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Refleksja 

Denar rzymski, jak każda moneta, ma dwie strony. Na monecie rzymskiej był 

wyryty wizerunek cesarski. Gdy tymczasem w człowieku jest wyryty 

wizerunek Boga, na Jego obraz zostaliśmy stworzeni. Oddając więc cesarzowi 

– mówi św. Hilary, biskup z pierwszych wieków chrześcijaństwa – wasze 

bogactwa, dla Boga zachowajcie nieskazitelne sumienia. 

Ilu ludzi dzisiaj, przy podejmowaniu codziennych decyzji i wyborów, zadaje 

pytanie swojemu sumieniu? Ilu bada swoją wrażliwość na poziomie sumienia? 

W kwestiach małych, drobnych i codziennych, i w tych wielkich, gdy w grę 

wchodzą sprawy społeczne, natury powszechnej? 

Ale powiedzenie „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga”, wyraża odwieczny problem obecności chrześcijan w świecie, 

jaka ma być relacja, którą my byśmy dzisiaj nazwali „państwo – Kościół”.  

A tradycja chrześcijańska, ta najstarsza, z drugiego wieku po Chrystusie, mówi 

w zupełnie innym języku: „Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi, ani 

miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem... Mieszkają każdy we 

własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki 

jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca 

jest ich ojczyzną, i każda ojczyzna ziemią obcą. Jednym słowem: czym jest 

dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie” (List do Diogneta). 

Ewangelia, jej przesłanie, kształtowała przez wieki życie codzienne 

chrześcijan. Jak daleko dziś odchodzimy od źródła, że już często nie 

rozumiemy ewangelicznych słów Jezusa. Albo nie potrafimy ich przełożyć na 

konkret naszego życia. 

o. Tomasz Dostatni OP 

Złota myśl tygodnia  

 

Kto Bogu służy jako dziecko, a nie jak niewolnik, ten boi się, by Go nawet  

w drobnych rzeczach nie obrazić (św. Bazyli Wielki). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 osobę 

ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się 

zdaje? Czy wolno płacić podatek 

cezarowi, czy nie?" Jezus 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?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do 

nich: "Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do 

Boga". (Mt 22, 15-21) 

Idąc za Jezusem, naśladując Go, będziemy tak jak On śledzeni, szykanowani, 

prześladowani, odrzucani... Ale wtedy mamy radować się i weselić, bo nasza 

nagroda wielka jest w niebie. Wierzący w Pana, bez względu na cenę kierują 

się prawdą, która jest w Nim i nie oglądają się na człowieka, bo w Chrystusie 

nie znamy już nikogo według ciała i na nikim nam nie zależy. Oddajemy 

światu to, co należy do życia na tym świecie, a jako własność Chrystusa, 

oddajemy Bogu to, co należy do Boga. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 19.10 

7
00

 Za † Wandę Wesołowską w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 1) Za † Marię Burkat – od Krzysztofa i Iwony Puchałów z rodziną z Dobczyc.  

2) Za † Marię Burkat – od bratowej Zofii Puchały z Czasławia i rodziny Kowalów.   

Wtorek – 20.10; wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera. 

7
00 Za † Czesława Węgrzyniak w 30. dzień po śmierci. 

18
00 1) Za † męża, ojca i dziadka Henryka Lepich w kolejną rocznicę śmierci,   

z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Jacka Szumnego w 2. rocznicę śmierci. 

Środa – 21.10 

7
00

 Za † Bożenę Przybysz – od rodziny Gil i Blicharz.      

17
00

 1) Za † Henryka Czarneckiego. 

2) Za † Hildegardę Nowak, †† z rodzin Nowak, Wicher i Prusko oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 22.10; wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

7
00

 Za † Joachima Kubocz w 30. dzień po śmierci.   

18
00

 1) Przez wstawiennictwo św. Rodziny i Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Wasąg oraz za †† ojca i teściów.    

2) Za † Bertę Smarsly – od sąsiadów.  

Piątek – 23.10 

7
00

 Za † Mariusza Bałachowskiego w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 1) Za † męża i ojca Joachima Koziołek w kolejną rocznicę śmierci oraz  

†† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Jana Malkusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 24.10 

  7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Erwina Nowak z okazji 80. rocznicy 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.    

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Boguszewskich.    

2)  Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Cecylii i Gerharda Prusko z okazji 

50. rocznicy ślubu oraz Emilii i Waldemara Prusko z okazji 15. rocznicy 

ślubu i o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

Niedziela – 25.10 – XXX Zwykła.  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w pewnej intencji.   

8
15 Za † Helmuta Kania, †† rodziców Kania, Placzek, brata i szwagra.  

9
45

 Za †† mamę Krystynę w dniu urodzin, ojca Tomasza i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

11
15

 Za †† rodziców Zofię i Władysława Dżugaj, Helenę i Jana Zatorskich, siostrę 

Teresę, szwagra Józefa, brata Tadeusza, bratową Emilię, swata Tadeusza  

i Alicję oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Po Mszy św. chrzest dzieci: Liliana Dec, Stanisław Gołębiowski i Samuel Szmul.      

16
15

 Nabożeństwo różańcowe. 

17
00

 Za † żonę i matkę Krystynę Chyra.  
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dzisiejszy KONCERT CHÓRÓW KRAPKOWICKICH, który miał się 

odbyć w naszym kościele o godz. 16
00

 został ODWOŁANY!!! 

 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16
15

, w środę po Mszy 

św. szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 17
15

.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W kiosku i w zakrystii można nabywać kartki na wypominki za zmarłych oraz 

diecezjalne kalendarze w cenie 6 zł.  

 W kancelarii przyjmowane są intencje na nowy rok. Istnieje możliwość 

zamówienia także Mszy św. gregoriańskiej.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje w świecie, a w przyszłą niedzielę 

na potrzeby parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 Ponawiamy prośbę o zgłaszanie się chętnych do przejęcia części obowiązków 

kościelnego w naszej parafii. Informujemy, że kościół otwierany będzie  

o godz. 6
30

. 

 W ramach realizacji programu „Przygotowanie kościoła pw. Wniebowzięcia 

NMP w Krapkowicach-Otmęcie do obchodów 800-lecia…” w sobotę  

24 października br. o godz. 18
45

 w naszym kościele odbędzie się KONCERT 

MUZYKI ORGANOWEJ w wykonaniu Michała Blechingera na częściowo 

już  wyremontowanych organach.  

 Informujemy, że podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw w naszym 

kościele może przebywać 85 osób (1 osoba na 7 metrów kwadratowych). 

Pierwszeństwo pozostawiamy osobom związanym z intencją (intencjami),  

w której sprawowana jest Msza św. (które zamówiły daną intencję lub  

w intencji których Msza św. jest sprawowana).  


