XXIX Niedziela zwykła - 18 października 2020 r.
EWANGELIA (Mt 22, 15-21 )
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 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.
KOMENTARZ
Faryzeusze i stronnicy Heroda umówili się, by pochwycić Jezusa
na gorącym uczynku, zadając Mu podchwytliwe pytanie: „Czy wolno
płacić podatek Cezarowi, czy nie?”. Pytanie złośliwe: jesteś przeciwko
Rzymowi, czyli okupantowi, czy też przeciwko swojemu ludowi?. Ale
jest to także pytanie interesowne, które kryje w sobie, niewypowiedziane
wprost, pragnienie unikania płacenia podatków. Odpowiadając Jezus
zwraca uwagę na dwa aspekty tego zagadnienia.
Po pierwsze, podczas gdy faryzeusze pytają: „czy wolno płacić?”,
Jezus zmienia czasownik „płacić” na „oddać”: „Oddajcie więc cezarowi

to, co należy do cezara”. Jezus mówi o pewnej wymianie: otrzymaliście
– zwróćcie. Wy używacie tej monety, to znaczy używacie państwa
rzymskiego, które zapewnia wam drogi, bezpieczeństwo, interesy,
handel. Wszystko to otrzymaliście, to teraz oddajcie: płaćcie wszystkie
podatki za usługi, które dotyczą wszystkich, nie ma powodu, by uchylać
się od płacenia podatków.
Oddaj, bo jesteś dłużnikiem. Kiedy pomyślę, o wszystkim, co
otrzymałem w dziedzinie wychowania, zdrowia, ile dostałem
darmowych oznak troski, uświadamiam sobie, że otrzymałem więcej, niż
dałem. Jestem dłużnikiem wobec rodziców, przyjaciół, nauczycieli,
wychowawców, tych, którzy nauczyli mnie wierzyć i kochać. Jestem
dłużnikiem wobec poetów i naukowców, wobec kapłanów i niezliczonej
rzeszy robotników, fachowców. Moje życie jest jednym wielkim pasmem
długów. „Oddajcie cezarowi” mówi Jezus. Ale kim jest cezar? Czy to
tylko państwo? Nie, to coś znacznie więcej: jestem dłużnikiem wobec
całego społeczeństwa. Dlatego moją powinnością jest coś oddać.
A zatem mam zapytać siebie, co oddaję społeczeństwu, czy
uczciwie płacę podatki? Co daję od siebie, by zmienić sytuację w mojej
rodzinie, moim środowisku?
Po drugie: gdybyśmy mieli w rękach tę rzymską monetę
zrozumielibyśmy o wiele więcej. Nosiła ona napis „Divo Caesari”, czyli
„należy do boskiego cezara”. Otóż Jezus wyraźnie rozdziela związek
między tymi dwoma słowami: cezar nie jest Bogiem. Oto proroctwo
Jezusa: odebrać cezarowi boskie roszczenia. Kim innym jest cezar, a kim
innym Bóg. „Oddajcie Bogu to, co należy do Boga”. Do Boga należy
ziemia i wszystko, co się na niej znajduje, wszechświat, świat i jego
mieszkańcy. Do cezara należą rzeczy. Każdy z nas przechodzi przez świat
jak złota moneta, która nosi na sobie napis i obraz Boga. Jezus mówi do
mnie: nie wypisuj na sercu drugiego człowieka jakiejkolwiek innej
przynależności poza przynależnością do Boga. Nie pozwól się kupić ani
posiąść. Pozostań wolny wobec takiej pokusy. Powtarzaj władzy: ja do
ciebie nie należę.
Powtarzaj sobie: jestem Jezusa, należę do Niego, to On mnie
prowadzi!
Ks. Grzegorz
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Geniusz komputerowy
10 października, tydzień temu, w Asyżu na ołtarze został
wyniesiony Carlo Acutis, Włoch, który zmarł w wieku 15 lat. Był
wyjątkowym nastolatkiem. Mocno zżył się z Jezusem, zwłaszcza w
Eucharystii. Msza Święta była dla niego codziennością, drogą do nieba.
Carlo był geniuszem komputerowym. Zasłynął z prowadzenia stron
internetowych poświęconych Cudom Eucharystycznym. Całe młode
życie koncentrował wokół Eucharystii.
W intrenecie też przekonywał wszystkich ludzi, którzy chcieli z
nim korespondować, do tego, aby żyć Eucharystią, aby być bardzo blisko
Chrystusa. To przykład świętości, która bardzo szybko dojrzewała.
Carlo Acutis pokazał, jak żyć Chrystusem będąc młodym.
Aby od siebie wymagać czegoś więcej, aby nie być fotokopią tych,
którzy są wokół mnie, tylko być kimś wyjątkowym, robić coś, co jest dla
mnie ważne i przez to też zbliżać się do Pana Jezusa - mówił Carlo.
Kardynała Angelo Comastri powiedział:
„Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie”.
Tymi prostymi słowami Carlo Acutis, chłopiec, który zmarł na białaczkę,
przedstawia istotę swojego krótkiego życia: żyć z Jezusem, dla Jezusa, w
Jezusie. (…) „Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje
życie, nie marnując nawet jednej minuty na to, co nie podobałoby się
Bogu”. Nas także Carlo prosi o to samo: prosi o to, by dać świadectwo
Ewangelii poprzez pryzmat naszego życia, tak aby każdy z nas mógł być
światłem, które oświetli drogę innym.
Tegoroczne powołania kapłańskie i zakonne w liczbach
W bieżącym roku akademickim 2020/2021 formację ku kapłaństwu
rozpoczęło w Polsce 438 nowych kandydatów: w seminariach
diecezjalnych 289 alumnów, a w zakonach 149 – informuje ks. Piotr Kot,
przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów
Duchownych. Jest to o 60 kandydatów mniej niż w ubiegłym roku.
Do Wyższego Seminarium Duchownego 35+ w Łodzi, czyli
przyjmującego kandydatów powyżej 35 roku życia, zgłosiło się 8
kandydatów z różnych diecezji.
Ogółem w całej Polsce, we wszystkich seminariach duchownych
diecezjalnych i zakonnych, jak podaje ks. Piotr Kot, w tym roku formację
rozpoczęło 2556 kleryków.
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Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z
faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie,
przypominam księżom proboszczom i wiernym o wszystkich
dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad
sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku
zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie
dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.
Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy żółtej
zachowujemy zasadę 4 metrów kwadratowych na jedną osobę w
kościele. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie
z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie).
Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu
sakramentów ich dzieci.
Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą,
udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele
i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam
wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy
św. nie jest grzechem.
Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii,
troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.
Ogłoszenia
- Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele:
dorosłych: codziennie o godz. 17.45
dzieci: poniedziałek, środa i piątek o godz. 17.00
młodzież: w piątek po Mszy św. o godz. 18.30
Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca.
- Dzisiaj o godz. 19.30 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie z
rodzicami młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową i pragnie
rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
- W sobotę, 24 października o godz. 19.30 zapraszamy do kościoła na
adorację Najświętszego Sakramentu z muzycznym uwielbieniem w
ramach projektu „W ścianach domu Ojca mego”.
- W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy wypominki za
zmarłych. W przedsionku kościoła znajdują się kartki, na których
możemy wypisać zmarłych polecanych w modlitwie.
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