
WALENTYNKI, MSZA ŚW. U PANIEN BENEDYKTYNEK W ŁOMŻY  

Niedziela, 12 lutego 2023  

Przewodniczenie i homilia – Biskup Łomżyński 

 

Reklama: Diecezjalne Radio Nadzieja, Telewizja Narew, Komunikat do parafii, 

Informacja podana do miejscowych portali internetowych, plakaty, informacja podana 

narzeczonym przygotowującym się do małżeństwa w ramach bezpośredniego 

przygotowania do sakramentu małżeństwa.  

Dekoracja: Kwiaty, świece, balony napełnione helem, kolorowe światła w różnych 

częściach kościoła. 

Oprawa muzyczna: Zespół Ruchu Gloriosa Trinita z parafii pw. Krzyża Św. w Łomży. 

 

WSTĘP: Powitać i nawiązać do św. Walentego i dnia zakochanych. Zauważyć  

narzeczonych i małżonków. 

 

ASPERSJA i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERŚCIONKÓW ZARĘCZYNOWYCH 

 

BISKUP: Bracia i Siostry módlmy się za nas wszystkich tu obecnych, aby Pan Bóg oczyścił 

nas z grzechów i pozwolił godnie przeżyć tę Mszę świętą. Prośmy także, aby pobłogosławił 

narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa i ich pierścionki. Niech ich miłość stanie 

się tak piękna i cenna, jak pierścionki, które noszą. 

 

BISKUP: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław te zaręczynowe 

pierścionki. Niech będą one dla tych narzeczonych znakiem wiecznej i ofiarnej 

miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen 

 

Narzeczeni chwytają się za ręce i podnoszą je do góry, w tym czasie kapłan kropi wodą 

święconą wszystkich; następnie panowie mogą ucałować swoje narzeczone. 

 

LITURGIA SŁOWA z VI Niedzieli Zwykłej A 

 

CZYTANIE I  - ……………………………………………..        Syr 15,15-20 

 

Czytanie z Księgi Syracydesa 

 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. 

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. 

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. 

Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. 

Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. 

Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

Oto Słowo Boże. 



 

PSALM RESPONSORYJNY                                            Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34 

 

Refren: Błogosławieni szukający Boga. 

 

Błogosławieni, których droga nieskalana, 

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 

Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia 

i szukają Go całym sercem. 

Refren. 

 

Ty po to dałeś swoje przykazania, 

by przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 

ku przestrzeganiu Twoich ustaw. 

Refren. 

 

Czyń dobrze swojemu słudze, 

aby żył i przestrzegał słów Twoich. 

Otwórz moje oczy, 

abym podziwiał Twoje prawo. 

Refren. 

 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, 

bym ich przestrzegał do końca. 

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa 

i zachowywał je całym sercem. 

Refren. 

 

DRUGIE CZYTANIE  - …………………………………………. 1 Kor 2,6-10 

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

 

Bracia: 

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego 

świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, 

którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z 

władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz 

właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie 

słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 

tym, którzy Go miłują”. 

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga 

samego. 

Oto słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    J 6,63b.68b 



 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 

Ty masz słowa życia wiecznego. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA                                                                            Mt 5,17-37 

 
✠ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

 

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 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 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, 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 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». 

Oto słowo Pańskie. 



 

HOMILIA – Biskup 

 

Po homilii zaprosić na środek kościoła wszystkich narzeczonych. Niech się ustawią 

jedna para za drugą. 

 

BŁOGOSŁAIEŃSTWO NARZECZONYCH: 

 

BISKUP: Bracia i Siostry, Wiemy, że każdemu człowiekowi w każdym czasie potrzebna jest 

Boża łaska. Nikt z nas nie wątpi, że szczególnej pomocy łaski potrzebują młodzi chrześcijanie, 

którzy przygotowują się do założenia nowej rodziny.   

Prośmy więc dla tych naszych braci i sióstr o Boże błogosławieństwo, aby coraz bardziej 

szanowali się wzajemnie, szczerze się miłowali oraz przez spotkania i wspólną modlitwę w 

czystości przeżyli czas przygotowania do małżeństwa. 

 

Modlitwa błogosławieństwa narzeczonych: 

 

BISKUP: Panie Boże, źródło wszelkiej miłości, dzięki postanowieniu Twojej 

opatrzności ci młodzi spotkali się w życiu. Spraw łaskawie, aby ci, którzy 

przygotowują się do sakramentu małżeństwa i proszą o Twoją łaskę, umocnieni 

błogosławieństwem + z nieba, czynili postępy we wzajemnym szacunku i szczerze 

się miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.    Amen. 

