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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 oso-

bę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek ceza-

rowi, czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na pró-

bę, 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». 

I czytanie: Iz 45, 1. 4-6; Ps 96 

II czytanie: 1 Tes 1, 1-5b; Ewangelia: Mt 22, 15-21 

Nie po raz pierwszy słyszymy w Ewangelii, z e ci, kto rych osobis cie dotyka-

ła nauka Jezusa i czuli się przez Niego napominani i krytykowani naradzali 

się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Szukali sposobu, żeby Go ośmieszyć, 

przyłapac  na niespo jnos ci nauczania, czy jawnego przeciwstawiania się pra-



W dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy prowokatoro w, kto rzy kolej-

ny raz pro bują wciągnąc  Pana Jezusa w pułapkę. Czyhają na Jego potknięcie, 

aby miec  argument przeciw Niemu, by Go zgładzic . Chcieli tego faryzeusze 

i inni przywo dcy religijni, poniewaz  Jezus często wytykał im ich przewrot-

nos c , obłudę, hipokryzję. Oni nie uwierzyli, z e Jezus jest Bogiem, nie wiedzieli 

więc, z e nie mają szans na odniesienie sukcesu w swoich knowaniach. Mistrz 

przejrzał ich serca i na pytanie, "czy wolno płacic  podatek Cezarowi”  odpo-

wiada: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to co należy do Bo-

ga”. Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest uczestnic-

two w z yciu Boga. Tylko On ma uniwersalne prawo wglądu we wszystkie sfe-

ry naszego z ycia. Tak, jak na denarze podatkowym widniał wizerunek i imię 

cezara, tak w naszych sercach nosimy obraz Boga i Jego Imię. Nalez ymy do 

Niego, jestes my Jego dziec mi. Oddac  Bogu to, co Boga, znaczy z yc  w wolnos ci 

i braterstwie, odrzucając wszystko, co się sprzeciwia godnos ci bycia Dziec-

kiem Boz ym. Powinnis my się starac  o harmonię między obrazem Boga, jaki 

w sobie nosimy, a naszym postępowaniem. Z dzisiejszego Słowa płynie tez  

do nas przesłanie, iz  warto us wiadomic  sobie, z e ponad wszystkimi rządami, 

politykami, opcjami i partiami tego s wiata, nad całym naszym z yciem jest 

Bo g. Dlatego powinnis my bardziej martwic  się dąz eniem do Kro lestwa Boz e-

go, niz  naszymi codziennymi troskami. Bo to one bardzo często przysłaniają 

nam naszego Boga w Tro jcy Jedynego. 

wu – zaro wno Boz emu, jak i stanowionemu. Dzis , udając zatroskanych 

o prawdę pytają: Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacic  poda-

tek cezarowi, czy nie? Byli przekonani, że zastawili na Niego sprytną pułapkę, 

bo kaz da odpowiedz  wydawała się byc  niedobrą. A jednak Chrystus ani nie 

unikał odpowiedzi, ani nie bał się trudnych pytan . Na pewno nie pochwalał 

okupacji rzymskiej, ale us wiadamiał słuchającym, z e to co wytwarza ten 

s wiat nalez y do s wiata, a to co daje nam Bo g nalez y się Bogu. My tez  czasem 

zapominamy, z e zaro wno z ycie, zdrowie, talenty są darem od Stwo rcy i do 

Niego nalez ą. Dlatego winnis my za nie wdzięcznos c  Panu Bogu i godne uz y-

wanie tych daro w. Bo bez Boz ej miłos ci i hojnos ci nie tylko nie moglibys my 

oczekiwac  Kro lestwo Boz ego, ale nawet cieszyc  się tym ziemskim i rzeczami, 

kto re wydają się nam naszą własnos cią. 

Niech Maryja, Ta kto ra najpiękniej korzystała z wszystkiego czym Pan Ją 

obdarował, wyprosi nam łaskę mądros ci serca, rozro z niania tego co Boskie, 

od tego co cesarskie i miłos ci dla Chrystusa, kto ry codziennie daje nam nie 

tylko Swoje dary, ale samego Siebie w kaz dej Eucharystii. 



...I NIE TYLKO 

Podatek 

Bo g posługuje się zaro wno Dawidem, jak i pogan skim władcą Cyrusem. 

Władze pan stwowe są w jego ręku (Izajasz). W Ewangelii Jezus błogosławi 

podatek płacony pan stwowej władzy. Dodajmy, szanuje przy tym układ poli-

tyczny i uznaje prawo do podatku okupanta rzymskiego. Patrioci mieli o to 

do Niego pretensje. Szukali argumentu, aby Go zniszczyc . Chcieli udowodnic , 

z e nie jest dobrym patriotą. A Jezus, wiedząc o tym, przybija pieczątkę pod 

prawem do podatku, i to nawet okupanta. 

