się 
na dekanaty, zaś dekanaty na parafie.

RÓŻNICE 
wobec Kościoła Rzymsko-Katolickiego:
•	 Kościół nie podlega jurysdykcji Watykanu.
•	 Kościół przyjmuje dwojaką formę spowiedzi: uszną (dzie- 
 ci i młodzież do lat 18. oraz dorośli tylko na indywidu- 
 alne życzenie) i ogólną.
•	 Kościół – zgodnie z nauką Jezusa „Królestwo moje nie 
 jest z tego świata” – głosi jedynie Ewangelię, pozosta- 
 wiając sprawy społeczno-polityczne świeckim.
•	 Liturgia uroczystości kościelnych aczkolwiek tożsama  
 z liturgią Kościoła Rzymskokatolickiego – w Kościele 
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