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A co do samych walentynek? 
 Współczesny świat wyzbywa się pierwiastków chrześcijańskich. Albo poprzez wy-
mazanie ze świadomości pewnych pojęć chrześcijańskich (np. w niektórych krajach od 
pewnego czasu Boże Narodzenie nazywa się "przerwą świąteczną"), albo poprzez nada-
nie starym głębokim pojęciom nowej, zazwyczaj mocno spłyconej treści. Ofiarami takich 
akcji propagandowych stali się między innymi św. Mikołaj oraz św. Walenty. Ten pierw-
szy z wielkiego biskupa Miry przemienił sie się w czerwononosego krasnala z Laponii; ten 
drugi zaś, jako męczennik za wiarę w Chrystusa nie bardzo pasuje do klimatu świętowa-
nych obecnie "walentynek", dlatego stał się - dzięki mass mediom - "patronem zakocha-
nych", czyli pobłażliwym swatem .  
 Informacje na temat św. Walentego są skromne, niemniej te, które są dostępne, 

wskazują, iż był on postacią wielką - cudotwórcą, egzorcystą, prawdziwym Chrystusowym żołnierzem, zdobywającym dla 
Zbawiciela dusze; kapłanem-męczennikiem, który za wiarę oddał swe życie. Św. Walenty został wpisany w Martyrologium 
Rzymskim pod datą 14 lutego dwa razy: jako kapłan rzymski, ścięty w czasie prześladowań, jakie wybuchły za panowania 
cesarza Klaudiusza II Gota ok. roku 269-270, oraz jako biskup Terni pod Rzymem, który został sprowadzony do Rzymu i tam 
stracony. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, w tym wypadku chodzi o jedną i tą samą osobę. Św. Walenty jako 
patron osób zakochanych... Jest to pewnego rodzaju uogólnienie i zawężenie, bowiem trzeba przypomnieć, że w 1496 r. 
papież Aleksander VI ogłosił św. Walentego nie tylko patronem pięknej miłości, ale także małżonków i narzeczonych. Mia-
ło to swoje uzasadnienie przynajmniej w dwóch faktach.  
 Św. Walenty jako biskup wysyłał do swych wiernych płomienne listy o miłości do Chrystusa, a także udzielał ślubów 
parom, które pobierały się potajemnie. Było to w czasach, kiedy cesarz Klaudiusz II Got zakazał zawierania małżeństw, są-
dząc że dzięki temu młodzi ludzie chętniej będą służyć w jego armii.  
 A co do samych walentynek? Jak podają źródła, w południowej i zachodniej Europie Walentynki obchodzone są już 
od czasów średniowiecznych. Do Europy północnej i wschodniej tradycja dotarła później. W Polsce zwyczaj obchodów wa-
lentynkowych zadomowił się na dobre dopiero pod koniec XX wieku.  
 Tradycja dnia zakochanych pokrywa się z obchodami święta zakochanych jeszcze z czasów Cesarstwa Rzymskiego, 
obchodzonych (14/15 lutego) ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa oraz Pana - boga przyrody. Sławne Lu-
perkalia - rzymskie święto ustanowione przez Euandrosa, pierwotnie były poświęcone Luperkusowi, pasterskiemu bogu 
plemion italskich. W tradycji obchodów Luperkaliów ważną rolę odgrywał kult Fauna, rzymskiego bóstwa, pół człowieka, 
pół kozła. Święto obchodzono w sławnej jaskini Luperkal, w której legendarna wilczyca miała odnaleźć i wykarmić rzym-
skie bliźniaki: Remusa i Romulusa. W miejscu tym corocznie składano ofiary zabijając psa i dwie kozy. Kapłani zwani Luper-
kami (Lupercii, od upus, 'wilk',lupa, 'wilczyca'), ubrani w skórę zabitego kozła, obiegali wzgórze Palatynu i uderzali prze-
chodniów rzemieniami, sporządzonymi ze skór zwierząt ofiarnych. Uderzenie takim rzemieniem bezdzietnym kobietom 
miało zapewnić płodność, a wszystkim pozostałym oczyszczenie od wszelkich przewinień, jakich dopuścili się w poprzed-
nim roku. Luperkalia są najprawdopodobniej pierwowzorem dzisiejszego święta walentynek.  
 Gdy w IV w. chrześcijaństwo stało się religią panującą w cesarstwie rzymskim, pogańskie obchody stopniowo zastę-
powano przez święta chrześcijańskie. Luperkalia były na tyle popularne, że utrzymały się aż do końca V w. Zniósł je dopie-
ro w 496 r. papież Gelazy I, zastępując je najbliższym w kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walentego.  
 Obecnie święto walentynkowe obchodzone jest w wielu krajach, lecz w każdym tradycja Dnia Zakochanych wygląda 
nieco inaczej. W Japonii, Korei Pd. i na Tajwanie w Dniu Zakochanych, kobiety wręczają prezenty mężczyznom (w postaci 
słodkiego upominku), zaś w miesiąc później - 14 marca w tzw. Biały Dzień mężczyźni rewanżują się swoim wybrankom. 
W Walii zwyczajem walentynkowym jest obdarowanie ukochanej osoby drewnianą łyżeczką ozdobioną serduszkami, klu-
czami i kłódeczkami. W Niemczech - romantyczna kolacja przy blasku świec z przekazaniem bukietu róż lub innego prezen-
tu; we Włoszech zakochani wręczają sobie prezenty w postaci czerwonej bielizny; w Hiszpanii zaś zakochani przekazują 
sobie praktyczne prezenty (na przykład w postaci sprzętu AGD).  
 Wracając do Św. Walentego-ikonografia najczęściej przedstawia św. Walentego w stroju kapłana lub biskupa, w 
momencie jak uzdrawia chłopca z padaczki. Ponadto przedstawiany jest on jako kapłan trzymający kielich, miecz lub słoń-
ce, a także w scenie przywrócenia wzroku niewidomej dziewczynie. (opr. M.I.)  



