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EWANGELIA NA DWUDZIEST Ą DZIEWI ĄTĄ NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                      Mt 22, 15-21. 

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga   

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do 
Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: 
«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na 
nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci 
się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich 
przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę 
podatkową ». Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis? » 
Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co 
należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga ». 

●●● 
    W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus powiedział rzecz niezwykle ważną i to ona 
posłuży nam za temat rozważania. „Oddajcie, więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a 
Bogu to, co należy do Boga”. Skupmy się na jednym. Oddać Bogu to, co należy do Boga. 
Otóż, co takiego należy do Boga? Przede wszystkim nasze życie, nasze dusze, wszystko, co 
otrzymaliśmy od Boga jako swego rodzaju wyposażenie na życie: zdolności, inteligencja, 
nabywane umiejętności, charakter, rodzina, w której się urodziliśmy, a potem ta, którą sami 
założyliśmy. Dzieci też są darem Boga i Jego błogosławieństwem. Tak naprawdę, jeśli się 
dobrze zastanowimy, to okaże się, że wszystko, co nas otacza, że ludzie, wśród których 
przyszło nam żyć, że zdarzenia są również Jego darem.  Za każdą rzecz, sprawę, sytuację, 
osobę, zdarzenie człowiek powinien dziękować Bogu. Za wszelkie zdolności, umiejętności 
należy się Bogu chwała. Dzięki nim możemy być bardziej efektywni w pracy, możemy 
lepiej funkcjonować w domu, wśród znajomych. Nieustannie korzystamy z tego, co Bóg 
dał nam w życiu, dla naszego dobra, rozwoju i doskonalenia. Cokolwiek osiągamy, jest to 
darem od Boga, błogosławieństwem, bowiem posłużyliśmy się w tym celu wszystkim, 
czym nas Bóg obdarzył.  

  Czy zauważamy tę istotę dzisiejszego rozważania? Oddajmy Bogu to, co należy do Boga. 
Zatem w swoim życiu posługujemy się wszystkim, co Bóg nam dał. Czynimy to zazwyczaj 
bez uświadamiania sobie tego. Czujemy samozadowolenie, satysfakcję wtedy, gdy coś się 
powiedzie, uda. Jeśli nie zastanawiamy się nad istotą tych wydarzeń, jeśli pozostajemy 
tylko na poziomie zadowolenia z dnia, to zaczynamy przywłaszczać sobie to, co należy do 
Boga. A Jezus wyraźnie mówi: „Oddajcie Bogu to, co należy do Boga”. 
     Tutaj, w tym miejscu dochodzimy do sprawy wyborów. Jeśli nie zauważamy działania 
Bożego w naszym życiu, jeśli nie widzimy, że to, co zrobiliśmy, uczyniliśmy np. dzięki 
danej nam od Boga inteligencji, czy zdolnościom, jeśli swojej mądrości przypisujemy 
pomyślnie załatwione sprawy, to wiedzmy, że nasz wybór padł na nas. Sobie oddajemy 
chwałę. Sobie przypisujemy zasługi. Siebie sadzamy na pierwszym miejscu. 
Przywłaszczamy sobie to, co powinniśmy oddać Bogu - chwałę, cześć, uwielbienie, miłość. 
    Aby Bóg był na właściwym miejscu w naszym życiu, powinniśmy dokonać świadomego 
wyboru, a więc kto jest najważniejszy, kto jest sprawcą wszystkiego w naszym życiu, komu 
będziemy oddawać cześć, kto ma nami kierować i komu my będziemy się prawdziwie 
poddawać. 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ na 
    godz. 16.00.  
2. Przyjmuję na wypominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar tak jak  
    w zeszłym roku. 
3. Zachęcam do nabywania zniczy rozprowadzanych przez P. Z. „Caritas” po 2,50 zł. 
4. Informuj ę, że w następną niedzielę, tj. 23 października br. będziemy gościć  
    w naszej parafii młodzież z „Ruchu Światło – Życie” i „Ko ścioła Domowego” ze 
    Skierniewic. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Maj ę, Mariannę Cukier - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy 
                                            i miłości. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

Śp. Helena Bernaciak – pokój jej duszy. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Szkot wsiada do taksówki i pyta: 
- Ile zapłacę za przejazd na dworzec? 
- Dwa funty. 
- A za walizkę? 
- Walizkę zawiozę za darmo. 
- To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę piechotą! 

