
 

  

  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 faryze-
uszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopu-
ścił 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 pieklą ognistego. 
Jeśli więc 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 przeciwni-
kiem 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 cudzołó-
stwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy-łup 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 rozwodo-
wy». 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 fałszy-
wie 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». Mt 5, 17—37. 

nieść złości, nie żywić złych pragnień, nie rozbijać 
małżeństwa, mówić "tak", które są prawdziwymi 
"tak", nie mścić się, miłować nieprzyjaciół.  
 Są to sprawy tak trudne do wykonania, że 
czujemy się przygnieceni ogromem ewangelicz-
nych wymagań. Dopóki nie znajdziemy właściwej 
miary tych wymagań, nadal będziemy trwali w 

 Jezus nie ustanawia nowego prawa, lecz 
pokazuje nowy sposób patrzenia na stare Prawo. I 
na wszelkie prawo. Nie jesteśmy ludźmi bezpra-
wia. Mówienie, że "wystarczy kochać" jest praw-
dą, tylko trzeba jeszcze dodać, że jest to prawo i 
że należy je wprowadzić w życie poprzez kon-
kretne zasady, które są prawami: nie dać się po-
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dawnym formalizmie, któremu Jezus zdecydowanie 
się przeciwstawiał a to znak, iż pokusa jest wielka i 
każdy jest na nią narażony.    
 Słowa ostrzeżenia wypowiedziane z całą 
powagą ("Ja wam powiadam!") były prowokacją. 
Do kogo mówił: "Jeśli wasza sprawiedliwość nie 
będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryze-
uszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego"? 
Do ludzi, którzy podziwiali autentyczną wiedzę 
uczonych w Piśmie i wielki trud uświęcania się fa-
ryzeuszy.      
 Jezus przyszedł nie po to, ażeby dorzucić 
kilka bardziej szczegółowych nakazów, ale by obja-
wić sekret wysublimowania wszelkiego prawa. Jest 
to problem litery i ducha. Litera jest absolutnie ko-
nieczna ("Ani jedna jota nie zmieni się w Prawie"), 
ale posiada ona wartość wyłącznie ze względu na 
ducha, w jakim zostaje wypełniona. Jezus objawia 

nam, że tym duchem może być tylko miłość. Można 
miłość nazywać nowym prawem, ale lepiej widzieć 
w niej rację i miarę wszelkiego prawa.  
 Chrześcijanin nie zadaje sobie pytania, co 
robić, żeby żyć bez grzechu, ale jak żyć, żeby ko-
chać najbardziej, do końca.    
 Idź zatem dalej, o wiele dalej niż wszystko, 
co jest zakazane lub nakazane idź ku pełni miłości. 
Oczywiście nie wolno zabijać, ale człowieka można 
skrzywdzić na tyle różnych sposobów. Zstąp do 
swojego serca, zstąp najgłębiej, puść się w pogoń za 
najbardziej ukrytymi, najmniejszymi nawet pragnie-
niami czynienia krzywdy, zbadaj swoją wolę kocha-
nia, ulecz ją, jeśli jest chora, umocnij ją, jeśli jest 
słaba. Sama twoja chęć kochania jest już przylgnię-
ciem do prawa Chrystusa. A wówczas możesz 
kształtować swoje życie pośród nakazów prawa. 
    ANDRÉ SÈVE 

         Święty Walenty: Mityczny patron zakochanych             
Walentynki, święto zakochanych obchodzone 14 lutego, 
niesłusznie bywa stawiane w jednym rzędzie 
z Halloween, jako kolejny eksportowany produkt kultury 
anglosaskiej. Okazuje się bowiem, że wspominany tego 
dnia w kalendarzu liturgicznym św. Walenty, od którego 
imienia pochodzi nazwa święta, został ogłoszony patro-
nem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksan-
dra VI.       
 Czytając biografie świętych bardzo szybko moż-
na odkryć dlaczego ten, a nie inny stał się patronem leka-
rzy, robotników czy podróżujących; dlaczego o dobrego 
męża modlimy się do św. Józefa, a  w sytuacji bezna-
dziejnej wzywamy wstawiennictwa św. Judy Tadeusza 
czy św. Rity. Tak wynika z ich życiorysu i predyspozycji 
jakie posiadali. Jakie zatem życie miał św. Walenty, 
że okrzyknięto go patronem zakochanych? Czy spełnił 
się w roli dobrego swata, czy też sam doświadczył zako-
chania? A może rola jaka został mu przypisana w ogóle 
do niego nie pasuje?    
 Początków dzisiejszych walentynek szukać trze-
ba nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. 
O ich dacie zadecydowała sama przyroda. W połowie 
lutego bowiem ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mie-
ście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uwa-
żano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastu-
jące rychłe nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na 15 
lutego wyznaczyli datę świętowania luperkaliów – festy-
nu ku czci boga płodności Faunusa Lupercusa. 
W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria: 
imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, 
po czym losowali je chłopcy. W ten sposób dziewczyny 
stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów. Bywa-
ło, że odtąd chodzili ze sobą przez cały rok, a nawet zo-
stawali parą na całe życie…   
 Dzisiaj bardzo trudno odtworzyć historię jego 
życia. Pochodził z pierwszych wieków chrześcijaństwa, 
z czasów wielkich prześladowań. Spisywanie życiorysów 
było wówczas zabronione, przekazywano je zatem ust-