Ro wnoczes nie, wykorzystując ten mechanizm z ycia społecznego i gospo-

darczego, przypomina, z e włas ciwe podejs cie do pan stwowych podatko w 

jest zalez ne od podatku, jaki człowiek płaci Bogu. Ten podatek jest bowiem 

tysiące razy waz niejszy od podatku pan stwowego. Pan stwowy staje się zro-

zumiały, jes li uznamy prawo Boga do podatku i sprawiedliwie go płacimy. 

Istnieją podatki niesprawiedliwe według naszych mnieman . Istnieją wła-

dze, kto re nie posiadają prawa do s ciągania podatku. Istnieją przekręty przy 

ustanawianiu wysokos ci podatku i przy jego płaceniu. Z tego labiryntu nie 

ma wyjs cia, poniewaz  jedna nieuczciwos c  pociąga za sobą następną. Jezus 

nie wdaje się w dyskusje na temat uczciwos ci podatku pan stwowego. On 

wzywa do spłacenia podatku wobec Boga. Jes li to zostanie uczynione w su-

mieniu zgodnie ze sprawiedliwos cią, to wyjs cie z labiryntu otworzy się samo. 

Człowiek sprawiedliwy wobec Boga jest sprawiedliwy zawsze i wszędzie. 

Uczen  Jezusa jako obywatel jest wezwany do s wiadectwa uczciwos ci. 
ks. Edward Staniek 

Panie! Proszę o dar mądros ci i umiejętnos ci rozpoznawania Ciebie we 

wszystkich sferach mojego z ycia. Amen! 

O co proszę? O silną wiarę w Ojca, który się o mnie troszczy 

Stanę blisko Jezusa i będę przysłuchiwał się Jego rozmowie z uczniami fa-

ryzeuszo w i zwolennikami Heroda. Ich gładkie słowa są inne niz  zamiary 

serca (ww. 15-17). Spro buję us wiadomic  sobie dramat ludzi, kto rzy z yją 

w zakłamaniu i obłudzie. 

Z ycie „w masce” jest z ro dłem wielkiego cierpienia. Człowiek z yje wtedy 

pod presją lęku. Lęk zmusza go do „gry” i udawania, nawet wobec Boga. Czy 

w moim z yciu nie zakładam „masek”? Czy w swoim sposobie bycia, w rozmo-

wach potrafi ę byc  autentyczny i prostolinijny? Czy nie ukrywam siebie 

przed Bogiem? 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

 Nazywano go „Gwiazdą świętości i wiedzy”. 

Kontard Ferrini urodził się w Mediolanie 4 kwiet-

nia 1859 roku. Jego rodzicami byli Rinaldo i Ludwi-

ka Buccelani. Szczego lny wpływ na syna wywierał 

ojciec, kto ry imponował mu nieskazitelnym cha-

rakterem i szczerą poboz nos cią. W tamtych czasach 

niewiara była czyms  modnym, przede wszystkim 

na uczelniach wyz szych. Po celującym ukon czeniu 

studio w s rednich Kontard rozpoczął studia prawni-

cze na uniwersytecie w Pawii. Wraz z nauką prawa 

nie mniej z arliwie pogłębiał w sobie wiedzę religijną i z ycie według Ewange-

lii. W s rodowisku wrogo nastawionym do Kos cioła wyro z niał się tak dalece, 

z e nazywano go z po łus miechem s w. Alojzym. Przyroda była dla niego naj-

prostszą drogą do Boga. Wolny czas lubił spędzac  na łonie natury. Tu czuł się 

najlepiej i najbliz ej Stworzyciela. Poza prawem studiował takz e klasykę grec-

ką i rzymską. Celująco ukon czył studia, mając zaledwie 21 lat (1880). Dla po-

szerzenia swoich prawniczych wiadomos ci udał się do Berlina. Po trzech la-

tach wro cił do Pawii, gdzie wykładał prawo rzymskie. Juz  w pierwszych wy-

kładach zaimponował zaro wno słuchaczom, jak i profesorom głębią, jasno-

s cią i atrakcyjnos cią wykłado w. Jego imię stawało się coraz głos niejsze i s cią-

gało na jego wykłady coraz więcej słuchaczy. Kontard był zawsze pogodny. 

„Jezus przejrzał ich przewrotnos c ...” (w. 18). Jezus wie o mnie wszystko. 

Zna najbardziej zakryte zakamarki mojego serca, mys li i pragnien . Czy potra-

fi ę rozmawiac  z Nim o wszystkim, co dzieje się w moim z yciu? Czy jestem 

wobec Niego szczery? 

