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Jeśli władza odwołuje się do porządku ustanowionego przez BOGA, to jakakolwiek ”forma ustroju politycznego i wybór władz pozostawione są wolnej woli 

obywateli”Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 74. 

Różne ustroje polityczne są moralnie dopuszczalne pod warunkiem, że dążą do uprawnionego dobra wspólnoty, która te ustroje przyjmuje. Ustroje, 

których natura jest sprzeczna z prawem naturalnym, porządkiem publicznym i podstawowymi prawami osób, nie mogą urzeczywistniać dobra wspólnego 

narodów, którym zostały narzucone. [KKK, 1901] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

DENAR CESARSKI — TIZIANO, Vecellio (1490, Pieve di Cadore – Wenecja) 

ok. 1560-8, olejny na płótnie, 112.2×103.2 cm, National Gallery, Londyn; źródło: www.nationalgallery.org.uk 

Z KSIĘGI IZAJASZAIz 45, 1. 4-6 

To mówi PAN o swym pomazańcu Cyrusie: »JA mocno ująłem go za prawicę, 

aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć 

przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. 

Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, MOJEGO wybrańca, nazwałem ciebie 

twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż MNIE nie znałeś. JA jestem 

PAN, i nie ma innego. Poza MNĄ nie ma BOGA. Przypaszę ci broń, chociaż 

MNIE nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że be-

ze MNIE nie ma niczego. Ja jestem PAN, i nie ma innego«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3) 

REFREN: Pośród narodów głoście chwałę PANA 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

Śpiewaj PANU, ziemio cała. 

Głoście JEGO chwałę wśród wszystkich narodów, 

Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 

Wielki jest PAN, godzien wszelkiej chwały, 

Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. 

Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, 

PAN zaś stworzył niebiosa. 

Oddajcie PANU, rodziny narodów, 

Oddajcie PANU chwałę i uznajcie JEGO potęgę. 

Oddajcie PANU chwałę należną JEGO imieniu, 

Przynieście dary i wejdźcie na JEGO dziedzińce. 

Uwielbiajcie PANA w świętym przybytku. 

Zadrżyj ziemio cała przed JEGO obliczem. 

Głoście wśród ludów, że PAN jest królem, 

Będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN1 Tes 1, 1-5b 

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w BOGU OJCU i PANU 

JEZUSIE CHRYSTUSIE. Łaska wam i pokój! 

Zawsze dziękujemy BOGU za was wszystkich, wspominając o was nie-

ustannie w naszych modlitwach, pomni przed BOGIEM i OJCEM naszym na wa-

sze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w PANU naszym 

JEZUSIE CHRYSTUSIE. Wiemy, bracia przez BOGA umiłowani, o wybraniu waszym, 

bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko 

słowo, lecz przez moc i przez DUCHA ŚWIĘTEGO, z wielką siłą przekonania. 

AKLAMACJAMt 22, 21 Alleluja, Alleluja 

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, 

A BOGU to, co należy do BOGA 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 22, 15-21 

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić GO 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 MNIE wystawiacie 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«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. TOMASZ THWING, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1635 w Heworth Hall w hrabstwie York. 

Był synem arystokraty Jerzego oraz Anny Gascoigne. 

Rodzice byli katolikami, w kraju, w którym obowiązywała 
Przysięga Zwierzchności – uznanie króla za głowę Kościoła. 

Uczył się w katolickim koledżu we francuskim St Omer, a na-
stępnie w seminarium w Douai. Tam też został wyświęcony… 

W 1665 wrócił w rodzinne strony. Przez 14 lat prowadził 
ukrytą działalność duszpasterską. Był kapelanem w posiad-
łości należącej do kuzyna. Otworzył i prowadził tam szkołę. 
Posługiwał też w ofiarowanym przez wuja, Tomasza Gascoi-
gne, domu w Dolebank, gdzie rozpoczął działalność Instytut 
Sióstr Najświętszej Maryi Panny. 

W 1678 wzbudzono kolejną falę nienawiści wobec katolików. 
Tym razem posłużono się wymyślonym spiskiem na życie 
króla Karola II Stuarta. Niejaki Tytus Oates, anglikański 
duchowny i oszust, oskarżył o to katolików. Sytuację wyko-
rzystali oszczercy, mszcząc się w ten sposób za rzeczywiste 

albo częściej wyobrażone urazy… 

Tak też stało się w domostwie Sir Tomasza Gascoigne. Dwaj nikczemnicy, 
wyrzuceni z pracy za kradzieże i nieuczciwość, oskarżyli byłego chlebodawcę 
o udział w spisku. 7.VII.1679 w domu Gascoigne’a pojawiły się władze. Aresztowa-
ny został nie tylko właściciel ale i ks. Tomasz… 

Po rozprawie wstępnej, gdy zwolniono wszystkich oprócz Tomasza, zawieziono 
go do więzenia w Yorku. Przed sądem stanął 29.VII.1680. Choć obrona zdołała 
wykazać absurdalność zarzutów uznano go za winnego. Kara brzmiała: 
„Zostaniesz powieszony i odczepiony od stryczka, gdy jeszcze żyć będziesz. 
Następnie odjęte będą ci twoje wstydliwe części ciała, wnętrzności wyrwane i spa-
lone przed twoimi oczami. Na koniec zostaniesz ścięty a ciało poćwiartowane”… 

Gdy usłyszał wyrok Tomasz pokornie schylił głowę i cicho powiedział: „Innocens 
ego sum” (ang. „Jestem niewinny”)… 

Król nie skorzystał z prawa łaski i 23.X.1680 Tomasz stanął na szafocie. 

