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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 22,15–21)
„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”.
Bóg jest absolutną prawdą, prostotą i
przejrzystością, w obliczu Boga nasze
myśli są często zagmatwane, przewrotne i
przebiegłe. Jego słowo pozwala nam
porządkować nasze poplątania. Cezarowi,
czyli światu, władzy świeckiej, życiu
materialnemu mamy oddać to, do czego
się zobowiązujemy jako obywatele. Bóg
natomiast pragnie zobaczyć odciśnięty w
naszej duszy obraz umiłowanego Syna.
Bogu trzeba oddać to, co należy do Niego.
To wszystko, co otrzymaliśmy od Niego
w darze, czyli całe nasze życie i całą naszą

osobę: nieśmiertelną duszę, umysł,
uczuciowość, wolę, ciało. Oddać Jemu
znaczy żyć nimi jak najpełniej, jak
najlepiej, realizując i rozwijając Jego dar
dla dobra własnego i innych.
JEZU, PROSZĘ CIĘ O ZAWSZE TAKĄ
SAMĄ SZCZERĄ POSTAWĘ WOBEC
CIEBIE. UWALNIAJ MNIE Z POSTAWY
DWULICOWEGO FARYZEUSZA, KTÓRY
RAZ CIĘ CHWALI, A INNYM RAZEM
WYSTAWIA NA PRÓBĘ.

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola
była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem
służyli Twojemu majestatowi.
Modlitwa z XIX Niedzieli Zykłej Rok A.
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PONIEDZIAŁEK – 20.10.2014 – wsp. Św. Jana Kantego
7.00 - Za ++ rodziców. Irenę i Stanisława Lipińskich, ++ teściów Danutę i Stanisława Szklarskich i
d. w c.
18.00 - Za + mamę Adelajdę Pawlitzki, + ojca Stefana, + brata Joachima, ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. Leszka oraz o błog. Boże dla rodziny.
WTOREK – 21.10.2014 – wsp. Bł. Jakuba Strzemię
7.00 - Za + Janinę (od chrzestnej Elżbiety).
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ur. Anny oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Alojzego Zdobylak, ++ Jadwigę i Rocha Wilczek, + Adama,
Damiana, siostrę Marię i 2 szwagrów, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + Gerharda Sobania i ++ z pokrew. Sabania i Kansy.
ŚRODA – 22.10.2014 – wsp. Św. Jana Pawła II
7.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy… w int. Jadwigi z ok. 70 rocz. ur. oraz o zdrowie i
błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + Wiesława Cejzik w 1 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Elżbiety i Huberta z ok. rocz. ślubu oraz o błog. Boże i
zdrowie dla dzieci i wnuków.
CZWARTEK – 23.10.2014
7.00 - Za + Adelajdę Pytel (od sąsiadów).
17.00 - Msza szkolna: Za ++ Jerzego i Damiana Duda, ++ rodziców Alojzego i Marię Zdobylak, +
Adama, + siostrę Marię i d. w c.
- Za + matkę Marię w 1 rocz. śm., + ojca Olgierda, ++ teściów Emilię i Mariana i d. w c.
PIĄTEK – 24.10.2014
7.00 - Za ++ rodziców, teściów, dziadków i ++ z pokrew. obu stron i d. w c.
18.00 - Za + męża i ojca Zbigniewa Janiec oraz + mamę Gertrudę w dniu ich urodzin.
- Za ++ z rodziny Szymonowicz, Jary, Potocki i Popek.
SOBOTA – 25.10.2014
7.00 - Za + Gerarda Golec, ++ Kazimierę, Stanisława i Zygmunta Żeleźny, ++ z rodziny i d. w c.
13.00 - Msza ślubna: Plachetka Joanna i Grzechcza Robert
18.00 - Za + mamę, teściową i babcię Klarę w dniu ur.
- Za ++ Stefana i Janinę, Marię, Feliksa i Stanisława oraz ++ z pokrew. obu stron.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.10.2014
7.00 - Za ++ rodz. Jana i Otylię Wójcik, + córkę Joannę, ++ z rodziny Wójcik, Gawinek i d. w c.
8.30 - Za + męża Pawła Matera w 29 rocz. śm., ++ z rodziców z obu stron.
- Do B. OP. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ur. Rafała oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm.. z ok. kol. rocz. ur. Teresy i syna Marcina oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny i Jerzego z ok. 25 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i
zdrowie dla całej rodziny oraz za ++ rodziców i ++ z pokrew.
12.15 - Chrzest: Tomasz Pola.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Anieli i Mariana oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jana i Elżbiety z ok. 40 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
15.00 - Za + Bożenę Woźniak w rocz. śm. oraz o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Tadeusza i Marię Korchurt i ++ z rodziny.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe.
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♦ Dzisiaj XIX Zwykła. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny w Kościele. Każdy chrześcijanin