nie. Można domyślić się więc, że wiele faktów z życia 
św. Walentego zostało zapomnianych, część wielokrot-
nie zmieniła swoją wersję, a inne zostały po prostu wy-
myślone dla dodania biografii większego kolorytu. Jedno 
jest pewne – św. Walenty to postać autentyczna. Żył 
w Terni, dzisiejszej włoskiej Umbrii. Niektóre źródła 
podają, że z wykształcenia był lekarzem, ale porzucił 
swój zawód i został rzymskim kapłanem.
 Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego 
Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne wojny 
do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować 
do wojska. Cesarz uznał, że powodem takiego postępo-
wania była ich niechęć do opuszczania swoich narzeczo-
nych i żon. Dlatego odwołał wszystkie planowane zarę-
czyny i śluby. Kapłan Walenty pomagał parom, które 
pobierały się potajemnie. W końcu został zatrzymany 
przez prefekta Rzymu i poddany procesowi polegające 
na wymuszeniu siłą zaparcia się Chrystusa. 
 Świętego Walentego bito kijami, a kiedy nie 
przyniosło to rezultatów kazano go ściąć. W innych 
podaniach można natomiast przeczytać, że św. Walenty 
uzdrowił z epilepsji małego chłopca, co przyczyniło się 
do nawrócenia i ochrzczenia całej jego rodziny, ale na 
Walentego ściągnęło to wyrok śmierci. Egzekucję wyko-
nano 14 lutego 269 roku. 
         Modlitwa do św. Walentego          
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który 
z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne 
przesłanie pokoju, Ty, który - dzięki męczeństwu przyjętemu z 
miłości - zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i 
śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdarć i po-
działów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawio-
ną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami 
miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które 
pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, 
wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej 
miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki 
wieków. Amen.  
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ZZAPOWIEDZIAPOWIEDZI  PPRZEDŚLUBNERZEDŚLUBNE  
  

Sakramentalny związek małżeński  
mają zamiar zawrzeć: 

 
Damian Cąkała, kawaler lat 28  
zam. Poręba Spytkowska        i 

Ilona Damkowska, panna lat 29  
zam. Ogrodzieniec 

ŚŚWIĘCIWIĘCI  OO  EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

                 Dobro niedobrania 
           Dobre małżeństwa są bardzo niebezpieczne – kończą się śmiercią. 

Właśnie przeczytałem w gazecie, że co trzecie mał-
żeństwo w Polsce kończy się rozwodem. Dotyczy to 
głównie związków, których staż małżeński nie prze-
kracza 10 lat. I teraz najciekaw-
sze: najczęstszym powodem 
orzekania rozwodów jest 
„niezgodność charakterów”. 
Bardzo wygodna formuła. Gdy 
wiele lat temu do orzekania roz-
wodów zastosowano ją w Ame-
ryce, Chesterton tak to skomento-
wał: „Jeśli Amerykanie mogą się 
r o z w o d z i ć  z  p o w o d u 
»niezgodności charakterów«, to 
nie mogę pojąć, dlaczego wszy-
scy się nie rozwiodą. Poznałem wiele szczęśliwych 
małżeństw, ale nigdy takiego, w którym występowa-
łaby zgodność charakterów”. I, uwaga, kluczowe 
zdanie: „W małżeństwie chodzi o to, żeby zmagać 
się i przetrwać moment, gdy niedobranie staje się 
niezaprzeczalne; bo mężczyzna i kobieta jako tacy 
są niedobrani”. 
Otóż to! To jakiś przeklęty mit, że małżonkowie 
muszą do siebie pasować, że muszą lubić te same 
góry i te same morza, że mają zachwycać się tymi 
samymi dziełami sztuki i mieć jednakowe poglądy 
w kwestiach społeczno-politycznych. A dlaczego to 
mit przeklęty? Bo on sprawia, że ludzie skupiają się 
na oczekiwaniach pod adresem drugiej osoby, a nie 
pod swoim adresem. Klucza do małżeńskiego szczę-
ścia nie szukają w pracy nad sobą, tylko nad mał-
żonkiem. To nie ja mam stać się znośny dla żony, to 
żona ma być moim aniołem. Gdy będzie, wtedy bę-
dziemy dobrani, bo ja od becika już jestem aniołem. 
Awantury małżeńskie uśmierza się przez zamknięcie 
własnej gęby, a nie małżonka, ale nie zrozumieją 
tego poszukiwacze „zgodności charakterów”. Ci w 
każdym konflikcie małżeńskim widzą dowód na to, 
że źle wybrali. A owszem, źle wybrali – należało 
kupić żonie kwiaty, a oni kupili sobie pół litra. 
Dosłownie „dobrane” związki to tworzą geje i les-
bijki. Ci to wszystko mają jednakowe, nawet narzą-
dy płciowe. Tylko co z tego, skoro takie dobranie 
jest w każdym sensie bezpłodne? Paradoksalnie 
małżonków łączy właśnie to, czym się różnią. To 
prowadzi do rozwoju, to otwiera oczy i zmusza do 
zmiany. Z tego wreszcie rodzi się nowe życie (znów 
niedobrane), a z nim szansa na jeszcze większą mi-
łość. 
Nie ma sensu „dopasowywanie się”. Dobre małżeń-
stwo to związek miłości, a nie podobieństw. A mi-