NIEDZIELA, 12 LUTEGO 2017; 6 ZWYKŁA; 
  9:30 – Za śp. mamę + Wandę Krupińską w 6 rocznicę śmierci i brata + Grzegorza  
             także 6 rocznicę śmierci - dar intencji od córek i sióstr Ewy i Lidii 
  9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA W DNIU URODZIN - Adam BELICA  
11:00 – Za śp. babcię + Katarzynę Stachnio - dar intencji od wnuczki Katarzyny z rodziną 
11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA - Laetitia KIERZANOWSKA  

Pontefract  16:15  – Za śp. syna + Józefa Domęciaka - dar intencji od mamy Marii Simpson z rodziną 

Leeds        19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                Ducha Świętego i zdrowie dla córek Natalii i Amelii z okazji urodzin - dar intencji 
                                od rodziców Barbary i Piotra 
 

PONIEDZIAŁEK, 13 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. babcię + Emilię Marszałek w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od  
                                 wnuczki Madzi z rodziną 
 

WTOREK, 14.02.2017; ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I METODEGO - Patronów Europy i św. Walentego; 
 10:00 – Za śp. + Stanisława Peszko w rocznicę pogrzebu - dar int. od rodziny pp. Tosta 
 

ŚRODA, 15 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
    11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla syna Piotra w dniu urodzin i całej Jego rodziny - dar intencji od  
                                 mamy Haliny Czachurskiej 
 

CZWARTEK, 16 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
    10:00 – Za śp. rodziców + Eleonorę i + Kazimierza Szwedzińskich oraz siostrę + Barbarę 
 

PIĄTEK, 17 LUTEGO 2017; Dzień powszedni - III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego;  
  10:00 – Za śp. męża, ojca i dziadka + Stanisława Malach - dar int. od żony z rodziną 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI  
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla Narin Zagrosi z okazji Chrztu Świętego oraz dla Jej rodziców, 
                                 rodziców chrzestnych i babci Barbary 
  

