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Poniedziałek, 13.02 

7.00   

18.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

Gołębiewskich: Teresy, Patrycji, Wiktorii, Patryka i Pawła  

Wtorek, 14.02. 

7.00 śp. Ryszard Wyszyński 

18.00  O nawrócenie Patryka, Kacpra i Kamila oraz o wyzdrowienie dla 

Patryka 

Środa, 15.02. 

7.00   

18.00 śp. Leonarda, Stanisław i dziadkowie z obojga stron 

Czwartek, 16.02 

7.00 i 18.00 - wolne intencje Mszy św. 
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może tego uczynić nikt inny na ziemi.  
 Należy możliwie szybko odbudować szacunek dla Bożego 
Prawa, by nie traktować go, jak prawo ludzkie. Boże Prawo jest 
święte i niezmienne, jest niezawodnym punktem oparcia dla 
każdego, kto chce życie wygrać. 

1. W tym tygodniu obchodzimy  wspomnienie: 
Wtorek 14 luty - Śwęto świętych Cyryla i Metodego -patronów Europy. 
Tego dnia również wspominamy również św. Walentego. 
Środa 15 luty - wspomnienie bł. Ks. Michała Sopoćki - spowiednika  
św. Siostry Faustyny Kowalskiej.  

 
 

2. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Ryszard Wyszyński - lat 61, z ul. Grottgera 
Śp. Zbigniew Czekański - lat 64, z Gronowa  G. z ul. Szmaragdowej 
Śp. Izabela Cieślak - lat 51, z ul. Łęczyckiej 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

                   Por.ks.E.Staniek 
www.mateusz.pl 

Ogłoszenia parafialne 

 
 

14 II – Święty Walenty 
 
 
 
 
 
 
 

 Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości  
o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem 
rzymskim. Tam w czasie prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz 
ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w czasie 
ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany  
i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził 
rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od 
Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło 
to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 
lutego 269 roku.  Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak 
bliższych wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju 
jego kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią. 
Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem 
św. Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz  
z grobem św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium  
i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu 
średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę.  Był 
wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza 
nerwowych i epilepsji. Na Zach. zwłaszcza w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych czczono  św. Walentego jako patrona zakochanych. 
W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan  
w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także  
w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki. 

Święci Kościoła 



Dzisiejsze czytania:    Syr 15,15-20; Ps 119; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 

Nie zmieniać Bożego Prawa  

 Prawo ustanowione przez ludzi można i trzeba nieustannie 
doskonalić. Tego wymaga życie. Inaczej jest z prawem Boga. Ono 
jest doskonałe, doskonalsze od grzesznego człowieka i dlatego nie 
można go zmieniać, trzeba je wypełnić. Tymczasem wielu ludzi, 
traktując Prawo Boga identycznie jak prawo ludzkie, chce je 
zmieniać, chce je dostosowywać do swoich możliwości. Wielu sądzi, 
że jeśli prawo będzie łaskawe dla łamiących je, to życie będzie 
łatwiejsze. Wielki błąd. Usuwanie prawa lub znoszenie sankcji 
prawnych jest drogą wiodącą ku upadkowi człowieka.   
 eśli będzie wolno kłamać, to na ziemi wszyscy staną się 
kłamcami, jeśli będzie wolno kraść, wszyscy będą złodziejami, jeśli 
będzie wolno zabijać, wszyscy będą mordercami, jeśli będzie wolno 
cudzołożyć, wszyscy będą cudzołożnikami. Życie zamieni się 
w piekło. Boskie Prawo pomaga doskonalić serce człowieka 
i normować w duchu pokoju życie w społeczności. Im więcej 
szacunku dla tego Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi i we 
wspólnotach, jakie oni tworzą.   
 Jedyna droga prawdziwego życia to droga dobrego poznania 
Bożego Prawa i możliwie doskonałego jego wypełnienia. Im 
wcześniej człowiek to zrozumie, tym prostsze staje się jego życie. 
Znika wówczas bunt wobec Prawa. Nie jest ono bowiem przeszkodą, 
lecz pomocą, nie zniewala, lecz otwiera perspektywę wolności.   
 Człowiek, który zna wartość prawa, każde jego naruszenie 
chce możliwie szybko naprawić, wiedząc, że to jedynie słuszne 
działanie. Wierne zachowanie Bożego Prawa wypełnia człowieka 
pokojem nieznanym dla świata. Radość ducha promieniuje na 
innych.   
 Jezus jasno oświadczył: „Nie sądzcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Jeśli 
Jezus, Syn Boga, nie zamierza znosić Prawa, to tym bardziej nie 

Piątek, 17.02 

7.00   

18.00 śp. Kazimierz Chojnicki, Janina Chojnicka i zmarli z rodzin 

Chojnickich i Karczmarczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

 

 

Sobota, 18.02 

7.00  śp. Zbigniew Czekański 

18.00 śp. Dariusz Ruda (10 rocz.) Marian Ruda (19 rocz.) 

 

 

 

 

 

Niedziela, 19.02  

8.00 śp. Antoni Wójcik (2 rocz.) 

9.30 O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Wilsona i Miłosza 

9.30 śp. siostra Grażyna (5 rocz.) 

11.00 śp. Grzegorz Jakubik (2 rocz.) 

12.30 Msza w intencji Domowego Kościoła 

12.30 śp. Eugenia Piech (13 rocz.), Józef Piech (23 rocz.), zmarli  

z rodziny Waleszkowskich 

18.00 śp. Janina Kuczawska (5 rocz.), Marian Kuczawski (8 rocz.)  

i rodzice z obojga stron 
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KANCELARIA PARAFIALNA  
czynna: w środy i piątki w godz.  15.30 - 17.00  

w czwartki w godz. 7:30 - 9:00  
GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH:  

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 12.30 i 18.00   
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest odprawiana z formularza niedzielnego 

 

Strona internetowa parafii: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

                     Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                     
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