
Hasła: 1. Wielu spośród faryzeuszów było … Heroda.   
2. „… Bogu  to, co należy do Boga”   3.  Faryzeusze …  
do Jezusa swych uczniów 4.  „Oddajcie … to, co należy  
do Cezara”  5 Faryzeusze, przez swych uczniów 

powiedzieli Jezusowi, że drogi …  w prawdzie naucza.          
6. Zwolennicy Heroda … Jezusowi denara. 7. Jezus 
rzekł: „Pokażcie  Mi … podatkową”  8. Jezus ich … czyj 
jest obraz i napis na denarze? 9. „Nauczycielu, wiemy, 
że jesteś …”  10. Bóg nas … i uświęcił krwią Chrystusa.  
11. Człowiek przewrotny, który udaje, że nie jest 
wrogiem. 12. „Ja jestem Pan i nie ma … !”- mówi Bóg.                            
13. Faryzeusze, przez swych uczniów powiedzieli 

Jezusowi: „Na nikim Ci też nie zależy, bo nie … się na 
osobę ludzką.” 14. „Niech każdy nasz czyn, słowo, myśl 

oddają … Bogu 

• Papież Franciszek: “… Bóg powołuje także i złych. 

„Jestem zły, uczyniłem tak wiele zła” – „Wzywa 
ciebie, przyjdź!”. A Jezus spożywał ucztę                       
z celnikami, którzy byli w Izraelu uważani za 
grzeszników publicznych. Byli złymi ludźmi. Jezus 
- Bóg nie obawia się naszej duszy zranionej 

wieloma niegodziwościami, zaprasza nas, bo nas miłuje.                     
A Kościół jest powołany, aby dotrzeć na dzisiejsze 
rozstaje dróg, to znaczy do peryferii geograficznych                
i egzystencjalnych ludzkości, do tych miejsc na 
obrzeżach, do tych sytuacji, w których ludzie znajdują się 
w obozach i żyją strzępami człowieczeństwa, bez 
nadziei. Chodzi o to, by nie polegać na wygodnych                 
i zwyczajowych sposobach ewangelizacji i świadczenia 
miłości, ale by otworzyć drzwi naszego serca i naszych 
wspólnot dla wszystkich, ponieważ Ewangelia nie jest 

zarezerwowana dla nielicznych wybranych. Także                   
i ci, którzy są na obrzeżach, a wręcz ci odrzuceni                   
i pogardzani przez społeczeństwo są uważani przez 
Boga za godnych Jego miłości…[z rozważania przed 
niedzielną modlitwą „Anioł Pański”. 11 X 2020];   
                

• św. Jan Paweł II   - Zasada świeckości, … jeśli jest 

właściwie rozumiana, stanowi też element nauki 
społecznej Kościoła. Przypomina ona o potrzebie 
słusznego rozdziału różnych rodzajów władzy 
(por. Kompendium nauki społecznej Kościoła, nn. 571-

572), który jest echem wezwania, jakie Chrystus 
skierował do uczniów: «Oddajcie więc Cezarowi 
to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga» 

(Łk 20, 25). ….  Zarazem jednak ważne jest, aby 
wszyscy pracowali, służąc interesowi ogółu i 
wspólnemu dobru.  [z Listu do biskupów 

francuskich 2005-02-11].                                            

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - Człowiek, 

któremu powiedziano: „Niechaj świeci światłość 
wasza...”, jeśli się oprze swemu powołaniu – wtedy ćmi 
jak kaganek przez całe życie. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-
wa 1977, X nr 17].                  

Czasami człowiekowi należą się pieniądze. Jakże szybko 
zmieniają one wartość! Czasami człowiekowi należy się 
respekt, szacunek, ale często są to odruchy tylko 
oficjalne i nieszczere. Natomiast Bogu należy się 
wszystko, cokolwiek mamy – całe nasze życie, nasza 
dusza. – Często jednak człowiekowi oddaje się to,              
co należy się Bogu. W okresie kultu jednostki ułożono 
litanię do Stalina: Poranku naszej Ojczyzny, chorąży 
pokoju, inżynierze dusz ludzkich, gwiazdo postępu  … - 
Często Bogu oddaje się to, co należy się człowiekowi: 
ktoś przychodzi do kościoła jak z wizytą kurtuazyjną, 
postoi chwilę i pójdzie. Zaliczył wizytę u Pana Boga. Inny 
przychodzi do spowiedzi tak, jakby przyszedł z wizytą do 
psychologa. Jak często Bogu oddaje się to, co należy się 
człowiekowi. Jaka jasna Ewangelia. Mówi wprost,                   
że w rozpolitykowanym świecie trzeba pomyśleć o tym,                

co należy się Bogu. –  [x J. Twardowski, W świetle…  s. 93].          
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się abym miłował 

Pana, Boga swego, całym swoim sercem … a bliźniego 
swego, jak siebie samego … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

1 Z  O   N  I  A  I 
2 x x O   A  C  E x x 

3 P  S   L I x x x x x 

4 x x x x C E  A  O  I 
5 x x x B  Ż  J x x x x 

6 x x P   Y  I  Ś  I 
7 x x x x x M  N   Ę x 

8 x x Z   Y   Ł x x x 

9 x P  A  D  M  W  Y 
10 x x P   O   Ł x x x 

11 x x x x O B  U  N  K 
12 I  N   O x x x x x x 

13 x x x x O G  Ą  A  Z 
14 x x C   A  Ę x x x x 
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Jawicie się jako źródło światła                       
w świecie, trzymając się mocno Słowa 
Życia. (Flp 2, 15d. 16a);           

   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 
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". 
 
