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22 października 
Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II 

22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra  Jan Paweł II udzielił pierwszego 
błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - "Miastu i Światu". 
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EWANGELIA NA XXIX 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 pochwycić 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 wi ęc Cezarowi 
to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". 
 

 
 
Napisano już dużo o tej kłótni o podatki. Jedno jest pewne, Jezus w ogóle nie zajął 
stanowiska w tej sprawie. Nie dał się sprowokować. Chrystus przyszedł po to, by 
człowiekowi ukazać źródło grzechu: serce. To należy oddać Bogu! Jest tylko jeden 
podatek – podatek wyznania win. Co by się stało, gdybyśmy w ogóle nie płacili 
wszelkich podatków, zaniedbali NIP-y i PIT-y, pokpili sobie kwity za światło i za 
energię, i nie odwiedzali latami okienek w urzędzie skarbowym? Co się stanie z 
człowiekiem, który zaniedbał podatek sumienia należny Bogu w okienku 
konfesjonału? Które konsekwencje są poważniejsze? Jeśli rzeczą konieczną jest 
nieustanne porządkowanie naszych relacji z państwem, to tym bardziej z państwem 
Boga!  
Mamy obowiązek składania denara Bogu. Nie chodzi jednak o denara składanego w 
urzędzie, ale o uregulowanie zadłużeń sumienia: denar przebaczenia, gdyż umiemy 
prosić o przebaczenie Boga, ale na prośby bliźnich jesteśmy głusi i dusimy ich zawiścią 
(Mt 18,28); denar darowany dla ulgi człowiekowi obciążonemu zadłużeniami 
moralnymi, które rzucają go do stóp Jezusa (Łk 7,41); denar pracy nad rozwojem 
powołania, jakim zostaliśmy wszyscy obdarowani, bez względu na czas nawrócenia 
(Mt 20,13); denar dzielenia się mądrością słowa jak chlebem, nawet gdy jest za późno i 
nie mamy nic do ofiarowania innym oprócz Bożych słów i modlitwy (Mk 6,37); denar 
nieżałowania niczego w miłowaniu Jezusa, wzorem Marii, która nie żałowała nie tylko 
naczynia alabastrowego, ale zapewne i swego alabastrowego życia dla chwały 
Chrystusa (Mk 14,5); denar wyrzeczenia się wszelkiej magii i każdego rodzaju 
okultyzmu, nawet jeśliby miały pozór medycznego omamienia (Dz 19,19). I wreszcie 
denar miłosierdzia, ulitowania się nad nieszczęściem innych, którzy zabłądzili w 
drodze do Jerozolimy Niebieskiej (Łk 10,35; Ap 6,6). Oto zgłoszenie identyfikacyjne 
dla osoby prowadzącej samodzielnie działalność zbawczą! 
 
 
     



OGŁOSZENIA 
1. Przyjmujemy  intencje na modlitwę wypominkową za zmarłych, jednorazową  
    i całoroczną w kancelarii parafialnej i w zakrystii. Za zmarłych poleconych  
    w wypominkach rocznych odprawionych zostanie dwanaście Mszy św. w ciągu 
    roku, w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 9:00. Na stoliku z gazetami  
    dostępne są kartki do zapisywania imion dusz, za które chcemy się modlić. 
2. Pod chórem rozprowadzane są znicze Caritas w cenie 2,50 zł. Środki zebrane przy 
    tej okazji są przekazywane na pomoc najbiedniejszym i potrzebującym w Polsce,  
    a także w innych krajach. Dlatego kupując te znicze, choć nie są one najwyższej 
    jakości, warto pamiętać, że jest to gest czyniony wobec potrzebujących pośród 
    zmarłych jak i żywych. 
3. W dniu dzisiejszym zbieramy do puszek ofiary na misje Kościoła Katolickiego. 
4. Polecam modlitwie parafian sprawę pozyskania relikwii św. Małgorzaty 
    Antiocheńskiej D.M. dla naszej parafii. W przyszłym tygodniu, 21 października br.,  
    będę w tej kwestii rozmawiał z bp. Viterbo, który jest kustoszem relikwii świętej  
    w Montefiascone, gdzie jej ciało spoczywa od X wieku.  
5. W ubiegła niedzielę do puszek zebraliśmy na Fundację JPII „Dzieło Nowego  
    Tysiąclecia” kwotę 883,80 zł. 
6. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wys. 1110,00 zł.  
    Bóg zapłać! 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Julię Hannę Bąkowską, Zuzannę Szydłowską, Krzysztofa Wojtysia 
i Jana Michalskiego  - polecamy nowoochrzczonych wraz z rodzinami modlitewnej  
                                      pamięci parafian. 