W ostatnim słowie powiedział: „Jestem kapłanem katolickim i przez około 
piętnaście lat pełniłem posługę duszpasterką. Temu nie zaprzeczam, jestem 
daleki od tego. Więcej: uznaję to za największy zaszczyt jakiego mogłem 
doświadczyć […] Proszę BOGA NAJWYŻSZEGO o wybaczenie przewinień moim 

prześladowcom, oskarżycielom, a także ławnikom, i wszystkim którzy przyczynili 
się do mojej śmierci”. 

Pomodlił się za króla i jego rodzinę, i poprosił zgromadzonych katolików 
o modlitwę za jego duszę i ze słowami „Słodki JEZU, przyjmij moją duszę” oddał 
się w ręce kata… 

Nie oszczędzono mu żadnej z części okrutnej kary… 

W nagrodę za „zasługi” Parlament uznał Oatesa za patriotę, przyznał mu pensję 
i gabinet w rządowych budynkach przy londyńskiej ul. Whitehall… 

Tomasz beatyfikowany został 15.XII.1929 przez Piusa XI. (uroczystość 23 października) 

il. BŁ. TOMASZ THWING – współczesna figurka, York; źródło: www.flickr.com 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-the-tribute-money
https://www.flickr.com/photos/brianpritchard/6047164028
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730. W piątki 

nabożeństwo różańcowe DLA DZIECI o 1545. 
 19.X (niedziela): Rozpoczyna się w Kościele Powszechnym 

Tydzień Misyjny. Ma on nam przypomnieć o potrzebie 
ewangelizacji i o naszym wkładzie w dzieło krzewienia wiary. 
W naszym kościele będziemy się modlić od dziś do soboty 
w czasie nabożeństw różańcowych i Mszy św. o 1800. 

 26.X (niedziela): 
 Rocznica konsekracji naszego kościoła. 
 Na Mszę św. o 1800 księża zapraszają rodziców i dzieci, 

które przygotowują się do I Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

 8.XI (sobota): Tradycyjnie w 2 sobotę listopada planowana jest 
pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Dojdzie ona 
do skutku o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. 
Koszt pielgrzymki wynosi 70,- pln. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe Księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 Chrzty w październiku w 4tą niedzielę miesiąca, 26.X, na su-
mie. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

18.X Kacper STRUZIŃSKI, Obory 

 
18.X Oliwia LISZEWSKA, Turowice 
12.X Weronika GOLISZEWSKA, Parcela 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

18.X 
Mariusz Zbigniew STRUZIŃSKI i 

Luiza Katarzyna BOROWSKA 

18.X 
Robert Wojciech LISZEWSKI i 

Żaneta Ewelina KRAKOWIAK 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Roman DOMINIK  5.X.2014 l. 95 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

20.X 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie dla Anety 

1800 † Romana GUTA 

21.X 
(wtorek) 

730 † Marii Teresy SKRZYPCZAK, w miesiąc po śmierci 

1800 † Romana GUTA 

22.X 
(środa) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800 † Urszuli LACH 

23.X 
(czwartek) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800 † Edwarda STĘPNIAKA, w 3 rocznicę śmierci 

24.X 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Rafała KORNASZEWSKIEGO, 

Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW 

25.X 
(sobota) 

730 o zdrowie dla Marka 

1800 
dziękczynna, w 45 rocznicę ślubu, Janiny i Andrzeja 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

dla jubilatów i ich dzieci 

26.X 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy i Tadeusza ZAWIŚLAKÓW, 

zmarłych z rodziny ZAWIŚLAKÓW i DUSZÓW 

1030 
dziękczynna, w 1 rocznicę ślubu, Beaty i Romana 

z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i potrzebne łaski 

1200 
† Kazimierza KALIŃSKIEGO, w 10 rocznicę śmierci, 

Marii KALIŃSKIEJ, Anny BOGUCKIEJ 

1800 † Tadeusza, Zbigniewa, Jana i Cecylii OKLEJÓW 

POLSKIE MADONNY: MADONNA CIESZYŃSKA 
XVII-wieczny wizerunek MATKI BOŻEJ, o wymiarach 84×125 cm, malowany 

farbami olejnymi na płótnie lnianym rozpiętym na desce z drzewa lipo-

wego, jest kopią słynnego wizerunku rzymskiego, SALUS POPULI ROMANI 

(pl. UCIECZKA LUDU RZYMSKIEGO), zwanego też w Polsce MATKĄ BOŻĄ ŚNIEŻNĄ. 

