
Hasła: 1. Wielu spośród faryzeuszów było … Heroda.   2. „… Bogu  to, co należy                         
do Boga”   3.  Faryzeusze …  do Jezusa swych uczniów 4.  „Oddajcie … to, co należy  do 
Cezara”  5 Faryzeusze, przez swych uczniów powiedzieli Jezusowi, że drogi …                            
w prawdzie naucza. 6. Zwolennicy Heroda … Jezusowi denara. 7. Jezus rzekł: „Pokażcie  
Mi … podatkową”  8. Jezus ich … czyj jest obraz i napis na denarze? 9. „Nauczycielu, 
wiemy, że jesteś …”  10. Bóg nas … i uświęcił krwią Chrystusa.  11. Człowiek przewrotny, 
który udaje, że nie jest wrogiem. 12. „Ja jestem Pan i nie ma … !”- mówi Bóg.                            
13. Faryzeusze, przez swych uczniów powiedzieli Jezusowi: „Na nikim Ci też nie zależy, 
bo nie … się na osobę ludzką.” 14. „Niech każdy nasz czyn, słowo, myśl oddają … Bogu” 

Czasami człowiekowi 
należą się pieniądze. 

Jakże szybko  
zmieniają one wartość! 
Czasami człowiekowi 
należy się respekt, 
szacunek, ale często 
są to odruchy tylko 
oficjalne i nieszczere. 
Natomiast Bogu 
należy się wszystko, 
cokolwiek mamy – 
całe nasze życie, 
nasza dusza. – Często 
jednak człowiekowi 
oddaje się to, co 

należy się Bogu. W okresie kultu jednostki ułożono litanię do Stalina: Poranku 
naszej Ojczyzny, chorąży pokoju, inżynierze dusz ludzkich, gwiazdo postępu  … 
- Często Bogu oddaje się to, co należy się człowiekowi: ktoś przychodzi do 
kościoła jak z wizytą kurtuazyjną, postoi chwilę i pójdzie. Zaliczył wizytę u Pana 
Boga. Inny przychodzi do spowiedzi tak, jakby przyszedł z wizytą do psychologa. 
 Jak często Bogu oddaje się to, co należy się człowiekowi. Jaka jasna 
Ewangelia. Mówi wprost, że w rozpolitykowanym świecie trzeba pomyśleć o tym, 
co należy się Bogu. –  [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  wyd. W drodze 2005, s. 93].          
* W Piśmie świętym nie ma traktatu o Panu Bogu. Pismo Święte nie poleca mówić                
o Bogu – poleca Go słuchać. Słuchać i ufać Mu … - Jeżeli mamy Pana Boga kochać, 
to znaczy, że Bóg nie jest abstrakcją, nie jest tylko pierwszą przyczyną, nieskończonością 
wielkości matematycznych, ale jest Kimś żywym, kogo można kochać, do kogo można 
mówić, z kim można się spotykać. Bóg żywy, ten, który dał mi życie, powołał mnie                          
i wyznaczył mi sens życia, potrzebny w Jego dziele, Bóg, który mnie odwoła z tego życia, 
bym stał się niewidzialny i żywy – podobny do Niego…                                               
[x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii,  wyd. W drodze 2005, s. 234].                                    
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się abym miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem … a bliźniego swego, 
jak siebie samego … 

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     
nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 
 
 

 

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. 
(Mt 12,21)   Mt 22,15-21                                          
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go 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 wystawiacie na 
próbę, 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. - Bywa, że słowa Chrystusa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, 

a Bogu to, co należy do Boga”, przykrawamy na własną miarę i dajemy Panu Bogu 
świeczkę, a diabłu ogarek. A przecież Bóg nas powołał i uświęcił krwią Chrystusa – 
należymy całkowicie do Niego. „Ja jestem Pan i nie ma innego!”- mówi Bóg w Księdze 
proroka Izajasza. Odpowiadając dziś na Jego zaproszenie, złóżmy na ołtarzu całe nasze 
życie i wszystkie sprawy, aby razem z ofiarą Jezusa zostały uświęcone. Niech każdy nasz 
czyn, słowo, myśl oddają chwałę Bogu. [M.  Durnowska, „Oremus” X 2002, s. 82]; 

Papież Franciszek:  Psalm 90 mówi : „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy 

osiągnęli mądrość serca” (w. 12). Słowa te przenoszą nas ku zdrowemu realizmowi, 
odrzucając urojenie wszechmocy. Jesteśmy „znikomymi”, mówi inny psalm (por. 89, 

