
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 19.10 bł. ks. Jerzego Popiełuszki (wsp.)  - RELIKWIE 
1600 + Jana (r. śm.), Stefanię, Władysława, Bernarda Frankowiczów 
1700 + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra, Mariana  
i zm. z r. Rejmontów, Józefa, Elżbietę, Bolesława, Jana, Mariannę, Mariana, Stanisława 
Wtorek 20.10 św. Jana Kantego (wsp.)  
1600 1) + Irenę, Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich, Wiesława Januszka - z int. r. Sto-
kowiec 
       2) + Rafała Taracha - zam. żona z dziećmi 
1700 + Danutę, Stanisławę, Henryka, Bogdana Stachurów - zam. mąż i córka z r. 
Środa 21.10 bł. Jakuba Strzemię (wsp.)  - RELIKWIE   
1600 1) + Agnieszkę Ślizankiewicz (5 r. śm.), Stefana, Annę i Teresę Litwin 
       2) + Teodozję Stachurę - siostrzeniec Dariusz i r. Dziewięckich 
Czwartek 22.10 św. Jana Pawła II (wsp.)  - RELIKWIE   
1600 1) + Katarzynę, Stanisława Skarbek i zm. z r.  
        2) + Helenę Bedlę - od r. Bentkowskich, Kubickich, Domagałów 
1700 + Anielę, Józefa Nosek, Annę i Bogusława Krzysztofek 
Piątek 23.10 św. Józefa Bilczewskiego (wsp.) 
1600 1) + Stanisława (15 r. śm), Władysławę, Stanisława, Henryka Jędrochów 
       2) + Stanisławę Kaczor - od członków Klubu Seniora z Morawicy 
1700 + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąź  
Sobota 24.10 Dzień Powszedni 
1600 1) W 60 r. ślubu Janiny i Juliana Jędrochów  
        2) + Helenę Bedlę - od kółka różańcowego bł. Karoliny z Nidy 
1700 + Jana Tomal (2 r. śm.), Zdzisława i Marcina Kubickiego 
Niedziela 25.10 Rocznica poświęcenia kościoła własnego 
800 za Parafię 
1000 W 50 r. ur. Anny o Boże błogosławieństwo - zam. mama  
1200 w pewnej intencji 
1600 + Henryka (12 r. śm.) i Cecylię Kmiecik 
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 XXIX Niedziela Zwykła 
18 października 2020 r. Nr 47 (621) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 45, 1. 4-6   
                    1 Tes 1, 1-5b 
Ewangelia:  Mt 22, 15-21 
Faryzeusze odeszli i naradzali się, 
jak by podchwycić Jezusa w mo-
wie. Posłali więc do Niego swych 
uczniów razem ze zwolennikami 
Heroda, aby mu powiedzieli: «Na-
uczycielu, wiemy, że jesteś praw-
domówny i drogi Bożej w praw-
dzie 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?» Je-
zus 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?» Odpowie-
dzieli: «Cezara». Wówczas rzekł 
do nich: «Oddajcie więc cezarowi 
to, co należy do cezara, a Bogu 
to, co należy do Boga». 

Kazanie espresso… 
Gdy spotykam niegodnego kapłana czy biskupa, gorszę się. Niekiedy odwracam się od Ko-
ścioła (przynajmniej odrzucam jego charakter instytucjonalny). Lecz dobrze wówczas przy-
pomnieć sobie odczytane dziś słowa Księgi Proroka Izajasza: „Przez wzgląd na mego sługę 
(…) nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny” – tak przez proroka mówi Bóg do poganina, 
albowiem Cyrus to jedyny w Biblii poganin nazwany „pomazańcem Pańskim”. Ów nieznają-
cy Boga poganin stał się pomazańcem, ze względu na to, czego Bóg zechciał dokonać 
przez niego dla Izraela, a nie ze względu na to, w jaki sposób sam Cyrus postępował czy 
reprezentował Stwórcę. Gdy więc widzę niegodnego reprezentanta Boga, niech pomyślę  
o tym, czego Bóg dokonuje przez tę osobę dla mnie, a nie o tym, jak ta osoba przysłania 
Boga, jak na mych oczach bezcześci swe pomazaństwo.                                   /o. J. Bocian/ 
 
 
 

