
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 7; XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 PAŹDZIERNIK 2017 
Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10ac; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21 

 

Ty jesteś Panem! Poza Tobą nie ma innego Boga 

 
  Żadne wydarzenie historii nie wy-
myka się Opatrzności Bożej. Sami rzą-
dzący, nie wiedząc nawet o tym, są na-
rzędziami, jakimi Bóg posługuje się, by 
urzeczywistnić swoje zbawcze plany. 
Pierwsze czytanie dzisiejsze (Iz 45, 1. 4-
6), jako wspaniały tego przykład ukazuje 
Cyrusa, założyciela cesarstwa perskiego, 
który był w ręku Boga oswobodzicielem 
narodu wybranego. „Ja mocno ująłem go 
za prawicę”, mówi o nim Pan. 
A w słowach bardziej wyraźnych 
i bezpośrednich: „Z powodu sługi mego, 
Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, na-
zwałem ciebie twoim imieniem, chociaż 
Mnie nie znałeś”. Historia jednostek i narodów jest w ręku Boga, On 
ją utkał również przez pośrednictwo ludzi, którzy Go nie znają 
i działają w całkiem innych zamiarach. Ponad wszelkimi rządami 
ludzkimi stoi rząd Boga, któremu nikt nie może dorównać: „Ja jestem 
Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga”. Cyrus poganin naka-
zując powrót Żydów z Babilonii do ojczyzny i upoważniając do odbu-
dowy świątyni w Jerozolimie, także współpracował, chociaż nieświa-
domie, z Bożymi planami dając poznać wszechmoc Boga Izraelowe-
go i rozszerzając Jego kult. Tak więc dopiero wyjaśniana w świetle 
wiary historia każdego człowieka i całej ludzkości nabiera swojego 

Intencje mszalne: 23.10 - 29.10 
 

Poniedziałek, 23 październik  2017 
700    śp. Mirosław Załęski (20 Msza św. Gregoriańska) 
1800 śp. Stanisława Hitner (4 rocz.) 
Wtorek, 24 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (21 Msza św. Gregoriańska) 

1800  
Środa, 25 październik 2017 
700   śp. Mirosław Załęski (22 Msza św. Gregoriańska) 

1800 śp. Jadwiga Naruszewicz (2 rocz.) 
Czwartek, 26 październik 2017 
700  śp. Waldemar Jesionkowski 
1800  śp. Mirosław Załęski (23 Msza św. Gregoriańska) 

Piątek, 27 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (24 Msza św. Gregoriańska) 
1800  Dziękczynna za uratowanie życia, oraz o dalsze zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Mieczysława Łęgowskiego 
Sobota, 28 październik 2017  
700  śp. Mirosław Załęski (25 Msza św. Gregoriańska) 
1800  śp. Leon Nowak oraz Marta i Stanisław Nowak 
Niedziela, 29 październik  2017 
800 śp. Stanisław Piekarski 
930 Dziękczynna z okazji  90 rocz. urodzin Ireny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego, oraz opiekę Matki Bożej  
1100  śp. Tadeusz Jaworski (31 rocz.) i rodzice z obojga stron: Maria, 
Józef, Weronika i Wacław 
1230 Dziękczynna z okazji 50 rocz. urodzin Dariusza 
1800 śp. Mirosław Załęski (26 Msza św. Gregoriańska) 

Kalendarz liturgiczny: 

28 X  św. Apostołów: 
         Szymona  i  
       Judy Tadeusza   
 

"Nie lękajcie się. 
Otwórzcie, otwórzcie 

na oścież drzwi  
Chrystusowi!". 