jest zaproszony do włączenia się w dzieło misyjne Kościoła przez posługę miłości
miłosiernej pośród tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają oraz do modlitwy w intencji
misjonarzy i o nowe powołania misyjne. O godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe.
♦ W tym tygodniu w naszej parafii codziennie modlitwa różańcowa o którą prosił Ks.
Biskup Andrzej Czaja – Rodzice modlą się różańcem za dzieci. Zapraszamy
wszystkich rodziców a także dzieci do włączenia się w modlitwę różańcową całego
Kościoła w naszej ojczyźnie.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania

(klasy III).
♦ W środę (22 października) wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża. Zapraszamy do

udziału we Mszy św. i modlitwie różańcowej. Po Mszy św. wieczornej uczcimy relikwie
św. Jana Pawła II.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.

wieczorną. O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe. Po nabożeństwie spotkanie
ministrantów i kandydatów. Przypominamy dzieciom, że jeszcze tylko do czwartku
można przynosić różańce własnoręcznie zrobione na konkurs pod hasłem „Mój różaniec
dla Matki Bożej”.
♦ Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza wszystkich
zainteresowanych pogłębieniem życia modlitewnego do udziału w Akademii
Duchowości – cyklu ośmiu comiesięcznych spotkań wprowadzających w modlitwę
osobistą i wspólnotową. Spotkanie odbywać się będzie w soboty, raz w miesiącu w
Winowie. Pierwsze spotkanie będzie 25 października.
♦ Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To szczególny czas

modlitwy i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba i z tymi, którzy
naszej modlitewnej pomocy wciąż potrzebują. Stosowne kartki na wypominki są
wyłożone przy stoliku prasowym.
♦ W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze święte

na rok 2015. Święty
Proboszcza z Ars z wielką miłością zachęcał parafian do częstego udziału we Mszy św. i
ofiarowania Mszy św. za swoich bliskich żyjących i zmarłych. Mówił: „Wszystkie
nagromadzone dobre dzieła nie mogą się równać ofierze Mszy św., ponieważ są one
dziełami ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem samego Boga”.

♦ Przypominamy wiernym, że w nocy z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu,

przechodzimy na tzw. czas zimowy, wskazówki zegara cofamy o jedną godzinę do tyłu.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za

złożone ofiary, dziękujemy także za okazywaną pomoc i życzliwość.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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BEATYFIKACJA PAPIEŻA PAWŁA VI
Paweł
VI
zostanie
beatyfikowany
19 października 2014 roku - postanowił papież
Franciszek, wyrażając zgodę na ogłoszenie dekretu o
uznaniu cudu za wstawiennictwem papieża, który stał
na czele Kościoła w latach 1963-1978.
Papież
Paweł
VI
zostanie
ogłoszony
błogosławionym na zakończenie synodu biskupów na
temat rodziny. To on ustanowił synod biskupów jako
formę kolegialności w Kościele. On również dokończył
Sobór Watykański II, zainaugurowany przez Jana XXIII.
Do beatyfikacji papieża Montiniego wybrano cud
uzdrowienia nienarodzonego dziecka, niewytłumaczalnego z medycznego punktu
widzenia.
Wcześniej ujawniono, że do uzdrowienia doszło w 2001 roku w Stanach
Zjednoczonych. Lekarze opiekujący się ciężarną kobietą stwierdzili ciężkie
uszkodzenia nerek jej dziecka. Kobieta postanowiła donosić ciążę i urodziła
całkowicie zdrowe dziecko po tym, gdy modliła się do Pawła VI.
Na początku maja cud uznała komisja kardynałów i biskupów w Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. Jej prefekt kardynał Angelo Amato przedstawił w piątek
papieżowi Franciszkowi wyniki tego procesu kanonicznego oraz głosowań w
kongregacji. Papież wyraził zgodę na ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu i wyznaczył
datę beatyfikacji.
Proces beatyfikacyjny Pawła VI otworzył Jan Paweł II w maju 1993 roku.
Jego pierwsza faza diecezjalna zakończyła się w 1999 r. W 2012 roku Benedykt XVI
ogłosił dekret o heroiczności cnót papieża Montiniego, zamykając w ten sposób
ważną część postępowania kanonicznego.
Rok 2014 przejdzie do historii Kościoła jako wyjątkowy: po kanonizacji
Jana XXIII i Jana Pawła II odbędzie się też beatyfikacja Pawła VI.

BŁOG. PAWLE VI – MÓDL SIĘ ZA NAMI.
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