Życie to świętość. Każde życie to świętość. 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.  Jadwigę Paw-
łowską z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 18.10.1558 r. – Król Zygmunt II August zainicjował pierwsze międzynarodowe połącze-
nie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Data ta jest uważana za początek poczty na 
ziemiach polskich.  
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ We wtorek odbył się pogrzeb +Jadwigi Pawłowskiej z Nidy. W najbliższy wtorek na godz. 
14.00 zaplanowany jest pogrzeb zmarłego +Wiesława Bielasa z Brzezin. Módlmy się: 
"Wieczny odpoczynek....." 
▪ Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna w Polsce Tydzień Misyjny. W związku z tym dzi-
siejsza taca przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne. 
▪ W tym tygodniu wspominamy: 
- w poniedziałek - bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika. Msza św. z relikwiami. 
- we wtorek -        św. Jana Kantego, kapłana.     
- w środę -            bł. Jakuba Strzemię, biskupa. Msza św. z relikwiami. 
- w czwartek -      św. Jana Pawła II, papieża. Msza św. z relikwiami. 
▪ W wyniku wprowadzonych kolejnych obostrzeń, w naszym kościele może za jednym ra-
zem uczestniczyć w liturgii 45 osób. Wszystkich obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Na za-
kończenie Mszy św. zaśpiewamy suplikacje w intencji ustania epidemii, oraz za chorych, 
personel medyczny, zmarłych i najbardziej pokrzywdzonych. Od przyszłej niedzieli wzna-
wiamy transmisje online niedzielnych Mszy świętych o godz. 10.00 
▪ Ze względu na ograniczenia pandemiczne zostało odwołane liczenie wiernych, które miało 
odbyć się w dniu dzisiejszym.  
▪ Zgodnie z zapowiedzią możemy dzisiaj ofiarami do puszki przed kościołem wesprzeć fun-
dację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" jako żywy ponik św. Jana Pawła II. 
▪ W przyszłą niedzielę będziemy w naszym kościele obchodzić Rocznicę Poświęcenia Wła-
snego Kościoła. 
▪ Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił błogosławieństwa inicjatywie nowenny za wsta-
wiennictwem św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy 22 
października br. będą obradować nad niezgodnością z Konstytucją Rzeczypospolitej Pol-
skiej przesłanki eugenicznej do przeprowadzenia aborcji. Nowenna zakończy się 21.10, w 
przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. Włączmy się w kolejnym dniu no-
wenny i prośmy o dar mądrości i prawego sumienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, a szczególnie kobiety bardziej uczestniczyli 
w decyzyjnych gremiach w Kościele. Nikt nie został ochrzczony jako kapłan lub biskup. 
Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy. Świeccy są bohaterami Kościoła. Dzisiaj 
szczególnie potrzebne jest poszerzenie przestrzeni dla bardziej wyrazistej kobiecej obecno-
ści w Kościele. Poprzez obecność świeckich rozumie się przede wszystkim tę kobiecą, po-
nieważ to kobiety zazwyczaj pozostawione są na uboczu. Powinniśmy promować włączanie 
kobiet w miejsca, gdzie podejmowane są ważne decyzje. Módlmy się, aby na mocy chrztu 
wierni świeccy a szczególnie kobiety bardziej uczestniczyli w decyzyjnych gremiach w Ko-
ściele, bez popadania w klerykalizm, (…)”                                                 /papież Franciszek/ 

Znalezione… 
„Któregoś razu w pociągu dwie kobiety w średnim wieku zaczęły w obecności pewnego 
sędziwego mężczyzny krytykować Kościół i narzekać na duchowieństwo. Stwierdziły, że 
księża mają za dużo pieniędzy, że nic nie robią, że wszystko mają podane na tacy, że są 
kobieciarzami. Generalnie same przywileje i zero obowiązków. Po prostu żyć, nie umierać. 
Po niespełna kwadransie podróży, dotąd cierpliwie przysłuchujący się wywodom kobiet 
pasażer, podniósł wzrok znad gazety i rzucił w ich stronę zdawkowe: „Przepraszam, że się 
wtrącę. Można wiedzieć, czy mają panie synów?”. „Tak” – odpowiedziały zmieszane. „A 
czym się oni zajmują?” – kontynuował jegomość. „Mój jest architektem”. „A mój pracuje w 
policji” – z wypiekami na twarzy odparły „przekupki”. „To dlaczego nie posłały ich panie do 
seminarium? Czyż ich życie nie byłoby o wiele prostsze, gdyby zostali kapłanami?” –
skwitował mężczyzna, odsłaniając dyskretnie koloratkę. Nastała niezręczna cisza…  
                       /fragm. książki „Ksiądz – anioł czy demon” autorstwa ks. Piotra Kozłowskiego/ 