Jak się zaczyna każdy przepis w szkockiej książce kucharskiej? 
- Pożycz od sąsiada pół kilo mąki! 

Do końca grudnia czytamy Ewangelię św. Jana. 
/Cd/ Jan był powiernikiem świętych tajemnic Jezusa. On był z Piotrem i Jakubem 
świadkiem przemienienia Jezusa na górze Tabor, On był z Jezusem w ogrodzie 
Oliwnym, w czasie ostatniej wieczerzy jego Jezus powiadomił o zdradzie Judasza.      
Mimo głębokiego strapienia pozostał św. Jan wraz z Maryją i Magdaleną u stóp 
krzyża. Widział konanie Pana Jezusa, widział bok Jego włócznią przebity, widział 
tryskaj ącą z rany krew i wodę. Zdjął z krzyża święte ciało i złożył je na łonie Matki 
Boleściwej. Był przy złożeniu Go w grobie, a serce jego spoczęło w mogile Zbawiciela, 
do którego przylgnęło całą siłą miłości. Nie dziw przeto, że gdy mu święte niewiasty 
oświadczyły, że widziały Pana Jezusa, natychmiast pobiegł z Piotrem do Jego grobu i 
pierwszy stanął nad mogiłą. W kilka dni potem stał z innymi uczniami nad jeziorem 
Tyberias. Jezus ukazał się nad brzegiem, a Jan Go natychmiast poznał i powiedział o 
tym św. Piotrowi. Potem spożywali razem ryby, które Piotr przyrz ądził. Po skromnej 
uczcie pytał Pan Jezus Piotra o szczerość jego przywiązania, zdał w jego ręce zarząd 
Kościoła i przepowiedział mu śmierć męczeńską. Jan był przy tym i słuchał /cdn./ 
 
 



 
 

INTENCJE 
 

                                                    PONIEDZIAŁEK 17. 10. 2011 
16.00 int. wolna 
 
                                                    WTOREK 18. 10. 2011 
16.00 Za +Jana i Michalinę Matyjaszczyków oraz cr. Haraśnych i Matyjaszczyków. 
 
                                                             ŚRODA  19. 10. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii w 82 rocz. urodzin i dla całej  
                 rodziny; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Krzysztofa z racji 20 rocznicy 
                 ślubu i ich dzieci; 
          Za +Helenę Bernaciak /int. od córki Haliny z mężem/; 
               +Tadeusza i Jana Grzelków, Józefa i Stanisławę Kordeckich oraz 
                 Józefa Szymańskiego;   
               +Mariana Galińskiego /int. popogrzebowa/; 
               +Zofię Kuta /int. od siostry Józi/; 
               +Józefa Wójciaka w 15 rocznicę śmierci; 
               +Annę i Antoniego Rutkowskich oraz Antoninę, Helenę i Ignacego Żerków. 
 
                                                                 CZWARTEK  20. 10. 2011 
16.00 Za +Zbigniewa Rybaka w 18 rocznicę śmierci. 
 
                                                   PIĄTEK  21. 10. 2011 
16.00 Za +Antoniego Skrobisza w 20 rocznicę śmierci. 
 
                                                   SOBOTA 22. 10. 2011 
16.00 Za +Annę Szymańską w 15 rocznicę śmierci. 
 
                                                   NIEDZIELA 23. 10. 2011 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i Mariana Sekułów z racji  
                  40 rocz. ślubu i ich dzieci. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Trzonek z racji 80 rocznicy 
                   urodzin i całej jej rodziny; 
          O Boże błogosławieństwo dla Ilony i Michała Badowskich z racji 1 rocznicy  
                   ślubu i ich córeczki; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Mariana Kieliszków z racji 
                   50 rocznicy ślubu oraz Ireny i Włodzimierza i Kamili i Mirosława  
                   z racji 25 rocznicy ich ślubów. 
16.00 Za +Władysława Haraśnego w 15 rocznicę śmierci oraz cr. Haraśnych 
                  i Reszków. 
 
 
 
 