 
    DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁZE ŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ:  
- Paweł Klimek, kawaler z par. św. Katarzyny w Zgierzu i Agnieszka Piotrowska,  
   panna z par. tutejszej, zapowiedź II. 
- Dominik Michał Pasik, kawaler z par. tutejszej i Sylwia Kłos, panna z par. Świętej 
  Trójcy w Cielądzu, zapowiedź II. 
Jeśli kto ś wiedziałby o przeszkodach kanonicznych do zawarcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego przez w/w osoby zobowiązany jest powiadomić o tym 
proboszcza parafii. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

 
Piotrek ma coś załatwić u księdza proboszcza. 
- Zachowuj się grzecznie! - upomina go matka. - Jak zobaczysz księdza, powiedz 
  ładnie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 
Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się: 
- Byłeś grzeczny? 
Chłopiec na to: 
- Tak, tylko księdza nie było na plebanii i otworzyła mi gospodyni, więc jej  
  powiedziałem: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna". 
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK,  20. 10. 2014 

Wspomnienie św. Jana Kantego 
16:00 – Za + Zdzisławę i Mirosława Studzińskich oraz Helenę i Tadeusza 
                      Adamowiczów. 
                                                                     WTOREK,  21. 10. 2014 
                                   Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa 
16:00 – O łaskę zdrowia, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki,  Mariusza i ich  
                      dzieci z ok. 15 roczn. zawarcia sakramentu małżeństwa 
                                                          ŚRODA,  22. 10. 2014 
                                  Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 
16:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 
                 - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji z ok. 1 roczn. urodzin  
                    i jej rodzeństwa; 
             za + Praksedę, Kazimierza i zm. c.r. Skonecznych, Jadwigę, Henryka 
                     i Stanisława Walickich oraz Marcjannę Stefaniak i Józefa Wonsowicza; 
         + Zofię w 2 roczn. śm. i Władysławę Gierachów; 
         + Annę Szymańską w 18 roczn. śm., Małgorzatę i Stanisława Kuśmierek. 
                                                              CZWARTEK,  23. 10. 2014 
16:00 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Proboszcza-Ks. Adama. 
                                                          PIĄTEK,  24. 10. 2014 
16:00 – Za + Annę Chojecką w 2 roczn. śm., Stefana Chojeckiego w 15 roczn. śm., 
                      Ryszarda Chojeckiego, Annę Cisowską, Waldemara Klimka, dziadków  
                      Świechów i teściów Kępów.   
                                                          SOBOTA,  25. 10. 2014 
16:00 – Za + Władysława Sekułę (int. od szwagra Henryka z rodz.). 
                                                   NIEDZIELA 26. 10. 2014 
  9:00 – Za + Zygmunta Tomczyka w 6 roczn. śm. oraz rodziców Tomczyków  
                     i Haraśnych. 
12:00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Anny i Stanisława Kaczmarków  
                      z ok. 40 roczn. sakramentu ślubu. 
16:00 – Za + Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńskę oraz Janinę i Wacława Skonecznych. 

Św. Jan Kanty 
20 października Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Jana z Kęt - 
patrona profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich. Jest także 
patronem Caritas.  
Urodził się w 1390 r. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Jan Wyciąga z Malca pod 
Kętami. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyjął 
święcenia kapłańskie. Został profesorem i przez pół wieku wykładał teologię. 
Czterokrotnie pielgrzymował pieszo do Rzymu. Przez całe kapłańskie życie nie jadł 
mięsa. Słynął nie tylko w Krakowie z wielkiego miłosierdzia. Ponieważ sam był 
człowiekiem ubogim, który nigdy nie zabiegał o zaszczyty i dobra materialne, zdarzało 
się, że wspierał potrzebujących tym, co miał na sobie. Zmarł 24 grudnia 1473 roku. 
Jego relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie. Kanonizując go w roku 
1767 papież Klemens XIII tak pisał: „Jan Kanty jest godny zaliczenia do wybranego 
grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni 
tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy j ą 
zwalczali...”. 