Boży człowiek… - św. Donat (22 października) 
Donat pochodził z Irlandii, urodził się w zamożnej rodzinie. Był prawdopodobnie mnichem 
lub nauczycielem gramatyki. Podczas pielgrzymki do Rzymu, którą odbył ze swoim 
przyjacielem Andrzejem w roku 825 (podawane są też lata 826 albo 829), znalazł się  
w toskańskim miasteczku Fiesole. Tam, mimo jego protestów, wybrano go przez aklamację 
na biskupa. Według podań, w okolicznościach jego przybycia dopatrzono się znaku 
Opatrzności Bożej (donatus a Domino oznacza dany przez Boga). Donat pełnił posługę 
biskupa przez 50 - podobno bardzo trudnych - lat. Szczególną troską otaczał w swojej 
diecezji sprawy nauczania. Brał udział w koronacji Ludwika II (855) oraz w synodzie 
rzymskim (861). Od cesarza Ludwika II otrzymał w roku 866 przywilej, który potwierdził 
Karol Łysy, na mocy którego miastu i Kościołowi w Fiesole zapewniono nienaruszalność 
dóbr. Donat pozostawił po sobie teksty poetyckie: poematy na cześć swojej irlandzkiej 
ojczyzny oraz Żywot św. Brygidy, irlandzkiej Świętej z V w. Zmarł w 875 lub 877 r. 
Pochowano go w katedrze, a na grobie wyryto epitafium, które sam podyktował.  

W poszukiwaniu… 
Świat nas nie rozpieszcza. Ludzie wokoło również. I my sami też. Co w nas takiego jest, że 
tak często chcemy być najmądrzejszymi, wiedzącymi lepiej niż wszyscy, niepokornymi, kry-
tykującymi, wojującymi słowami, obmową… Patrząc na portale społecznościowe w kontek-
ście pandemii koronawirusa można się przerazić jak wielce inteligentne mamy społeczeń-
stwo. Co jedna osoba to mądrzejsza… Bo przeczytali w internecie, bo ktoś powiedział, bo 
gdzieś słyszeli, albo bo sami tak stwierdzili... Szczególnie bolesne, gdy bawią się w to także 
ludzie Kościoła, wbrew oficjalnemu nauczaniu tej Świętej Instytucji. Dla tych, którzy tak ofi-
cjalnie chcą łamać wszelkie przepisy prawa, które państwo (choćby nawet czasem nieudol-
nie) wprowadza dla bezpieczeństwa niech pomogą słowa z dzisiejszej Ewangelii: «Oddajcie 
więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». Może zamiast tyle 
mówić i pisać, lepiej się pomodlić, albo inaczej – modlić nieustannie. Może lepiej się zaan-
gażować i nieść pomoc, wiarę, nadzieję, miłość chorym, cierpiącym, samotnym, a nie „mę-
drkować”. Mądrość i Miłość objawia się w czynie. „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń ser-
ca nasze, według serca Twego”! Uczyń moje serce pokornym.                                         /DZ/                               

Zamyśl się… 
„Diabeł nie musi opętać. Zatruwa nas ja-
dem nienawiści, spustoszenia, zawiści  
i zła. Kiedy stracimy czujność, korzysta  
z tego, aby zniszczyć nasze życie, nasze 
rodziny i nasze wspólnoty.”  

/papież Franciszek/  

Uśmiech 
Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka łodzią po 
jeziorze Genezaret. – 500 dolarów – informuje 
przewoźnik. – To strasznie dużo bulwersuje się 
turysta. – Owszem, ale to przecież po tym je-
ziorze Jezus piechotą chodził! – Nie dziwię się! 
Przy takich cenach… 

Coś dla ducha… 
„Owce i pasterz” 

Owce mogą być rozmaite: kudłate, ostrzyżone „na zero”, śpiące, zaspane, takie, które kopią 
prawą przednią nogą, takie, które kopią lewą tylną. Są owce karakuły, merynosy. Są owce 
rodzaju żeńskiego, są męskiego, zwane barankami. Są owce, które beczą i nie beczą. Są 
owce polskie, belgijskie, francuskie, angielskie. Wszystkie słuchają swojego pasterza. Cze-
kają na niego, pilnują się go. Chcą zawsze być blisko niego. Jak go nie widzą – biegają w 
kółko i nie wiedzą, co robić. W kościele są różni ludzie: babcie w okularach i bez, dziadko-
wie z brodami, panny, które myślą o ślubie, chłopcy, którzy myślą o pannach, dzieci, które 
przyjechały maluchem i takie, których tatuś ma nissana, dzieci, które ładnie piszą w zeszy-
tach i takie, które bazgrzą jak kura patykiem. Tylu jest rozmaitych ludzi, a wszyscy przycho-
dzą do jednego Pana Jezusa. Modlą się do Niego, Jemu śpiewają, przed Nim klęczą(…). 
Wszyscy przyszli do jednego Pasterza, żeby się w życiu nie pogubić.      /ks. J. Twardowski/ 

 