SOBOTA, 18 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
   8:30 – Za śp. siostrę + Teresę Piotrowską w 30 dzień po śmierci - dar intencji od  
                                 siostry Bożeny Paszel z rodziną 
   9:30 – CHRZEST - Jacob KISIEL 
 14:30 – CHRZEST - Max Alexander GAUNT  
 16:00 – CHRZEST - Branko JANO   
                                 VII TYDZEŃ OKRESU ZWYKŁEGO  
            18:30 – Za śp. przyjaciela Druha Harcmistrza + Bogdana Szwagrzaka - dar intencji na 
                                 udział w Jego pogrzebie od pp. Jerzego i Danuty Kucewiczów 
NIEDZIELA, 19 LUTEGO 2017; 7 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
              i zdrowie dla pani Heleny Monist z okazji Jej urodzin - dar intencji  
              z podziękowaniem za Jej życzliwość od pań Ali Sztyrbickiej i Janiny Epstein 

    11:00 – W intencji ZHP w Dniu Myśli Braterskiej – Zjazdu Hufców Wilno, Kaszuby i Gdynia 

    16:00 – CHRZEST - Branko JANO  

Harrogate   16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 Ducha Świętego i zdrowie ROCZNIAKA córki - Marii Victorii FLAK oraz  
                                 Jej rodziców Magdaleny i Radka  
Leeds        19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                Ducha Świętego i zdrowie dla syna Krzysia w dniu urodzin i córki Hanny  
                                Kostrzębskich - dar intencji od rodziców Żanety i Pawła i brata Jasia 

*  ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada 
święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie 
Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącz-
nie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do 
kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisa-

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 



ny alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-
słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milio-
nów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Pa-
weł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. 
*   DZIEŃ MODLITW ZA NARODY SŁOWIAŃSKIE - Święto Cyryla i Metodego jest Dniem 
Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmai-
te narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez 
codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między naroda-
mi i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.  
*  ŚWIĘTEGO WALENTEGO - 14 LUTEGO - tradycja także wspomina św. Walentego, kapła-
na rzymskiego, który w 269r. poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec 
Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także w 
Polsce, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej 
zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, 
którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspól-
noty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość doprowadziła Ich do dnia zaślubin. 

*  WALNE ZEBRANIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA Ustalono datę Walnego Zebrania Koła Żywego 
Różańca na niedziele 5 marca po Sumie o godz. 12:30.  
*  SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PIERWSZKOMUNIJNYCH - odbędzie się w sobotę 25 
grudnia podczas katechez dzieci komunijnych. Przyprowadzając dzieci zostajemy z nimi na kateche-
zie. Obecność obowiązkowa. 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   12.02.17  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   19.02.17       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
Niedziela   26.02.17   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka              *   g. 11.00  –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela     5.03.17   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein         *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   12.03.17  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach     *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na spisanie Protokołu 
Badania Kanonicznego stanu wolnego - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie 

 

KSIĘGA INTENCJI NA ROK 2017 OTWARTA  

MOŻNA SKŁADAĆ INTENCJE MSZALNE PO MSZAYCH ŚW. W TYGODNIU I NIEDZIELĘ.  
PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH 

* PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NASZYCH DOMACH TRWA -
TERMINY PRZYJĘCIA OBRAZU ustalamy z DUSZPASTERZEM. Prosimy o wpisy dziękczynne i błagalne 
do Księgi Peregrynacyjnej. Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w danej rodzi-
nie, jest historycznym wydarzeniem i jej wyznaniem wiary. 
*  UWAGA! ***REKOLEKCJE*** WSPÓLNOTA WIECZERNIK Zapra-
szamy na ciekawy i wartościowy weekend z Bogiem. Rozpoczynamy Mszą Świętą w piątek 17 lutego o go-
dzinie 19:00 - 3 dniowe rekolekcje to okazja spotkanie interesujących osób, wspólną modlitwę, śpiew oraz 
konferencje. Wszystko w bardzo przyjaznej atmosferze. 17-19 Luty. OASIS - Rekolekcje dla młodzieży 
(do -18 lat)  Tematy: Miłość, Wdzięczność, Miłosierdzie i Modlitwa 

