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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (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 podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli:
„Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim
Ci 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 więc cezarowi to, co należy do
cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki; we
wtorek św. Jana Kantego; w czwartek św. Jana Pawła II;. Solenizantom i Jubilatom życzymy
wielu łask Bożych.

19.10. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. W intencji Stowarzyszenia Seniorów „Słoneczna
Droga” z prośbą o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz podziękowanie za
tegoroczne zbiory.
20.10. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców:
Stanisławy i Mieczysława Tenetów i zmarłych z Rodziny.
21.10. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Wilka w pół
roku po śmierci z racji przypadającej rocznicy urodzin.
22.10. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O potrzebne łaski dla Antoniny w 1. rocznicę
urodzin i błogosławieństwo Boże dla rodziców: Elżbiety i Krzysztofa oraz rodzeństwa:
Alicji, Zofii i Krzysztofa.
23.10. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Anieli
i Andrzeja; zmarłych dziadków: Karoliny i Leona oraz Anny i Konstantego.
24.10. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O szczęśliwy przebieg operacji.
25. 10. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Andrzeja
Saguła oraz Ludwiki i Jana Ciuła.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Łosyk w trzy
miesiące po śmierci.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Eugenii
Szajkowskiej w 6. rocznicę śmierci oraz Bonifacego Szajkowskiego w 16. rocznicę śmierci.

1. Nabożeństwa Różańcowe, w dni powszednie odprawiane są w poniedziałki, środy i
soboty o godz. 17:30, a we wtorki i piątki po Mszach o godz. 8:00. W niedziele
różaniec po Mszach świętych.
2. W niedzielę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu
Msze zostaną odprawione o godz. 8:00 w Białym Kościele, o godz. 10:00 w Nowolesiu
oraz na cmentarzu w Nowolesiu o godz. 12:00. Na cmentarzu odmówimy modlitwę
różańcową za zmarłych.
3. Od 2 listopada rozpoczniemy modlitwę wypominkową za zmarłych. W Dzień
Zaduszny w Nowolesiu o godz. 16:30 odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o
których pamiętali mieszkańcy Nowolesia i Kazanowa. O godz. 17:00 Msza św., w ich
intencji. W Białym Kościele różaniec wypominkowy po Mszy św. o godz. 18:00.
Polecać będziemy zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Białego Kościoła. W
środę, 4 listopada, w Nowolesiu o godz. 16:30 odmawiany będzie różaniec za
zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Dębnik, Gębczyc i Gębic. O godz. 17:00
Msza św. w ich intencji. W czwartek, 5 listopada, w Białym Kościele o godz. 16:30
odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy
Szczodrowic, Wąwolnicy i kartki bez podania miejsca zamieszkania. Prosimy o
czytelne wypisywanie imion i nazwisk zmarłych oraz podawanie miejscowości
zamieszkania składających wypominki.
4. Z racji Dnia Papieskiego zebraliśmy na stypendia dla młodzieży z fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia kwotę 710 złotych i 0,5 euro. Bóg zapłać!.
5. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Piotr Bojczuk zamieszkały w
Kazanowie i Brygida Kmita zamieszkała w Gęsińcu. Zapowiedź pierwsza.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.
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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Wolność słowa i wolność w słowie................
Jezus jest mistrzem komunikacji międzyosobowej. Z jednej strony nie daje się
wciągnąć w manipulacje faryzeuszy. Nie idzie za tanimi pochlebstwami, nie chce też
zjednywać sobie rozmówców. A z drugiej strony nie ubliża im, nie upokarza.
Raczej zaprasza do głębszej refleksji nad sobą i czystością intencji w działaniu:
„Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na próbę?”. Nie daje odpowiedzi, którą chcieli na
Nim

podstępnie

wymusić,

lecz

prowokuje

ich

samych

do

odpowiedzi.

Jezu, przychodząc do Ciebie, nie chcę niczego wymuszać ani o nic podstępnie z Tobą
walczyć. Pragnę w prostocie razem z Tobą przyjmować wolę Ojca.

Tęskniąc za Świętymi w niebie
Ilu z naszych bliskich, znajomych, krewnych odeszło już do Pana? Czyje groby
będziemy odwiedzać w najbliższym czasie? Za kim będziemy tęsknić i smucić się, że nie ma
ich wśród nas żyjących? Przełom października i listopada z opadającymi liśćmi, deszczem i
mgłami napawa nas zadumą i nostalgią o tym, co nieuniknione, o tym, co jest nam
przeznaczone, o tym, w co do końca nie wszyscy z nas chcą i potrafią wierzyć. A przecież
śmierć to nie wszystko, co czeka nas u końca życia doczesnego. To nie tylko zimny grób.
Niektórzy mówią: „A ja tam nie wiem do końca, jak to jest…”
Przecież życie nie urywa się nagle i niespodziewanie. Zazwyczaj możemy się do niej
przygotować. Nie idziemy w pustkę, lecz w ramiona Stwórcy i Ojca, który w niebie
przygotował dla nas mieszkań wiele.
Święty Bernard z Clairvaux, mistyk żyjący w XII wieku wygłosił piękne kazanie na
dzień Wszystkich Świętych, przypominając nam o więzach, które mamy nawet z tymi,
którzy już odeszli, ale których nadal kochamy. Nosi ono tytuł: „Śpieszmy ku braciom, którzy
na nas czekają”.
Pierwszym pragnieniem, które wywołuje albo pomnaża w nas wspomnienie świętych,
jest chęć przebywania w ich upragnionym gronie, zasłużenie na to, aby się stać
współobywatelami i współmieszkańcami błogosławionych duchów.
Drugim pragnieniem, jest, aby Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak im również i
nam, abyśmy i my ukazali się z Nim w chwale. Teraz bowiem nasza Głowa, Chrystus,
objawia się nam, nie jakim jest, ale jakim stał się dla nas; ukoronowany nie chwałą, ale
cierniami naszych grzechów.
Do tej chwały podążajmy bezpiecznie i z całą usilnością. Aby zaś dane nam było
pragnąć i dążyć do tak wielkiego szczęścia, powinniśmy się starać o pomoc świętych. Za ich
łaskawym wstawiennictwem otrzymamy to, co przerasta nasze możliwości.
Oby nasze oczekiwanie końca było przepełnione nadzieją i ufnością na ponowne spotkanie
tych, których wszak tak kochamy i Tego, który na nas oczekuje z otwartymi ramionami.
Akcja Katolicka.
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

