
 

,Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.  

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl   
   

 
 Święci Cyryl i Metody, tzw. sołuńscy bracia, mieli imiona chrzestne 

Konstantyn i Michał, pochodzili z Salonik. Św. Cyryl urodził się w 826 lub 827 roku, 
zmarł 14 lutego 869 r. w Rzymie. Św. Metody zaś urodzony ok. roku 815, zmarł 6 
kwietnia 885 r. prawdopodobnie w Welehradzie. Byli apostołami Słowian, twórcami 
najstarszego pisma słowiańskiego zw. Głagolicą, wprowadzili j ęzyk słowiański do 
liturgii rzymskiej. 

31 grudnia 1980 Papież Jan Paweł II ogłosił św. Cyryla i Metodego głównymi, 
obok św. Benedykta, patronami Europy. 
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EWANGELIA NA SZÓST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                  Mt 5,17-37 

Wymagania Nowego Przymierza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: 
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w 
Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, 
choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 
niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 
niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, 
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu 
rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli wi ęc przyniesiesz dar swój 
przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar 
swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w 
drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię 
do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni 
grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. 
Jeśli wi ęc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. 
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje 
ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja r ęka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 
twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli 
kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a 
kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że 
powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu 
swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest 
tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo 
jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet 
jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 
 

●●● 
 
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał,  
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił  - uwielbieniem.     
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.    
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.  
 



 
OGŁOSZENIA 

Żywot Św. Walentego. 
W Martyrologium rzymskim wymieniany jest dwukrotnie: jako kapłan rzymski, ścięty 
w czasie prześladowań za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego oraz biskup 
Terni koło Rzymu. Uważa się, że jest to ta sama osoba. 
Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym. Żył w III wieku w 
Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową 
swoich doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie. 
Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści nie mający rodzin. Zakaz ten 
złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony 
do więzienia i skazany na śmierć  /14 lutego 269 r./. 
Od Średniowiecza Walenty, którego łacińskie imię znaczy "silny" i "zdrowy", był 
czczony jako patron chorych na padaczkę, w tamtych czasach zwaną też "chorobą 
świętego Walentego". W Polsce czci się go jako patrona ciężkich chorób, zwłaszcza 
umysłowych, nerwowych i epilepsji / w tradycji uważany za patrona zakochanych/. 
Relikwie tego Św. znajdują się w Zespole Klasztorno - Pałacowym w Rudach 
Raciborskich oraz w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Z pamiętnika misjonarza. 
Ojciec generał żegna grupę misjonarzy, którzy mają w buszu nawiązać kontakt  
z plemieniem, u którego kanibalizm jest jeszcze na porządku dziennym. 
- Jedną rzecz kładę wam szczególnie na serce - mówi zatroskany najwyższy przełożony - 
uważajcie na siebie i otoczenie: nie chcę mieć żadnych męczenników, po których potem nie 
byłoby relikwi. 

●●● 
Do końca marca czytamy Ewangelię wg. św. Marka /cd/. 

Główne założenia Ewangelii św. Marka to głębsza refleksja nad trzema pytaniami:  
a/ Kim jest Jezus Chrystus ? 
b/ Na czym polega prawdziwa wolność człowieka ? 
c/ Jaka droga prowadzi do tej wolności ? 
Trzeba przeczytać Ewangelie św. Marka trzykrotnie, za każdym razem mając na 
uwadze odpowiedź na jedno z w/w pytań. 
Ad.a/ Ewangelia św. Marka rozpoczyna się od zdania, które stanowi klucz do 
zrozumienia całości. W nim sam autor wyznaje kim jest Jezus Chrystus. Początek 
Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (Mk 1,1). Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym. W Ewangelii Marka kilkakrotnie mamy to okre ślenie. Na początku jest 
wyznanie samego Ewangelisty, następnie dwukrotnie jest to głos Ojca Niebieskiego – 
raz nad Jordanem w czasie chrztu: Tyś jest mój Syn umiłowany (MK 1,11), drugi raz 
w czasie przemienienia na Taborze znów Ojciec mówi: To jest mój Syn umiłowany 
(Mk 9,7). I wreszcie setnik, poganin, pod krzyżem wyznaje: Prawdziwie ten człowiek 
był Synem Bożym (Mk 15,39).  
Kim jest Jezus Chrystus? Jest Synem Boga /cdn/. 
  



 
INTENCJE 

                                                PONIEDZIAŁEK  14. 02. 2011 
ŚW. CYRYLA – MNICHA I METODEGO – BISKUPA, PATRONÓW E UROPY 

DZIEŃ ŚW. WALENTEGO 
16.00 Za +Krzysztofa Cabałe /greg. 14/. 
 
                                                   WTOREK  15. 02. 2011 
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 15/. 
 
                                                            ŚRODA  16. 02. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Włodarczyk z racji 85 rocz. 
                  urodzin 
          Za +Jana Kupidurę;  
                +Krzysztofa Cabałę /greg. 16/; 
                +Kazimierę i Tadeusza Skonecznych; 
                +Jana Walaszczyka /popogrzebowa/;  
                +Jana Szurmańskiego /int. od wnuczków i prawnuczków/; 
                +Piotra Rokickiego i Stanisława Domańskiego /int. od rodziny 
                  Klamżyńskich/; 
                +Antoninę i Józefa Kępa, dziadków Kępów i Gierachów oraz Tadeusza 
                  Wędraka. 
                                                                CZWARTEK  17. 02. 2011 
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 17/. 
 
                                                   PIĄTEK  18. 02. 2011 
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 18/. 
 
                                                   SOBOTA  19. 02. 2011 
16.00 Za +Mieczysława Kamińskiego w 7 rocz. śmierci oraz rodziców Kamińskich 
                 i Borsów; 
                +Krzysztofa Cabałę /greg. 19/. 
 
                 NIEDZIELA 20. 02. 2011 
  9.00 Za +Mariannę i Stanisława Owczarków oraz Stanisławę Kaczmarek; 
                +Zofię, Jana, Stanisława i Mariusza Gierachów. 
12.00 Msza św. zbiorowa /za żyjących/. 
          O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Martyny i Ryszarda 
                   w 4 rocz. ślubu i i ch dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny z racji 90 rocz. urodzin;  
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny z racji 95 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary z racji 50 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Anety i Łukasza z racji rocz. ślubu i ich 
                  córeczki Amelki oraz o łaskę zdrowia dla Władysława. 
16.00 Za +Andrzeja Gieracha w 8 rocz. śmierci; 
                +Krzysztofa Cabałę /greg. 20/. 


