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Poniedziałek, 20.02 

7.00  śp. Bożena Turkiewicz 

18.00   

Wtorek, 21.02. 

7.00  O Boże błogosławieństwo dla Grzegorza Turkiewicz 

18.00   śp. Mieczysław Pocztarski (1 rocz.) 

Środa, 22.02. 

7.00   śp. Izabela Cieślak 

18.00 śp. Zofia Grygielewicz-Cieniewicz i za zmarłych z całej rodz.    

Cieniewiczów i Moskwiak 

Czwartek, 23.02 

7.00  

18.00 śp. Otolia Łukaszewicz – Aniśkiewicz (30 dzień po pogrzebie) 

18.00 śp. Zygmunt Stanowicki (12 rocz.) 

Piątek, 24.02 

7.00  śp. Bronisława Ulatowska  

18.00 Msza św. z okazji urodzin księdza Mirosława Wnęka 
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1. W tym tygodniu obchodzimy: 
22 lutego - Święto Katedry św. Piotra Apostoła 
23 lutego - wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.  
2. Wszystkim parafianom a szczególnie solenizantom tygodnia 
życzymy  Bożego błogosławieńswa wraz z miłością i życzliwością. 

Ogłoszenia parafialne Święci Kościoła 
 
 

22 II – Święto Katedry św. Piotra Apostoła 
 

 Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane 
ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry 
św. Piotra w Antiochii (22 II). Po reformie liturgii oba te święta 
zostały połączone w jedno pod wspólną nazwą: Katedry św. Piotra.  
 Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto 
Katedry świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem 
tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że 
właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za 
stolicę chrześcijaństwa.  
 Według bowiem bardzo dawnej tradycji św. Piotr miał 
najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego  
w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42 roku 
do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską. W 1558 roku papież 
Paweł IV ustalił ostatecznie 18 stycznia jako pamiątkę wstąpienia 
na tron rzymski św. Piotra, a 22 lutego na obchód święta objęcia 
stolicy w Antiochii. Oba święta obchodzone początkowo w Rzymie 
Paweł IV rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół łaciński.   
 W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem,  
w absydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. 
Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki św. Piotra. 
Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, 
spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. 
 Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej  
w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego 
następców. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale  
w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię 
dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę 
samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr. 



Dzisiejsze czytania:  Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48  

Doskonali jak Ojciec 

 Wykładnikiem doskonałości człowieka jest stosunek do jego 
wrogów. Przebaczenie objawione w geście dobroci wobec 
nieprzyjaciół jest dowodem pokrewieństwa z Bogiem. 
Najtrudniejszym krokiem w naśladowaniu Jezusa jest przejęcie Jego 
postawy wobec Annasza, Kajfasza, Piłata, Heroda, Judasza. To oni 
wydali na Niego wyrok. Oni wyrządzili Mu krzywdę. On zaś 
nieustannie otaczał ich autentyczną miłością.   
 Jest to możliwe wówczas, gdy potrafimy odkryć, że ten, kto 
krzywdzi, jest w o wiele bardziej nieszczęśliwym położeniu niż ten, 
kto cierpi.  
 Współczujemy dziecku, które jest maltretowane przez 
nieopanowanych rodziców. Odruch obronny dziecka jest w pełni 
uzasadniony, ale z punktu widzenia moralnego rodzic, który zadaje 
cierpienie dziecku, jest biedniejszy niż jego ofiara. Biedne jest 
bowiem jego serce, które nie umie kochać. Nienawiść jest straszną 
i trudno uleczalną chorobą, na ziemi nie ma straszniejszej.  
 Stając wobec niej należy podejść do Jezusa i poprosić 
o szczepionkę, by nasze serce było na tę chorobę odporne. 
Wówczas bliskie sąsiedztwo z nienawidzącym nie zniszczy nas.  
 Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu okażemy, ono może 
stopniowo prowadzić do jego opamiętania. Jedynym skutecznym 
lekarstwem na nienawiść jest mądre przebaczenie, okazane przez 
brata i przez Boga. Ono ukazuje bezsens nienawiści. Ono wzywa do 
jej zaniechania. Ono kompromituje nienawidzącego i czyni 
mocarzem przebaczającego.   
 Boga możemy naśladować jedynie w Jego miłosierdziu 
okazywanym grzesznikom, w przebaczeniu naszym winowajcom. To 
w tym znaczeniu Jezus powiedział zdumiewające słowa: „Bądźcie 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie”.             

  

Sobota, 25.02 

7.00  śp. Ryszard Wyszyński 

18.00 śp. Roman Witka (30 dzień po pogrzebie) 

 

Niedziela, 26.02  

8.00   śp. Antonina, Franciszek, Jerzy Lagoccy, Wiesława Rink 

9.30 śp. Bronisława i Czesław Wiśniewscy oraz Helena, Władysław  

 i Antoni Frak 

9.30 śp. z rodz. Denisiak: Bronisław, Maria, Renata, Wacław, Helena; 

Wiesława Lutestańska; z rodz. Lewczuk: Stanisław, Stefania, 

Bronisław, Aleksander; Hanna Białowarczuk 

11.00    śp. babcia Honorata i jej syn Roman 

12.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Bartosza z okazji 30 rocz. urodzin 

12.30  śp. Michał Makowski (20 rocz.), Teodor (1 rocz.) i Anna Warecha 

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Ewy  

z okazji 41 rocz.  urodzin 
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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                     

VII Niedziela zwykła 19 II 2017 r. 

      Por.Ks.E.Staniek 