48); nasze dni szybko mijają: gdybyśmy nawet żyli sto lat, to w końcu wydadzą się 
one nam jakby tchnieniem. … Jezus oświecił tajemnicę naszej śmierci. Swoją postawą 
pozwala nam byśmy czuli się smutni, gdy odchodzi droga nam osoba. Wzruszył się 
głęboko przy grobie Łazarza, i „zapłakał” (J 11,35). Czujemy, że w tej swojej postawie 
Jezus jest nam bardzo bliski, że jest naszym bratem. On opłakiwał swego przyjaciela, 
Łazarza… W innym miejscu … Jezus mówi do Jaira: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5, 36). 
Jezus wie, że ten człowiek ma pokusę, by zareagować gniewem i rozpaczą, i zaleca jemu, 
by strzegł małego płomyka, zapalonego w jego sercu: wiary. „Nie bój się, utrzymuj tylko 
zapalony ten płomień!”. … „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”(J 17). Te słowa Jezus 
powtarza każdemu z nas … „Nie jestem śmiercią, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, 
czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to?” – pyta Jezus. … - czy wierzymy w to?  - Wszyscy 
jesteśmy mali i bezradni w obliczu tajemnicy śmierci. Jednakże jak wielką łaską jest to, 
jeśli w owej chwili strzeżemy w sercu płomienia wiary! Jezus weźmie nas za rękę, tak jak 
wziął za rękę córkę Jaira i powtórzy znowu: „Talitha kum”, „Dziewczynko, mówię ci, 
wstań!" (Mk 5, 41). Powie to nam, każdemu z nas: „Wstań, powstań z martwych!”. …               
To jest nasza nadzieja w obliczu śmierci. Dla ludzi wierzących są to drzwi, które otwierają 
się całkowicie. Dla wątpiących jest to szczelina światła, które sączy się z otworu, który nie 
zamknął się całkowicie. Ale dla nas wszystkich będzie łaską, kiedy to światło nas oświeci. 
[Audiencja ogólna, 18 X 2017]. 
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św. Jan Paweł II  - Zasada świeckości, … jeśli jest właściwie rozumiana, 

stanowi też element nauki społecznej Kościoła. Przypomina ona o 
potrzebie słusznego rozdziału różnych rodzajów władzy (por. Kompendium nauki 

społecznej Kościoła, nn. 571-572), który jest echem wezwania, jakie Chrystus skierował do 
uczniów: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do 

Boga» (Łk 20, 25). ….  Zarazem jednak ważne jest, aby wszyscy pracowali, służąc 
interesowi ogółu i wspólnemu dobru.  [z Listu do biskupów francuskich 2005-02-11].   

Stefan Kardynał Wyszyński - –    Człowiek, któremu powiedziano: „Niechaj świeci 

światłość wasza...”, jeśli się oprze swemu powołaniu – wtedy ćmi jak kaganek przez całe 
życie. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, X nr 17].                                                        

KKK - 416.  Prawo naturalne, zapisane przez Stwórcę w sercu każdego człowieka, polega 

na uczestnictwie w mądrości i dobroci Boga, wyraża pierwotny zmysł moralny, który 
pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło...                                                   
Bóg zapisał na tablicach Prawa to, czego ludzie w swych sercach nie odczytali   (św. Augustyn).                     
Nowe Prawo jest łaską Ducha Świętego otrzymaną przez wiarę w Chrystusa (św. Tomasz).          
KKK - 421.  Nowe Prawo znajduje się w całym życiu i przepowiadaniu Chrystusa oraz w 

katechezie Apostołów: zostało ono wyrażone w sposób szczególny w Kazaniu na 
Górze. …  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                    
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                      
go dla ciebie Duch Święty.                                                                                           
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.  Pytaj siebie: "Co Bóg 
mówi do mnie?" – … Najczęściej przez tolerancję rozumie się zgodę na to, by każdy żył 

według własnych przekonań, bez wpływu innych na jego postawę życiową i poglądy, 
zwłaszcza religijne. Takie ujęcie tolerancji jest  o krok od utożsamienia jej z obojętnością. 
… Głębiej rozumiana tolerancja zakłada sprawiedliwość i szacunek wobec każdego 
człowieka. Ona dba o to, by w ramach demokracji każdy po sprawiedliwości miał to, co mu 
się należy. Demokracja to rządy większości. Tolerancja broni w niej praw mniejszości. 
Zawsze jednak czyni to w imię sprawiedliwości, w granicach odpowiednich proporcji… 
Ewangeliczne znaczenie tolerancji można dostrzec w progach rodzinnego domu. 
Najpełniej ją ujawnia kochający ojciec. Otóż dobry ojciec jest sprawiedliwy wobec każdego 
dziecka, każde otacza szacunkiem, ale nigdy nie zgodzi się, by ono wędrowało 
niebezpiecznymi dla niego ścieżkami … O granicach ojcowskiej tolerancji decyduje 
miłość, czyli troska o dobro każdego dziecka z osobna i całego domu… Czy ja, jako uczeń 
Chrystusa zawsze zabiegam o zachowanie sprawiedliwości i nie godzę się na 
wyrządzanie komukolwiek krzywdy? – Czy otaczam szacunkiem każdego człowieka? –                    
i czy przede wszystkim go kocham? … Bo to właśnie miłość nadaje blasku tolerancji                           
i stwarza jedynie twórczą płaszczyznę spotkania. Czy też brakuje mi takiego podejścia, 
podobnie jak faryzeuszom i uczonym w Piśmie wobec Jezusa. Okazali się zupełnie 
nietolerancyjni, bo nie umieli kochać…                                                            
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić                                    

