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Święty Walenty, biskup i męczennik.
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 zginął śmiercią męczeńską. Stało się to 14 lutego
269 roku. Jest wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza
nerwowych i epilepsji.
Św. Walenty jest również patronem zakochanych.
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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 przedtem: «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 więc przyniesiesz dar swój
przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój
przed oktarzem, 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
więc 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 ręka 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, naraża
ją 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".

Uczniów Jezusa ma wyróżniać życie według ośmiu błogosławieństw. Jest to możliwe
jedynie dzięki oświeceniu Ducha Świętego, gdyż jest to zmiana wartościowania życia.
„Dotknij, Panie, moich oczu, by patrzyły czysto”.
„Dotknij, Panie, moich warg, by mówiły łagodnie”.
„Dotknij, Panie, mego serca, by umiało przebaczać i prosić o przebaczenie”.
Wybaczajmy sobie. Będzie więcej słońca w nas i dookoła nas.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że został postawiony nowy grób dla Księży Proboszczów
spoczywających na naszym cmentarzu w Czerniewicach. Można go poznać po
napisie w języku łacińskim „Vos estis sal terrae” / „Wy jesteście solą ziemi”/.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Śp. Józef Pasik i śp. Janina Kaczmarska – pokój ich duszom.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Brat zakonny, w trzecim wieku już, piąty dzień siedzi na wakacjach u swojego rodzonego
brata. Gospodarz tak się pewnego dnia wynurzał przed swoim przyjacielem:
- Ty wiesz, kocham swego brata jak siebie samego i nie żałuje mu niczego; pije więc litr
mojej kawy, zjada kilogramy szynki i jeździ moim wozem. Ale gdy co rano siada do
śniadania i uśmiecha się do mnie moimi zębami - to już za dużo.
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział trzeci
WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
"WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO"

137. Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne?
W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Od
początku aż do końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze swojego Ducha,
który nas jednoczy w wierze, abyśmy mogli jako przybrani synowie nazywać Boga
"Ojcem" (Rz 8,15). Duch Święty jest niewidzialny, lecz poznajemy Go poprzez Jego
działanie, gdy objawia nam Syna i kiedy działa w Kościele. 687-690; 742-743
138. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego?
"Duch Święty" jest imieniem własnym trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Jezus nazywa Go
jeszcze: Parakletem (Pocieszycielem) i Duchem Prawdy. Nowy Testament nazywa Go
także: Duchem Chrystusa, Pana, Boga, Duchem chwały, obietnicy. 691-693
139. Jakie są symbole Ducha Świętego?
Są liczne: woda żywa, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego i nasyca
ochrzczonych; namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania;
ogień, który przekształca wszystko, czego dotyka; obłok - raz ciemny, raz świetlisty - w
którym objawia się chwała Boża; włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha
Świętego; gołębica, która zstępuje na Chrystusa i spoczywa na Nim podczas chrztu. 694701
140. Co oznacza, że Duch Święty "mówił przez proroków"?
Przez pojęcie prorocy rozumiemy tych wszystkich, których Duch Święty natchnął do
mówienia w imieniu Boga. Duch Święty sprawia, że proroctwa Starego Testamentu w całej
pełni wypełniają się w Chrystusie i objawia Jego tajemnicę w Nowym Testamencie. 687688; 702-706
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9.00 Za +Andrzeja Gieracha w 11 rocz. śmierci.
12.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anety i Łukasza z racji 11 rocz. ślubu
i ich córeczki.
16.00 Za +Mariannę i Stanisława Owczarków oraz Stanisławę Kaczmarek.
141. Co sprawił Duch Święty w Janie Chrzcicielu?
Duch Święty napełnia Jana Chrzciciela, ostatniego proroka Starego Testamentu, którego
posyła dla "przygotowania Panu ludu doskonałego" (Łk 1,17) i ogłoszenia przyjścia
Chrystusa, Syna Bożego; nad którym ujrzy Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim,
i który będzie chrzcił Duchem Świętym (por. J 1,33). 717-720
142. Jakie jest działanie Ducha Świętego w Maryi?
Duch Święty wypełnia w Maryi wszystkie oczekiwania i przygotowania Starego
Testamentu na przyjście Chrystusa. W sposób jedyny i wyjątkowy napełnia Ją łaską i
sprawia, że Jej dziewictwo staje się płodne, aby mogła wydać na świat wcielonego Syna
Bożego. Czyni Ją Matką "całego Chrystusa", to jest Jezusa Głowy i Kościoła Jego Ciała.
Maryja jest obecna wśród Dwunastu w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty
zapoczątkuje "czasy ostateczne" wraz z ukazaniem się Kościoła. 721-726; 744
143. Jaka relacja występuje między Duchem Świętym i Jezusem Chrystusem podczas
Jego ziemskiej misji?
Syn Boży od chwili swego Wcielenia jest konsekrowany w swoim człowieczeństwie na
Chrystusa (Mesjasza) przez namaszczenie Duchem Świętym. On Go objawia w swoim
nauczaniu, wypełniając obietnicę daną ojcom i posyła rodzącemu się Kościołowi, "tchnąć"
na Apostołów po Zmartwychwstaniu. 7 144. Co zdarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?
Pięćdziesiąt dni po swoim Zmartwychwstaniu, w dniu Pięćdziesiątnicy, uwielbiony Jezus
Chrystus wylewa obficie Ducha i objawia Go jako Osobę Boską; w tym dniu zostaje w
pełni objawiona Trójca Święta. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w
Kościele, który jest posłany, aby głosić i upowszechniać misterium komunii Trójcy Świętej.
731-732; 738
Widzieliśmy prawdziwe Światło, otrzymaliśmy Ducha niebieskiego, znaleźliśmy
prawdziwą wiarę: wielbimy niepodzielną Trójcę, ponieważ nas zbawiła (Liturgia
bizantyjska, Troparion z Nieszporów Pięćdziesiątnicy).
145. Czego dokonuje Duch Święty w Kościele?
Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół: Duch Miłości przywraca ochrzczonym
utracone przez grzech podobieństwo Boże i pozwala im żyć w Chrystusie, uczestniczyć w
życiu Trójcy Świętej. Posyła ich, aby dawali świadectwo o Prawdzie Chrystusa i ustala ich
wzajemne funkcje, aby wszyscy przynosili "owoce Ducha" (por. Ga 5,22-23). 733-741;
747
146. Jak działają Chrystus i Duch Święty w sercach wiernych?
Przez sakramenty Chrystus członkom swego Ciała udziela Ducha Świętego i łaskę Bożą,
które przynoszą owoce nowego życia według Ducha. Wreszcie Duch Święty jest
Nauczycielem modlitwy. 738-741 /cdn./.