 
 
 
 
 

Św. Jan Paweł II 
 



prawdziwego znaczenia, tego, jakie ma wobec Boga; ma ona zawsze 
znaczenie zbawcze.  
            Ewangelia dzisiejsza (Mt 22, 15-21) podaje myśl Jezusa od-
nośnie do władzy politycznej. Okazją stało się podchwytliwe pytanie 
faryzeuszów, czy wolno dawać podatek cezarowi. Płacenie podatków 
cesarstwu rzymskiemu niektórzy uważali za ograniczenie władzy Pa-
na Boga nad Jego narodem; odmowa zaś płacenia ich mogła być 
rozumiana jako bunt przeciw ustanowionej władzy. Dlatego każda 
odpowiedź, twierdząca czy przecząca, mogła stać się powodem do 
potępienia Jezusa. Lecz On uniknął zasadzki wznosząc się ponad 
wszelką kwestię — wolno lub nie wolno, każąc sobie podać monetę 
czynszową. Nosiła ona obraz i napis cezara, więc odpowiedź jest 
jasna: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co na-
leży do Boga”. Te proste słowa obaliły mniemanie, które głosiło, że 
państwo jest wyrazem nie tylko władzy politycznej, lecz także religij-
nej, Jezus natomiast kreśli linię podziału: władza polityczna, chociaż 
pochodzi od Boga i jest obowiązana szanować Jego prawa, ma swo-
ją własną dziedzinę, która dotyczy porządku i dobra publicznego do-
czesnego; w tej dziedzinie powinna być uznana, szanowana 
i słuchana. Lecz państwo nie może wymagać tego, co należy się tyl-
ko Bogu, czyli bezwzględnego posłuszeństwa. Chrześcijanin powi-
nien utrzymywać i bronić swojej wolności oddawania czci Bogu po-
nad wszelkie prawo i ponad wszelką władzę polityczną, ponieważ 
„trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Równocześnie 
powinien być przekonany, że Bóg może posłużyć się sytuacją poli-
tyczną, nawet najbardziej niesprzyjającą i areligijną, by urzeczywist-
nić historię zbawienia. Nawet prawa pogańskiego Rzymu służyły do 
wypełnienia planów Bożych wobec narodzenia i męki Jezusa: wpierw 
pokój panujący w wielkim cesarstwie, a później prześladowania 
chrześcijan, które stały się skutecznym narzędziem rozszerzenia 
Ewangelii. Doniosłe jest to, by chrześcijanin, tak w okolicznościach 
sprzyjających, jak i w przeciwnych, trwał mocno w wierze i nie upadał 
wobec przeciwności, pewien, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, 
współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). 

 HUMOR                           

W Afryce były kanibal czyta Biblię. Pewien Europejczyk, który jest 
tam na wakacjach, wyśmiewa się z niego, mówiąc: 

- Biedny starcze, nie w taki sposób wasz kraj wyjdzie na prostą.  
Jesteście zacofani, już od dawna nie wierzy się w te brednie,  

w Europie ta książka jest przestarzała! 
- Drogi panie, gdyby tej książki tu nie było, już dawno zostałby pan 

zjedzony! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Zapraszamy w miesiącu październiku na różaniec, codziennie o 
godzinie 17:30.  

2. Dziś niedziela misyjna otwierająca tydzień misyjny. Pamiętajmy w 
naszych modlitwach o tych wszystkich którzy po całym świecie 
głoszą Ewangelię. 

3. W dzisiejszą niedzielę gościmy kleryka naszego seminarium, który 
będzie rozprowadzał kalendarze na nowy rok, oraz odczyta nam 
list ks. Rektora Seminarium Duchownego. 

4. Na ławkach kościoła są wyłożone koperty z kartkami na wypo-
minki i Mszę świętą  zbiorową w miesiącu listopadzie. Czytelnie 
wypisane kartki - z datą kiedy rodzina zgromadzi się na modlitwie 
- prosimy wrzucać na tacę podczas Mszy św.  

5. 7 tys. osób ze wspólnot neokatechumenalnych zostało w minione 
wakacje rozesłanych na cały świat, aby głosić Ewangelię. O tym 
wydarzeniu, a także o naprotechnologii, czyli metodzie leczenia 
niepłodności - w dzisiejszym numerze  „Gościa Niedzielnego”. 
Zachęcamy do lektury! 

6. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 
Śp. Waldemar Jesionowski – lat 54, z ul. Druskiej 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… O.Gabriel od św. Marii 