Mu                               o przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 

psalmu: Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, przynieście dary                           
i wejdźcie na Jego dziedzińce. (Ps 96) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach 

dnia:  Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. (Ps 96).                                                                 

[z: x. E. Staniek, Tolerancyjna miłość].                                                      
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.      .      XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiejszą  niedzielą  rozpoczęliśmy    Tydzień Misyjny  pod hasłem : „Idźcie                              
i głoście”. Z  racji Tygodnia Misyjnego dzisiejszy różaniec ofiarujemy w intencji Misji 

świętych i wszystkich misjonarzy,  a każdego dnia  podczas Mszy św. wieczornej  
będziemy modlić się w intencjach misyjnych, rozważając kolejne tematy. Zachęcamy do 
uczestnictwa!                                                     
2. Jeszcze  pozostał  tylko  ostatni  tydzień  października,  kiedy to odprawiane                                 

są nabożeństwa różańcowe.  Zachęcamy do udziału zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie 
mieli okazji. Nabożeństwa odbywają się codziennie o godz.17.15 .                                             
3. W środę i czwartek, 25 i 26 października, po Mszy św. wieczornej, odbędą się ostatnie 

próby przed Bierzmowaniem.  W czwartek, w miarę możliwości, obecność kandydatów ze 
świadkami!                                                                
4. Zarówno  w  zakrystii  jak  też  w  kancelarii  parafialnej  przyjmowane  są wypominki 

roczne  i  jednorazowe.                                                                                         
Na  jednorazowych  podajemy  dzień  odczytania  Imion Zmarłych.                                         
Będą one czytane:    1 XI   w  czasie  procesji  po  Nieszporach  Żałobnych o g. 17.00 , 
2.XI  podczas procesji po Mszy św. o g.9.00 .                                                                              
5. Od 1 do 8 listopada,  w  dniach  szczególnej  modlitwy  Kościoła  za  Zmarłych, będzie 

możliwość, jak w ubiegłych latach, dołączyć swoich zmarłych do Mszy św. zbiorowej                       
za  zmarłych  każdego  z  tych  dni  o g. 18.00 .                                                               
Przy zamawianiu należy podać dzień, w którym chcemy, aby była ona odprawiona.                         
6. W najbliższą sobotę, podczas Mszy św. o g. 18.00, młodzież naszej parafii  przystąpi do 

sakramentu bierzmowania, którego udzieli J. Eksc. Ks. Bp Rafał Markowski.                                 
W związku z przygotowaniami do bierzmowania, w sobotę 28 października, nabożeństwo 
różańcowe będzie wyjątkowo o g. 16.30! 

* Czy można ustawiać cezara obok Boga? Cezarowi niewiele się należy, a Bogu 
wszystko. – To, co należy się cezarowi jest doczesne, kruche, przemijające, traci 
wartość jak złotówka. Bogu należy się to, co niewzruszone.                            
* Kościół często jest wystawiany na próbę. Różni władcy chcą, żeby opowiedział 
się po ich stronie, dokonał politycznego wyboru. Ten, kto żyje duchem Ewangelii, 
dawno już wybrał Boga, któremu służy. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  wyd.                           

W drodze 2005,    s. 93].    KALENDARIUM:                                                       
28 X – sb. – Święto św. świętych Apostołów Szymona  i Judy Tadeusza –                              
Św. Szymon, jeden z Dwunastu, zwany „Kananejczykiem” lub „gorliwym” – zaniósł 
Ewangelię do Egiptu i Persji. Natomiast Juda Tadeusz – „syn Jakubowy”, jak go określa 
św. Łukasz Ewangelista – prawdopodobnie głosił Dobrą Nowinę w Mezopotamii, a potem 
w Persji. Obaj zostali przez Chrystusa powołani spośród zwykłej, szarej codzienności.                      
I obaj tak mocno do Niego przylgnęli, że głosili Go obcym narodom i zaświadczyli o Nim 
męczeńską śmiercią. Królestwo Boże nie jest dla wyczynowców, jest dla zwykłych ludzi, 
którzy z prostotą dziecka ufnie podążają za Tym, który jest większy niż oni sami i który 
nawet z najgłębszej otchłani cierpienia wyprowadza ostatecznie ku światłu.                             
[Hanna Ożdżyńska, „Oremus” październik 2009, s. 132];                 


