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Niedziela 18 października 2020 r.
XXIX niedziela zwykła rok A
Pierwsze czytanie

Iz 45, 1. 4-6

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

Tak 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. Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela,
mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, 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 poza Mną nie ma nic.
Ja jestem Pan i nikt poza Mną".
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Tes 1, 1-5b

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

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 nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem
naszym na wasze 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 samym tylko słowem, lecz mocą
i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

Flp 2, 15d. 16a

Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.

Ewangelia

Mt 22, 15-21

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".

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
W swojej publicznej działalności Jezus niejednokrotnie stawiał czoła rozmaitym
prowokatorom. Prowokacja z dzisiejszej Ewangelii jest najbardziej niebezpieczna,
gdyż dotyczy relacji religia - polityka: Czy wolno płacić podatek Cezarowi czy nie?
Jeżeli Jezus odpowie pozytywnie, poprze znienawidzonego wroga, jeśli zaś
negatywnie, opowie się przeciw władzy. Formując to pytanie, prowokatorzy oczekują
od Jezusa odpowiedzi negatywnej. Przypuszczają, że stanie po stronie lewicy; poprze
walczących o wolność Żydów.
Odpowiedź Jezusa znajduje się poza tak i nie. Jezus nie potwierdza ani nie zaprzecza:
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga. Tym
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stwierdzeniem podkreśla, że wartość człowieka nie określa się
miejscem w społeczności politycznej. Podstawowym
powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest uczestnictwo w
życiu Boga. Obywatele czerpią ze strony państwa (Cezara)
określone profity, np. prawa, infrastrukturę, ubezpieczenia,
zasiłki, opiekę zdrowotną i z tej racji są zobowiązani płacić
podatki i w sposób odpowiedzialny angażować się w walkę o
prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z drugiej jednak strony
należą do Boga, mają odbity w sercu Jego obraz, podobieństwo,
dlatego powinni oddawać Bogu cześć, uwielbienie. Wolność jest
umiejętnością oddawania każdemu tego, co się mu należy.
Jezus rozdziela religię od polityki. Ale nie na zasadzie
przeciwieństw: czarne-białe, wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg.
Religia i polityka, choć są odrębne, wiążą się ze sobą. Domena
Boga obejmuje wszystkie inne. Nie ma podziału na sfery
sakralne, duchowe i świeckie, w których nie ma Boga. Bóg ma
uniwersalne prawo wglądu.
Czy nie ulegam prowokatorom i manipulatorom? W jakich
sytuacjach pozwalam się zapędzić w ślepą uliczkę? Czy nie dzielę
rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? Jak wypełniam
obowiązki społeczne i polityczne? Czy biorę odpowiedzialność
(na moim odcinku) za kształt państwa? Czy oddaję Bogu to, co
należy do Boga, a Cezarowi to, co należy do Cezara?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Ef 2, 1-10
Ewangelia Łk 12, 13-24
Wtorek

1 czytanie Ef 2, 12-22
Ewangelia Łk 12, 35-38
Środa

1 czytanie Ef 3, 2-12
Ewangelia Łk 12, 39-48
Czwartek

1 czytanie Ef 3, 14-21
Ewangelia Łk 12, 49-53
Piątek
1 czytanie Ef 4, 1-6

Ewangelia Łk 12, 54-59
Sobota

1 czytanie Ef 4, 7-16
Ewangelia Łk 13, 1-9

Panie, prosimy Cię o umiejętność rozróżnienia logiki Ewangelii
od logiki władzy doczesnej, abyśmy we wzajemnym
poszanowaniu i służąc braciom, umieli nieść w świat światło
Twoich błogosławieństw. Amen.

Niedziela

1 czytanie Wj 22, 20-26
2 czytanie 1 Tes 1, 5c-10
Ewangelia Mt 22, 34-40
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Ogłoszenia parafialne
• Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W tym roku towarzyszy mu hasło Oto ja,
poślij mnie. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich osobach, które poświęcają się rozkrzewianiu dzieł
misyjnych. Taca dzisiejsza w całości przeznaczona jest na potrzeby misji.
• Zaplanowana na dziś modlitwa różańcową ulicami naszego miasta z ikoną Matki Bożej Chełmskiej w duchu
dziękczynienia za 255. rocznicę Koronacji oraz w intencji naszej Ojczyzny i ustanie pandemii nie odbędzie
się z powodu nowych obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.
• Dziś po każdej Mszy św. przed bazyliką i w kawiarence możemy nabyć napisaną i wydaną przez ks. Pawła
Gołofita książkę pt. W oczekiwaniu na przełom. Zachęcamy.
• Informujemy, że od tygodnia z naszej bazyliki w dni powszednie i w niedziele emitowane są przez internet
wszystkie Msze św. i nabożeństwa.
• Już po raz drugi zapraszamy na 24-godzinne nabożeństwo Rozważania Męki Jezusa Chrystusa. Będzie ono
trwało przed Najświętszym Sakramentem nieustanie przez dobę - od najbliższego wtorku 20 października
(rozpoczęcie o godz. 18.00 Mszą Świętą) do środy 21 października (zakończenie o godz. 18.00 Mszą Świętą
z modlitwą o uzdrowienie). Rozważania będą rozpoczynały się równo o godzinie i będą trwały około
trzydziestu minut, a kolejne pół godziny przeznaczone będzie na prywatną modlitwę w ciszy. Czas pandemii
niech będzie dla nas mobilizacją, by dać coś więcej od siebie niż niedospaną noc, jako osobisty dar o
nawrócenie grzeszników i ustanie pandemii. Szczegóły na plakacie.
• W środę zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą tradycyjnie poprowadzi ks. Krzysztof
Kralka. Początek - modlitwa różańcowa o godz. 17.15. Intencje modlitewne możemy składać w zakrystii.
• 24 października zamierzaliśmy zorganizować z myślą o mężczyznach wyjazd modlitewny do Białegostoku.
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zmuszeni jesteśmy go odwołać.
• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę, jak zawsze w czwartą niedzielę miesiąca, przeznaczone są na
trwające w sanktuarium remonty. W listopadzie oddajemy do renowacji tabernakulum oraz rozpoczniemy
powoli renowację ławek w nawie głównej bazyliki. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom. Przypominamy, że każdej środy modlimy się za Was.
• Listopad to szczególny czas modlitwy za zmarłych. Do zabrania są jeszcze karty wypominkowe. Wypełnione
czytelnie, w mianowniku, prosimy składać do puszki, która znajduje się przy ołtarzu Miłosierdzia
Bożego. Pomyślmy o starszych sąsiadach, by może i im przekazać te karty. Różaniec
wypominkowy odprawiany będzie codziennie o godz. 17.15, w sobotę zaś o godz. 16.15.
•

Ze względu na pandemię i małe zainteresowanie w ostatnim czasie zawieszamy aż do odwołania kursowanie
autobusu Bazylika.

•

Składamy serdeczne Bóg zapłać Legionowi Maryi za ofiarną służbę, opiekę i pomoc pielgrzymom w
podziwianiu pięknych widoków z tarasu widokowego na dzwonnicy naszej bazyliki.

•

Rodzinie Żywego Różańca dziękujemy za piękną służbę w sezonie pielgrzymkowym w naszym
Sanktuarium i składamy serdeczne Bóg zapłać.

•

Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim Parafianom, Gościom,
Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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