„Czemu mnie wystawiacie na pro bę, obłudnicy”. Jezus zdziera maski ich 

zakłamania. Mo wi zawsze prawdę prosto w oczy – nie dla potępienia, ale dla 

wyzwolenia od zafałszowania. 

„Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli” (w. 22). Jak się 

zachowuję, gdy usłyszane słowo Boz e odsłania moje subtelne zafałszowania? 

Czy szukam wo wczas czasu na modlitwę przedłuz oną? Czy nie unikam ciszy 

i spotkan  z Jezusem? 

Zbliz ę się do Jezusa i patrząc Mu w oczy, będę Go prosił z miłos cią: „Zbadaj 

mnie i poznaj me serce i zobacz, czy jestem na drodze niepra-

wej” (Ps 139, 23 -24). Odmo wię na zakon czenie Psalm 139. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



CYTATY PRZY KAWIE 

W trzech przypadkach twe usta pełne są mądrości i roztropności:  
gdy wyznajesz własne nieprawości, gdy wielbisz i dzięki składasz Panu, 
gdy przemawiasz ku zbudowaniu. W połowie powinieneś wielbić Pana, 

a wreszcie, gdy starczy mądrości, także budować bliźniego. 
św. Bernard  

 
To, czy człowiek jest inteligentny, poznaje się po jego odpowiedziach.  

To, czy jest mądry - po pytaniach. 
Naguib Mahfouz  

 
Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza. 

Phil Bosmans  

Mimo wiedzy był zawsze pokorny i skłonny do słuz enia pomocą. Od ucznio w 

z ądał jednak solidnej pracy i rzetelnos ci; sam s wiecił przykładem sumienno-

s ci. Napisał ponad 200 artykuło w naukowych. Wydano je w pięciu tomach. 

Szczego lnie pasjonowały go tematy i problemy nowe, jeszcze nierozwiązane. 

Nalez ał do Konferencji s w. Wincentego a Paulo, wolny czas pos więcał odwie-

dzaniu ubogich. Złoz ył s lub dozgonnej czystos ci. Codziennie uczestniczył we 

Mszy s więtej i przyjmował Komunię. W 1886 roku wstąpił do III Zakonu 

s w. Franciszka z Asyz u.  

W latach 1887-1890 przenio sł się z wykładami do Messyny, a w latach 

1890-1894 - do Modeny, po czym wro cił do Pawii. W roku 1895 powołano 

go na doradcę prawnego miasta Mediolanu. Mając przez 4 lata wgląd w ad-

ministrację, popierał prywatne szkolnictwo katolickie, kto re było niechętnie 

widziane przez władze. Podczas wakacji spędzanych w ulubionej miejscowo-

s ci nad Lago Maggiore (Jezioro Wielkie) zaraził się tyfusem i zmarł 17 paz -

dziernika 1902 roku w wieku 43 lat. Jego relikwie spoczywają w kos ciele 

Serca Jezusowego przy uniwersytecie katolickim w Mediolanie.  

Osobisty przyjaciel profesora Ferriniego, prałat Achilles Ratti - po z niejszy 

papiez  Pius XI - powiedział o nim: "Trudno by mi było powiedziec , kto ry 

z daro w Boz ych wysuwał się w nim na plan pierwszy. Najwięcej w nim po-

dziwiam jego wiarę i z ycie chrzes cijan skie w naszych czasach".  

Papiez  Pius XII (kto ry sam był tercjarzem franciszkan skim) przy okazji 

beatyfikacji w 1947 r. nazwał Kontarda "modelem katolika naszych dni".  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, 
i rozpoczyna Tydzień Misyjny. W naszej parafii za tydzien  będziemy gos cic  
ks. Grzegorza Kucharskiego ze Stowarzyszenia Misji Afrykan skich, kto ry bę-
dzie głosił Słowo Boz e. Po kaz dej Mszy s w będzie moz na kupic  kalendarz 
misyjny wspierając tym działalnos c  Stowarzyszenia.  

 Nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 17.30. Zapra-
szamy do wspo lnej modlitwy w kos ciele. 

 W środę, 14 października Ks. Biskup Piotr Greger udzielił sakramen-
tu bierzmowania grupie 72 młodzieży (72 osoby). Pamiętajmy o nich 
w naszych modlitwach. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  
wtorek – wspomnienie s w. Jana Kantego, prezbitera i patrona naszej diecezji 
czwartek – wspomnienie s w. Jana Pawła II, papiez a. 
piątek – wspomnienie s w. Jo zefa Bilczewskiego, biskupa. 

 W przyszłą niedzielę, będziemy obchodzic  w naszym kos ciele Uroczystos c  
Rocznicy Pos więcenia Kos cioła Własnego.  

