
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 … 
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Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia. 
(Flp 2, 15d. 16a);             Mt 22, 15-21 

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 wystawiacie Mnie             
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". 
Idąc za Jezusem, naśladując Go, będziemy tak jak On śledzeni, szykanowani, 
prześladowani, odrzucani... Ale wtedy mamy radować się i weselić, bo nasza 
nagroda wielka jest w niebie. Wierzący w Pana, bez względu na cenę kierują się 
prawdą, która jest w Nim i nie oglądają się na człowieka, bo w Chrystusie nie 
znamy już nikogo według ciała i na nikim nam nie zależy. Oddajemy światu to,         
co należy do życia na tym świecie, a jako własność Chrystusa, oddajemy Bogu 
to, co należy do Boga. [Marek Ristau, http://mateusz.pl/czytania/2020/20201018.html]; 

 
• Papież Franciszek: “… Bóg powołuje także i złych. „Jestem zły, uczyniłem tak wiele zła” 

– „Wzywa ciebie, przyjdź!”. A Jezus spożywał ucztę z celnikami, którzy byli w Izraelu 
uważani za grzeszników publicznych. Byli złymi ludźmi. Jezus - Bóg nie obawia się 
naszej duszy zranionej wieloma niegodziwościami, zaprasza nas, bo nas miłuje. A 
Kościół jest powołany, aby dotrzeć na dzisiejsze rozstaje dróg, to znaczy do peryferii 
geograficznych i egzystencjalnych ludzkości, do tych miejsc na obrzeżach, do tych 
sytuacji, w których ludzie znajdują się w obozach i żyją strzępami człowieczeństwa, bez 
nadziei. Chodzi o to, by nie polegać na wygodnych i zwyczajowych sposobach 
ewangelizacji i świadczenia miłości, ale by otworzyć drzwi naszego serca i naszych 
wspólnot dla wszystkich, ponieważ Ewangelia nie jest zarezerwowana dla nielicznych 
wybranych. Także i ci, którzy są na obrzeżach, a wręcz ci odrzuceni i pogardzani przez 
społeczeństwo są uważani przez Boga za godnych Jego miłości…[z rozważania przed 
niedzielną modlitwą „Anioł Pański”. 11 X 2020];                             
Najgorsze, co może się przytrafić, to cierpieć w opuszczeniu, gdy nikt o nas nie będzie 
pamiętał. Od tego właśnie ocala nas modlitwa. Może się bowiem zdarzyć, a nawet często 
jest tak, że nie rozumiemy planów Boga. Ale nasze wołania nie zatrzymują się tutaj na 
ziemi: wznoszą się ku Niemu, który ma serce Ojca, i który sam płacze z powodu każdego 
syna i córki, którzy cierpią i umierają ... [z katechezy o modlitwie, 14 X 2020];   

1 Z  O   N  I  A  I 
2 x x O   A  C  E x x 

3 P  S   L I x x x x x 

4 x x x x C E  A  O  I 
5 x x x B  Ż  J x x x x 

6 x x P   Y  I  Ś  I 
7 x x x x x M  N   Ę x 

8 x x Z   Y   Ł x x x 

9 x P  A  D  M  W  Y 
10 x x P   O   Ł x x x 

11 x x x x O B  U  N  K 
12 I  N   O x x x x x x 

13 x x x x O G  Ą  A  Z 
14 x x C   A  Ę x x x x 
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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].                                              

• Sługa Boży Kard. Stefan 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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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE…        .          
.   18  PAŻDZIERNIKA 2020                 .        
.     XXIX niedziela zwykła 

 
1. Dzisiejszą  niedzielą  rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny  pod hasłem:                                                                    
„Oto ja, poślij mnie”. Z  racji Tygodnia Misyjnego i trwającego nadzwyczajnego miesiąca 

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. Dziś na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wolontariuszy ŚDM i młodzież 
bierzmowaną. Po Mszy św. c.d. spotkania w sali.  
3. Zgodnie z zapowiedzią, po każdej Mszy św. Zespół Caritas kwestuje przed kościołem 

na cele charytatywne naszej parafii. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie! 
4. O godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci SP 132 przed I Kom. 
Św. i ich rodziców.  
5. Jutro Kościół czci Bł. Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika, a w czwartek, 
22.10. św. Jana Pawła II, Papieża. 
 
6. Jeszcze  pozostało  nie wiele ponad  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 . 
7. Zarówno  w  zakrystii  jak  też  w  kancelarii  parafialnej  przyjmowane  są wypominki 
roczne  i  jednorazowe.     Na  jednorazowych  zaznaczamy  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. Przypominamy o pisaniu nazwisk 
drukowanymi literami.  
8. 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. 
9. Przypominamy o bezwzględnym i prawidłowym zasłanianiu nosa i ust oraz                                     

o zachowaniu należytego odstępu między sobą w kolejkach do Komunii św.                                     
Nie zapominajmy o dezynfekcji rąk. Przy wejściu do świątyni jest dostępny płyn 
dezynfekcyjny. W związku ze strefą czerwoną obejmującą Warszawę, ilość uczestników 
Mszy św. i nabożeństw jest ograniczona. Zajęta może być połowa miejsc siedzących,                        
a ogólna liczba wiernych to 50% pojemności kościoła, czyli 230 osób. Prosimy                                     

o bezwzględne dostosowanie się do zarządzeń władz sanitarnych i epidemiologicznych. 
Kalendarium: 
19 X – pn. – Wspomnienie Bł. Jerzego Popiełuszki – (ur. 14 IX 1947 roku w Okopach, 

zm. 19 X 1984 roku we Włocławku - zamordowany przez SB) – polski prezbiter 
rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL,                   
w 1978 został duszpasterzem środ. med. w Warszawie. W X 1981 mianowany 
diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem Domu Prac. Służby Zdrowia.                         
W kościele św. St. Kostki odprawiał Msze za Ojczyznę.                                                                         
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21);                                               
22. X. – czw. – Wspomnienie Św. Jana Pawła II, Papieża – (1920-2005) -To wezwanie 
na różne sposoby powtarzał przez cały pontyfikat „Nie bójcie się! … Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi. (…) Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Tylko On to wie”. 