Do Cieszyna, miasta o tradycjach sięgających 

XII w., do dominikańskiego kościoła pw. Najświę-

tszej Maryi Panny, zbudowanego w stylu gotyc-

kim z II połowie XIII w., gdy powstała pierwsza 

cieszyńska parafia, sprowadzony został w 

XVII w.. Kościół ów w czasie reformacji przeszedł 

w ręce ewangelików (1544-1611), a zakonnicy 

udali się do Oświęcimia. Wprawdzie w 1611 

powócili, lecz klasztor nigdy nie odzyskał dawnej 

świetności. Po pożarze miasta w 1789 domini-

kanie na zawsze opuścili Cieszyn, a ich kościół 

stał się wówczas jedynym wtedy kościołem para-

fialnym w mieście. Rozbudowano go o elementy 

barokowe i konsekrowano pw. św. Marii Magda-

leny (poprzedni, drewniany, kościół pod tym 

wezwaniem spłonął). I tam do dziś króluje 

MADONNA CIESZYŃSKA… 

O cudowności WIZERUNKU i czci przez wieki mu oddawanej świadczył ogrom 

wotów, jakie przy nim złożono. Kult zamarł po II wojnie światowej i wów-

czas OBRAZ przeniesiono na probostwo. Dopiero pod koniec lat 80-tych 

XXw., umieszczono GO w kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 

I prawie natychmiast rozpoczęto przygotowania do koronacji. Tymczasem 

4.X.1990, w rok po zakończonej kolejnej konserwacji OBRAZU, nieznany 

sprawca zerwał pierwotną koronę z głowy DZIECIĄTKA JEZUS. 

6.VI.1997, podczas pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II na 

Błoniach krakowskich poświęcił nowe korony dla MATKI BOŻEJ CIESZYŃSKIEJ. 

Korony zostały wykonane ze złota, darowanego przez parafian w postaci 

biżuterii i złotych precjozów, przez złotnika, mistrza filigranu, niejakiego 

Wiktora Pieszczonkę z Cieszyna. 

7.X.1997, przy licznym udziale wiernych Śląska Cieszyńskiego, w kościele 

pw. św. Marii Magdaleny odbyła się uroczysta koronacja. Aktu tego dokonał 

ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, bp Tadeusz Rakoczy. 

Bp Rakoczy powiedział wówczas: „Dziękuję BOGU, że dał […] dobre 

natchnienie wydobycia i ukazania tego czcigodnego i starożytnego, 

pięknego obrazu, który przechodził różne losy; że teraz, pod koniec 

XX wieku, MATKA BOŻA w tym WIZERUNKU będzie prowadzić to miasto i całą 

okolicę oraz diecezję na wielki jubileusz 2000 roku”. 

I tak też się stało. Ukoronowany wizerunek MATKI BOŻEJ CIESZYŃSKIEJ został 

umieszczony w specjalnym ołtarzyku nad tabernakulum, w ramach odno-

wionego głównego ołtarza, wykonanego w 1794 przez morawskiego artys-

tę Andrzeja Kaspra Schweigla z Brna, pod dużym obrazem grzesznicy, 

utożsamianej z Marią Magdaleną, umywającej stopy CHRYSTUSOWI, 

namalowanym w 1858 w Wenecji… 

A w 2002 świątynia cieszyńska, kryjąca szczątki wszystkich Piastów 

cieszyńskich, a także niektórych przedstawicieli lokalnej szlachty, została 

uznana przez bpa Rakoczego diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym… 

il. MATKA BOŻA CIESZYŃSKA – sanktuarium pw. Marii Magdaleny, Cieszyn; źródło” www.cieszyn.bielsko.opoka.org.pl 

NAD GROBEM KSIĘDZA JERZEGO… 
Proszę Księdza przychodzę 

nad ranem 

kilka świateł zbłąkanych zostało 

mgły na drzewach jak komże 

podarte 

chcę zapytać czy bardzo bolało 

Bo jest prawda która boli głęboko 

i nienawiść co bije po oczach 

płomień męstwa piekący jak ogień 

i kamienie rzucane po nocach 

Czy to boli Wisłą krwi popłynąć 

i jak pieśnią zachłysnąć się mułem 

być obmytym w szlochu w łzach 

matczynych 

i na piersiach mieć czerwoną stułę 

Czy to boli leżeć w sercu Polski 

jak pod łąką skoszoną na lato 

czy to boli ostatnim skinieniem 

błogosławić oprawcom i katom 

Dziś na rękach tłumu kołysany 

w każdej łzie odbity po kolei 

Księże Jerzy jeszcze mnie wyspowiadaj 

z tej rozpaczy buntu i nadziei 

KAMIEŃSKA, Anna (1920, Krasnystaw – 1986, Warszawa), listopad 1984 
Il. KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO — obraz współczesny; źródło: am.jezuici.pl 

MSZE ŚW. 
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
 

http://www.cieszyn.bielsko.opoka.org.pl/
http://am.jezuici.pl/J-Popieluszko.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