 Od 17 października 2020 r. weszły nowe zasady bezpieczeństwa epi-
demicznego w kościołach. W związku z tym w naszym kościele może 
przebywać 140 osób w oznaczonych miejscach. Przypominamy o obo-
wiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos w czasie nabo-
żeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują w pierwszej kolejnos ci oso-
by przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Nie wolno gromadzic  się woko ł kos cio-
ła. Biskup Bielsko-Z ywiecki udziela az  do odwołania dyspensy od uczestnic-
twa w niedzielnej i s wiątecznej Mszy s w. dla wszystkich wiernych Diecezji 
i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Z ywieckiej. Wszystkie szczego -
łowe informacje znajdziemy na stronie parafialnej. 

 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po 
wczes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na rok 2021 moz -
na zamo wic  telefonicznie w godzinach  urzędowania kancelarii. Pamiętajmy, 
aby wczes niej zarezerwowac  intencje jubileuszowe i rocznicowe. Potrzebne 
dokumenty i sprawy losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem 
pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na cele 
misyjne kos cioła.  Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na potrzeby 
naszej s wiątyni. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 19.10     
6.00   za zm. Andrzeja Strupczewskiego 
18.00 1. za zm. Władysławę Hetnał w 4 rocz. s m. 
      2. za zm. Marię Cibicką (16 greg.); 3. za zm. szwagra Michała Dobiję 
WTOREK - 20.10 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO 
6.00   1. za zm. Irenę Tracz; 2. za zm. Wandę Kucharczyk 
18.00 1. za zm. Janinę Orzechowską 
      2. za zm. Wilhelma Penkalę (w 100 rocz. urodzin) i Janinę Penkalę 
      3. za zm. Marię Cibicką (17 greg.) 
ŚRODA - 21.10               
6.00   za zm. Halinę Byrdziak 
18.00 1. za zm. rodzico w Janine i Tadeusza Bzinkowskich z dziec mi: Jadwigą, 
      Małgorzatą i Tadeuszem; 2. za zm. Marię Cibicką (18 greg.) 
      3. za zm. Teresę Paszek w 1 rocz. s m.; 4. za zm. Mariana Szlago rę 
CZWARTEK - 22.10 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II 
6.00   za zm. Barbarę Krzywiznę 
18.00 1. Dzięk.-błag.w int. Anny i Tomasza; 2. za zm. Marię Cibicką (19 greg.) 
      3. za zm. Zdzisławę, Leszka i Mac ka Wis niewskich 
PIĄTEK - 23.10        
 6.00  za zm. Marię Benesz 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Janiny z okazji 84 rocz. urodzin oraz Joanny      
      z ok. 55 rocz. urodzin; 2. za zm. Marię Cibicką (20 greg.) 
      3. za zm. z rodzin Lorko w, Spratko w i Czerwien co w 
SOBOTA - 24.10          
6.00   za zm. Marię Cibicką (21 greg.) 
15.00 W int. nowoz en co w: Katarzyna Sapota i Marcin Godniak 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Ewy i Jarosława Klimaszewskich w rocz. s lubu 
      2. Dzięk.-błag. w int. Krystyny i Jacka z synami 
      3. za zm. Anastazję, Maksymiliana i Władysława Kocembo w 
NIEDZIELA - 25.10 - UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA             
                 KOŚCIOŁA WŁASNEGO 
7.30   za zm. Annę, Jana i Kazimierza Hodano w 
9.00   1. za zm. męz a Tadeusza Jo z wika; 2. za zm. Marię Cibicką (22 greg.) 
10.30 1. ROCZKI; 2. za zm. Halinę Drabczyn ską 
12.00 1. Dzięk.-błag. w int. ks. Sławomira Młodzika z ok. urodzin 
      2. Dzięk.-błag. w int. Martyny i Grzegorza z ok. 1 rocz. s lubu 
      CHRZEST PO MSZY S W.: Mikołaj i Mateusz Kruczek 
18.00 za zm. braci: Adama w rocz. s mierci i Augustyna oraz rodzico w       
      Helenę i Augustyna Sosnowco w 
19.30 za zm. z rodzin Lorko w, Spratko w i Czerwien co w  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ef 2, 1-10; Ps 100; Łk 12, 13-21 

Wtorek: Ef 2, 12-22; Ps 85; Łk 12, 35-38 

Środa: Ef 3, 2-12; Ps Iz 12, 2-6; Łk 12, 39-48 

Czwartek: Ef  3, 14-21; Ps 33; Łk 12, 49-53 

Piątek: Ef 4, 1-6; Ps 24; Łk 12, 54-59 

Sobota: Ef 4, 7-16; Ps 122; Łk 13, 1-9 

Niedziela: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17 

         J 4, 19-24 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