 

Następuje błogosławieństwo indywidualne każdej pary narzeczonych relikwiami św. Walentego 

(przygotować dwa klęczniki przed ołtarzem). 

 

Narzeczeni klękają na klęczniku, kapłan ich błogosławi relikwiami i podaje je do ucałowania, 

wręcza każdej parze Pismo św. (albo jedną Ewangelię i obrazki). 

 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH 

 

Po narzeczonych zaprosić na środek kościoła małżeństwa. Niech się ustawią jedna para 

za drugą. 

 

BISKUP: Drodzy bracia i siostry, w dniu ślubu połączyliście się nierozerwalnym  

węzłem sakramentu małżeństwa. Zapraszam was teraz, abyście podali sobie prawe  

dłonie. Wspólnie módlmy się do Pana Boga o dalsze łaski i błogosławieństwa dla 

waszego małżeństwa, o umocnienie wiary dla waszych dzieci. 

 

Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego. 

 

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 



Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, 

co dziełem są Twych rąk. 

 

Pocieszycielem jesteś zwan 

I Najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 

Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był. 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. 

 

Po hymnie małżonkowie, którzy zdecydowali się odnowić przyrzeczenia 

małżeńskie na zaproszenie kapłana zwracają się twarzami ku sobie, podają sobie 

prawe ręce i odpowiadają na pytania kapłana. 

 

BISKUP: Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek 

małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie 

miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do 

śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, 

podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu 

Kościoła. 

 

BISKUP: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną 

miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? 

Małżonkowie: Chcemy. 

 

BISKUP: Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej 

wierności małżeńskiej? 

Małżonkowie: Chcemy. 

 

BISKUP: Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu 

i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia? 

Małżonkowie: Chcemy. 

 

BISKUP: Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na 

początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia i miłości. 

Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się znakiem związku 

Chrystusa z Jego Kościołem. Spójrz dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i 

trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierze 

małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umocnij więzi pokoju, aby otoczeni swoimi 

dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to 

przez Chrystusa, Pana naszego. 

Wszyscy: Amen. 

 



MODLITWA POWSZECHNA 

 

BISKUP: Zgromadzeni jako wielka rodzina dzieci Bożych przez wstawiennictwo 

św. Walentego, przedstawmy Panu nasze prośby: 

 

1. Módlmy się za Kościół święty, za papieża Franciszka, naszego Biskupa Janusza, 

kapłanów i diakonów, aby mogli bez przeszkód głosić światu Boży zamysł 

o małżeństwie i rodzinie. Ciebie prosimy… 

2. Módlmy się za Siostry Benedyktynki o wszelkie potrzebne łaski dla nich oraz 

o święte i liczne powołania do Zakonu Mniszek Benedyktynek. Ciebie prosimy… 

3. Módlmy się za narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa i za wszystkich 

myślących o miłości, aby zrozumieli, że prawdziwa miłość jest darem z siebie. 

Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się za wszystkich małżonków tu obecnych i tych mieszkających na terenie 

naszej diecezji, aby sam Bóg był im tarczą przed niebezpieczeństwami, a Jego słowo 

drogowskazem i siłą życia w miłości, wierności i uczciwości. Ciebie prosimy…  

5. Módlmy się za epileptyków i osoby cierpiące na choroby układu nerwowego, aby 

św. Walenty wyprosił im u Boga łaskę zdrowia. Ciebie prosimy…  

6. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie, o wygaśnięcie wszelkich 

waśni i konfliktów między narodami. Ciebie prosimy… 

7. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki 

Bożej Pięknej Miłości dla Marii i Łucji oraz dla ich rodziców Agnieszki i Mariusza 

Gawkowskich. Ciebie prosimy… 

8. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin (za zmarłych polecanych w tej Mszy 

św.:…………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………..…………….…….…..), 

aby doświadczyli Bożego miłosierdzia i radości nieba. Ciebie prosimy... 

9. Módlmy się za siebie wzajemnie i za nasze rodziny, abyśmy umiejętnie wykorzystali 

czas na budowanie relacji miłości z Panem Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy… 

 

BISKUP: Boże Królu wieczności i czasu, daj nam naśladować przykład życia 

świętego Walentego, abyśmy wzrastali w wierze i cnotach. Przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen.  

 

 

MODLITWA DO ŚW. WALENTEGO przed Najświętszym Sakramentem 

 

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 podziałów w świecie, daj nam 



zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi 

świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam 

przezwyciężać życiowe przeszkody. 

Prosimy Cię my osoby duchowne i konsekrowane, małżonkowie i narzeczeni, 

wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, 

i który żyje i króluje na wieki wieków.   Amen. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Najświętszym Sakramentem 

 