łość to poszukiwanie dobra drugiej osoby – tylko 
tak można znaleźć własne dobro. 
Nie bez powodu mówi Pismo: „Mężowie, miłujcie 

żony, bo i Chrystus umiłował 
Kościół i wydał za niego same-
go siebie” (Ef 5,25). 
To nie jest wezwanie do per-
fekcyjnego dopasowania się, 
bo Jezus nie czekał, aż będzie-
my z Nim zgodni charakterem 
albo przynajmniej trochę przy-
jemniejsi. Nie szukał lepszego 
Kościoła. Umarł za taki, jaki 
jest. My raczej za małżonków 
nie musimy umierać, wystar-

czy, że będziemy z nimi żyli. 
   Franciszek Kucharczak 

 „W sakramencie Eucharystii  postawiono przed tobą wielki stół.  Dobrze patrz, kim jest ten, kto daje ci się i jak daje ci się za pokarm,  ponieważ jeśli chcesz, aby ci posłużył, musisz go przyjąć z sercem czystym, pobożnym i pełnym miłości”  (św. Albert Wielki). 
 
 „Kiedy przyjmiecie naszego Pana,  starajcie się zamknąć oczy ciała i  otworzyć oczy duszy, a zobaczycie Go w sercu waszym”  (św. Teresa z Avila). 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

 1 . Za tydzień III Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na remonty w  
 naszym Kościele. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.  

 2. W środę 15 II 2017r przypada 30 rocznica święceń biskupich  
 Ks. Bpa Piotra Skuchy.  Módlmy się, aby dobry Bóg  

  darzył go obfitym błogosławieństwem, a Św. Patron   
nieustannie wypraszał wszelkie łaski.   

3. W czwartek 16 II 2017r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na  
 kolejne spotkanie Kręgu  Biblijnego do salki Jana Pawła II.  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 12.02.2017-19.02.2017 
                 12  luty - Niedziela       7.00+ Grzegorz Słomiński - od Władysławy Wnuk  
9.00+ Zdzisław Nowak          
10.30+ Edward Sagan  
 - od Anny i Stanisława Orman, Olgi i Artura         
12.00* Za parafian     
17.00+ Edward Górnicki  -  od córki z rodziną 
  13  luty  - Poniedziałek 7.00+ Tadeusz Chyra  - od sąsiadów Biedaków    
7.00+ Anna Markiewicz   
 - od córki Małgorzaty z mężem     
17.00+ Marianna Miśkiewicz  
 - od rodziny Miśkiewicz i Juszczyków  
      14  luty  - Wtorek                7.00+ Halina Witczak   
 - od sąsiadów Marczyk i Gajda    
7.00+ Zbigniew Barczyk   
 - od Jerzego Boruc z rodziną         
17.00+ Anna Markiewicz  
 - od brata Mariana z żoną 
    15  luty  - Środa               7.00+ Anna Markiewicz   
 - od siostry Wandy Rudzińskiej    
7.00+ Halina Witczak  - od rodziny Ptaś 
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
    16  luty  -  Czwartek    7.00+ Halina Witczak   
 - od brata Henryka i bratowej z rodziną    
7.00+ Zbigniew Barczyk  - od żony         
17.00+ Anna Markiewicz  
 - od brata Stanisława z żoną 

    17  luty  -  Piątek        7.00+ Anna Markiewicz   
 - od sąsiadów Korczyńskich i Perkowskich    
7.00+ Halina Witczak  - od Jana i Danuty Witczak 
17.00*Msza św. ZBIOROWA za zmarłych  
  18  luty  -  Sobota                   7.00+ Halina Witczak   
 - od Barbary Wiśniewskiej z synami 
7.00+ Zbigniew Barczyk  
 - od córki Renaty z rodziną         
17.00+ Anna Markiewicz  
 - od Wandy i Henryka Markiewicz z rodziną   
 19  luty - Niedziela VII Niedziela Zwykła    7.00   
9.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla  
 Rozalii i Andrzeja Kwiecińskich         10.30+ Waldemar Borkowski w r. śm.          
12.00+ Maria Tomiczek w r. śm.  
 - od córki Grażyny     
17.00+ Zofia i Apolinary Stanek w 8 r. śm.  
 

Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00;  Cementownia godz. 8.00;  

W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 17.00;  
*** 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45  

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

 
Śp. Janinę Podsiadło, 95 lat 

 
"Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  
a światłość wiekuista  niechaj jej świeci,  

na wieki wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 