Zimowa Sesja 24-26 Luty - Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji 
Rekolekcje dla dorosłych (powyżej 18 roku życia) Rozpoczynamy Mszą Świętą w piątek o godzinie 19:00 

Motywem przewodnim będzie życie i wiara Abraham. Kontakt: tel.07496000824 wspolnotawieczernik@gmail.com 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2017 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie intencji 
mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych  
* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. Można 
umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2017 – ROZPOCZNIE SIĘ 
  W SOBOTĘ 4 MARCA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA,  
godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I w kawiarni ośrodka 
         W NIEDZIELĘ 5 MARCA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 



*  NIEBIESKIE KOPERTKI „GIFT AID” NA ROK 2017 - są do pobraniu u w kaplicy św. 
Stanisława. Zachęcamy pracujących Parafian do tej formy składania darów ofiarnych na Parafię. 
*  POLSKIE DAY CENTRE  - zaprasza na obiad każdej środy o godz. 11:30. 
*  LEEDS FESTIVAL CHORUS, którego członkiem jest Parafianin naszej wspólnoty - 
pan Ryszard Biedka, zaprasza w sobotę 4. marca, do budynku ratusza miejskiego (Town Hall) na 
"Stworzenie Świata Haydna, czyli historie stworzenia opowiedziana w pięknej oprawie muzyki po-
ważnej. Bilety w cenie od £ 16.00 do £ 33.50 można nabyć u członków Chóru, w Leeds City Centre 
Box Office pod nr 0113 3760318 lub online pod adresem www.leedstownhall.co.uk. 

HUFIEC KASZUBY „KASZUBY” DRUŻYNA HARCEREK „TOPOLE”  
I GROMADA SKRZATÓW „ŻABKI”  ORAZ z HUFCA HARCERZY „WILNO”  

9-TA DRUŻYNA HARCERZY IM. Św. MAKSYMILIANA KOLBE  
I GROMADA ZUCHÓW „SKOCZKI” zapraszają     

na uroczysty kominek z okazji DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ,  
który odbędzie się w Polskim Ośrodku Katolickim w Leeds,  

dnia 19 lutego 2017 roku o godzinie 16:00. 

29/01/2017  + Kopertki £ 136.07 +  Ofiary Gift Aid £ 297.75 + na tacę - £ 430.07 + Biuletyn - £ 26.95 
*  DOBRODZIEJOM KOŚCIOŁA SERDECZNY BÓG ZAPŁAĆ - za dar ofiarny - £158.88 złożony  do 

skarbony świec wotywnych w miesiącu styczniu br. 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2016/2017 - od godz. 15:00 do 20:30 
  

PONIEDZIAŁEK  -  13.02.2017r.  - LEEDS  LS 17 “ADRESY NOWE”  - Ks. umawia się na wizytę telefo-
nicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 14.02.2017r. - WAKEFIELD  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
ŚRODA  -  15.02.2017r.  -  NORMANTON  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w za-
krystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
CZWARTEK - 16.02.2017r.  - PONTEFRACT - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie 
PIĄTEK – 17.02.2017r. - LEEDS  LS 16 “ADRESY NOWE”   - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub 
osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
PONIEDZIAŁEK - 20.02.2017. - LEEDS LS 10  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 21.02.2017r. - LEEDS  L 11- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
ŚRODA - 22.02.2017r. - -  LEEDS  L 12  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
CZWARTEK - 23.02.2017r.  - LEEDS  LS 13 “ADRESY NOWE” - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 
lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
PIĄTEK - 24.02.2017r.  - LEEDS  LS 17 “ADRESY NOWE” - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub 
osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
PONIEDZIAŁEK - 27.02.2017. - HARROGATE  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 28.02.2017r. - PUDSEY - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii 
po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 

K O M U N I K A T Y 


