
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać składam sprzątającym i strojącym wczoraj nasz kościół. Na ten tydzień 

troskę o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: Krystyny i Mieczysława 
Musz, Elżbiety i Krystiana Radoń, Alicji i Antoniego Łakomskich. Bóg zapłać za 
ofiary na cele parafialne. 

2. Dekret Metropolity Przemyskiego z 16 października 2020r. w związku z nasilającą 
się pandemią koronawirusa w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń: 
przemyska.pl/2020/10/16/dekret-metropolity-przemyskiego-z-16-pazdziernika-2020-r. 

3. Msze św. w tygodniu o godz. 1700 a po nich nabożeństwa różańcowe. Serdecznie 
zapraszam, szczególnie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania 
– oczywiście zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi (1 os./7 m2 i DDM). 

4. Dziś niedziela misyjna rozpoczynająca tydzień misyjny. Módlmy się za misje na 
całym Świecie oraz za misjonarzy szczególnie pochodzących z naszej Archidiecezji. 

5. Z soboty na niedzielę (24/25 października br.) nastąpi zmiana czasu na zimowy, 
zegarki przestawiamy o godzinę do tyłu, czyli z godz. 3:00 na 2:00. Śpimy dłużej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
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». 
 

SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Chrześcijanie są posłuszni władcom i królom, wierni tej autonomii porządków 
doczesnego i nadprzyrodzonego, ale we właściwym rozeznaniu: „do każdego 
dobrego czynu” – w innym wypadku nie należy być posłusznym. Godzące 
w godność ludzką prawo nie ma mocy obowiązującej, przestaje być prawem. 
A zatem o tyle bardziej należy się posłuszeństwo Bogu, o ile jest On ważniejszy. 
Jak mówił św. Piotr w Dziejach Apostolskich: „Rozsądźcie, czy słuszne jest 
w oczach Bożych bardziej was słuchać niż Boga?” (Dz 4,19). Dlatego na przykład 
żołnierze nie są zobowiązani do posłuszeństwa w niesprawiedliwej wojnie. 
W perspektywie tych tez, właściwa interpretacja ewangelicznego powiedzenia: 
„oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” 
(Mt 22, 21), widzi człowieka z perspektywy stricte religijnej. W interpretacji 
św. Hilarego, Jezus właśnie objawia głębię sprawiedliwości mówiąc „oddajcie 
Bogu, co Boskie”. Bogu należy oddać to, co do Niego należy, a więc ciało, duszę 
i wolę. Na monecie został wyryty wizerunek Cezara, ale w człowieku jest odbity 
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Gazetka parafii w Nizinach (do użytku wewnętrznego) www.niziny.przemyska.pl tel. 506 996 750 
 

 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 4 3(80)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 19.X – 25.X 2020 

poniedziałek + Julia Pusz, od rodziny z Sośnicy 

wtorek + Zbigniew Lachociński 

środa + Jadwiga Sierżęga, od Ewy i Adama Bar i Adama Sowy 

czwartek + Jadwiga Sierżęga, od Artura Trojnar z rodziną 

piątek Dziękczynna w I rocznicę urodzin Antosia 

sobota + Wiesława Golenia, w I rocznicę śmierci, od rodzeństwa 

niedziela + Cecylia Czerwonka, 40 r. śmierci 
 

 13.10.2020r. odeszła od nas do Pana: Ś.P. Janina Pelczarska 
(pogrzeb odbył się w piątek 16.10.2020r.) 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  J e j  dać  Pan ie…  

„Nie potrafisz zrobić tego, co ja. A ja nie 
potrafię zrobić tego, co ty. Ale razem 

możemy zrobić coś pięknego dla Boga.” 
 św. Matka Teresa z Kalkuty 


