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20. – 26. 10. 2014 r. 

XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny 

„Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga”. 

Tym stwierdzeniem Jezus podkreśla, że wartość człowieka nie określa się miejscem w 

społeczności politycznej. Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest 

uczestnictwo w życiu Boga. Obywatele czerpią ze strony państwa (Cezara) określone 

profity, np. prawa, infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę zdrowotną i z tej racji 

są zobowiązani płacić podatki i w sposób odpowiedzialny angażować się w walkę o 

prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z drugiej jednak strony należą do Boga, mają 

odbity w sercu Jego obraz, podobieństwo, dlatego powinni oddawać Bogu cześć, 

uwielbienie. Wolność jest umiejętnością oddawania każdemu tego, co się mu należy. 

Jezus rozdziela religię od polityki. Ale nie na zasadzie przeciwieństw: czarne-białe, 

wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg. Religia i polityka, choć są odrębne, wiążą się ze sobą. 

Domena Boga obejmuje wszystkie inne. Nie ma podziału na sfery sakralne, duchowe i 

świeckie, w których nie ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo wglądu. 

Czy nie dzielę rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? Jak wypełniam obowiązki 

społeczne i polityczne? Czy biorę odpowiedzialność (na moim odcinku) za kształt 

państwa? Czy oddaję Bogu to, co należy do Boga, a Cezarowi to, co należy do 

Cezara? 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i 

nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak 

cennymi owocami miłości, jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i 

duch ofiary” (FC 36). 

Dlaczego to robisz? Co tobą kieruje? Czasami szukamy wyczerpującego uzasadnienia 

takiej, a nie innej decyzji, a wystarczyłoby powiedzieć: „bo kocham”. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  20. 10. 2014 – św. Jana Kantego - kapłana 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe   

18. 00 Za ++ Jadwigę i Antoniego Klyszcz, za córkę Helenę, za rodziców, 

rodzeństwo i d.op.   

Wtorek  21. 10. 2014 – bł. Jakuba Strzemię - bpa 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Jerzego Wojciechowskiego w I r. śm. 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

Środa  22. 10. 2014 – św. Jana Pawła II - papieża 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 - Za + Antoninę Smolin w I r. śm.  

- Za ++ Pawła i Klarę Morciniec, ++ synów Ryszarda i Pawła oraz wnuka 

Joachima, pokr. i d.op. 

Czwartek  23. 10. 2014 – św. Jana Kapistrana - kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Cecylię Okos z ok. ur. i za ++ krewnych    

17. 30 Nabożeństwo różańcowe  

18. 00 Za ++ Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synową, za Annę i Jana 

Cichos, syna Ryszarda, bratową Annę i d.op. 

Piątek  24. 10. 2014 – św. Antoniego Marii Klaret - bpa 
7. 00 Za + Marię Kilbach, jej rodziców, rodzeństwo i dusze w czyścu cierpiące 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. 

za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Teresy Sieroń z ok. 85 r. 

ur., za córki i w int. całej rodziny 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  25. 10. 2014  
13. 00 Dz. błag. do BOp. MB Różańcowej w int. Sabiny i Stanisława Wójcik  z ok. 

25 r. ślubu, dzieci, rodziców, najbliższej rodziny prosząc o zdrowie, 

pomyślność i wszelkie Boże błogosławieństwo 

17. 00 OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe    

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski z pr. o dalsze zdrowie 

i Boże błog. w int.Teresy i Zbigniewa Grise z ok. 35 r. ślubu, za synów z 

rodzinami i za wnuki  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

pew. int. w rocznicę ślubu oraz za dzieci i za najbliższych  

- W int. Agnieszki o szczęśliwe rozwiązanie, za Anię o Boże błogosł., za 

syna Masimo i w int. całej rodziny o wstawiennictwo Matki Najświętszej i o 

Bożą  opiekę  

- Za ++ rodz. Annę i Jana Ochota, ++ dziadków i krewnych z obu stron  

- Za + Henryka Dróżdż, za rodziców, teściów i za ++ rodziców Dróżdż - 



Kozieł - Sznajder i pokr.  

- Za + Cecylię Okos i ++ dziadków z obu stron  

- Za + Marię Kochanek, za ++ teściów Gertrudę i Franciszka Kochanek oraz 

za ++ Katarzynę i Czesława Wójcik 

Niedziela  26. 10. 2014 – XXX Niedziela Zwykła – przejście na czas zimowy  
8. 00 Za ++ rodz. Hildegardę i Ernesta Styrnol, za ++ Różę i Stefana Gambiec, za 

ich rodziców i całe pokr.  

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Stefana i Heleny Ptaszek z ok. 50 r. ślubu, za synów z rodzinami i wszelką 

Bożą opiekę  

16. 00 Nabożeństwo różańcowe   

16. 30 Za ++ Annę i Feliksa Krupa, za ++ z pokr. Krupa – Drzymała 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na Misje św. Dzisiaj także 

obchodzimy światowy Dzień Misyjny. Zachęca się do modlitwy w intencji  

Misji św.  

2. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem z ubiegłej niedzieli 

wyznaczoną na FUNDACJĘ NOWEGO TYSIĄCLECIA. Wpłynęło 1.088 

zł i 80 gr.  

3. Przez cały październik zapraszam na nabożeństwo różańcowe. Każdego 

dnia o  godz. 17.30 - przed wieczorną Mszą św.  

4. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna będzie przeznaczona na nowy 

napęd dzwonów w naszym kościele  

5. We wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów do 

bierzmowania z klas III Gimnazjum  

6. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

7. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I-Komunijnych  

8. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

9. W sobotę 25 pażdziernika Wspólnota Franciszkańska poprowadzi 

Różaniec –Koronkę Franciszkańską ku Czci Siedmiu Radości Najświętszej 

Maryi Panny  

10. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na przyszły rok 2015  

12. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa  

13. Zaprasza się kibiców w niedzielę 19 października o godz. 15.00 na mecz 

pomiędzy Groszmalem a Adamietz Kadłub   

Opowiadanie – Dowód odwagi 

- Jeżeli chcesz się przyłączyć do naszej bandy, możesz to zrobić! - powiedział Piotr z 
kamienną twarzą. Alek spoglądał na czubki butów. 
- Nigdy nie kradłem - wymamrotał. 



- Zawsze jest ten pierwszy raz. A dowód odwagi jest dowodem odwagi! 
- Nie trzęś portkami - zachęcał Bernard. - My odwrócimy uwagę staruszka, a ty 
ukradniesz mu czekoladę i do kieszeni. No już! 
Alek potrząsnął ramionami: 
- Pozbawienie staruszka czekolady nie jest wielkim dowodem odwagi. 
- Chcesz być jednym z nas, tak czy nie?... Jesteś tchórzem! 
- Nie jestem tchórzem - zaprzeczył Alek. I cała trójka udała się w kierunku małego 
sklepiku, w którym było wszystkiego po trochu. Rozległ się dzwonek w drzwiach. 
Staruszek spojrzał spod okularów i pozdrowił ich skinieniem głowy. 
Piotr i Bernard udawali, że obojętnie oglądają towar. Następnie przenieśli uwagę 
sklepikarza na kąt z zeszytami. 
- Ile kosztuje ten? 
- Pięćdziesiąt groszy. 
W drugim kącie sklepiku Alek szybkim ruchem zgarnął kilka tabliczek czekolady do 
kieszeni. Chłopcy zapłacili za zeszyt. Staruszek podarował każdemu gumę do żucia. 
Tak postępował wobec wszystkich dzieci. 
Chłopcy wybiegli podnieceni. W parku Alek wyjął łup. 
- Czekolada z orzechami! Duża! 
Pochłonęli ją. Dla Alka była okropnie gorzka. 
- Teraz jesteś jednym z nas! - powiedział Piotr i głośno przybił mu "piątkę". 
- Idę do domu - wyszeptał Alek. Cały wieczór się uczył i poszedł spać bez słowa. 
Nazajutrz rano, kiedy przechodził obok sklepiku staruszka, poczuł gwałtowne bicie 
serca. Po zakończeniu lekcji długo szamotał się z książkami i plecakiem, aż został 
sam. Potem wszedł do sklepiku. 
W drzwiach rozległ się dzwonek. Staruszek przyjął go serdecznie. Chłopiec położył 
pieniądze obok kasy. 
- Trzy tabliczki czekolady - powiedział. 
- Weź je sobie, Alek - odpowiedział staruszek. 
- Wziąłem je już wczoraj, proszę pana - wyszeptał czerwieniąc się. I dodał: - 
Musiałem to zrobić. To był dowód odwagi... 
Staruszek wziął banknot i wydał mu resztę. Jak zawsze dał też Alkowi gumę do żucia. 
A następnie z uznaniem pokiwał głową: 
- Dowód odwagi dałeś dziś.  

Humor 

Mąż wraca do domu zmęczony jak wół i od razu siada do stołu i czeka na obiad. 

Żona przynosi mu talerz zupy pomidorowej, której mąż wręcz nie znosi. 

Zdenerwowany otwiera okno i wyrzuca talerz na podwórko. 

Żona patrzy, obraca się i idzie do kuchni. 

Po chwili przynosi mężowi drugie danie: kluseczki polane sosem, golonko i sałatkę z 

kapusty. 

Mężowi aż na ten widok ślinka cieknie. 

Już zabiera się za sztućce gdy żona łapie talerz i wyrzuca go za okno. 

- O choroba, co Ty robisz do jasnej cholery? 

Na co żona spokojnie odpowiada: 

- No myślałam, że drugie danie też zjesz w ogrodzie. 