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. 
[Marek Ristau, http://mateusz.pl/czytania/2020/20201018.html];

 
* Czy można ustawiać cezara obok Boga? 
Cezarowi niewiele się należy, a Bogu wszystko. – 
To, co należy się cezarowi jest doczesne, kruche, 
przemijające, traci wartość jak złotówka. Bogu 
należy się to, co niewzruszone.   

* Kościół często jest wystawiany na próbę. Różni 
władcy chcą, żeby opowiedział się po ich stronie, 
dokonał politycznego wyboru. Ten, kto żyje 
duchem Ewangelii, dawno już wybrał Boga, 
któremu służy. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  wyd.  

W drodze 2005,    s. 93].   

MODLITWA WIERNYCH: 
1.Módlmy się za Kościół Święty, aby wspierany 

duchowo i materialnie pomagał ludziom biednym 
i chorym - CIEBIE PROSIMY: -  WYSŁUCHAJ NAS PANIE 

2.Módlmy się za papieża Franciszka, aby wspierany 

Bożymi łaskami i naszymi modlitwami służył nam przez 
długie lata -CIEBIE PROSIMY - WYSŁUCHAJ NAS PANIE             
3.Módlmy się  za biskupów  i  kapłanów Kościoła, aby 

słowem i przykładem życia ukazywali wiernym Boga 
bogatego w miłosierdzie   –   CIEBIE PROSIMY…                                                                                                  
4. Módlmy się za   dzieci,  rodziców i  pracowników   
naszego Instytutu -  aby  otrzymywali potrzebną 
pomoc - CIEBIE PROSIMY - WYSŁUCHAJ NAS PANIE 

5.Módlmy się  o opieką Matki Bożej – aby otaczała  
nas opieką i wstawiała się za nami  – CIEBIE …                        
6. Módlmy się za nas, tu obecnych, abyśmy umieli 
oddawać Bogu to, co należy do Niego                            

-CIEBIE PROSIMY -  WYSŁUCHAJ NAS PANIE  
 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                   
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował  go dla ciebie Duch 
Święty.                                                                                           
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … 

Najczęściej przez tolerancję rozumie się zgodę na to,                      
by każdy żył według własnych przekonań, bez wpływu 
innych na jego postawę życiową i poglądy, zwłaszcza 
religijne. Takie ujęcie tolerancji jest  o krok                                    
od utożsamienia jej z obojętnością. … Głębiej rozumiana 
tolerancja zakłada sprawiedliwość i szacunek wobec 
każdego człowieka. Ona dba o to, by w ramach 
demokracji każdy po sprawiedliwości miał to, co mu się 
należy. Demokracja to rządy większości. Tolerancja broni 
w niej praw mniejszości. Zawsze jednak czyni to w imię 
sprawiedliwości, w granicach odpowiednich proporcji… 
Ewangeliczne znaczenie tolerancji można dostrzec                        
w progach rodzinnego domu. Najpełniej ją ujawnia 
kochający ojciec. Otóż dobry ojciec jest sprawiedliwy 
wobec każdego dziecka, każde otacza szacunkiem, ale 
nigdy nie zgodzi się, by ono wędrowało niebezpiecznymi 
dla niego ścieżkami … O granicach ojcowskiej tolerancji 
decyduje miłość, czyli troska o dobro każdego dziecka                        
z osobna i całego domu… Czy ja, jako uczeń Chrystusa 
zawsze zabiegam o zachowanie sprawiedliwości i nie 
godzę się na wyrządzanie komukolwiek krzywdy?                            
– Czy otaczam szacunkiem każdego człowieka?                               
–  i czy przede wszystkim go kocham? … Bo to właśnie 
miłość nadaje blasku tolerancji i stwarza jedynie twórczą 

płaszczyznę spotkania. Czy też brakuje mi 
takiego podejścia, podobnie jak faryzeuszom 
i uczonym w Piśmie wobec Jezusa. Okazali się zupełnie 
nietolerancyjni, bo nie umieli kochać…                                                           
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 

serce, aby mówić Mu o przeżyciach,   rodzi w tobie 
słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:            
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, 
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce (Ps 96)  
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 

Powtarzaj w różnych porach dnia:  Śpiewajcie Panu 
pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. (Ps 96).                                                               

  [z: x. E. Staniek, Tolerancyjna miłość].   

Kalendarium: 
19 X – pn. – Wspomnienie Bł. Jerzego 
Popiełuszki – (ur. 14 IX 1947 roku w Okopach, 

zm. 19 X 1984 roku we Włocławku - zamordowany 
przez SB) – polski prezbiter rzymskokatolicki, 
kapelan warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw 
człowieka w PRL, w 1978 został duszpasterzem 
środowiska med. w Warszawie. W X 1981 mianowany 
diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem 
Domu Prac. Służby Zdrowia. W kościele św. St. Kostki 
odprawiał Msze za Ojczyznę. „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 
12,21)     
22. X. – czw. – Wspomnienie Św. Jana Pawła II, 
Papieża – (1920-2005) -To wezwanie na różne 
sposoby powtarzał przez cały pontyfikat „Nie bójcie się! 
… Otwórzcie drzwi Chrystusowi. (…) Chrystus wie, 
co kryje się we wnętrzu człowieka. Tylko On to wie”. 

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy. [Ps 96 ]    
Prosić i dawać  
Żydzi nie lubili rzymskiej monety. Widzieli w niej 
pieniądz nieczysty. Wyryta w niej twarz cezara 
przypominała im bożka. Im samym  nie wolno było 
ani ryć, ani rzeźbić żadnych  wizerunków ludzkich - 
tak się bali bałwochwalstwa.                                                      
Na  pieniądz rzymski patrzyli jak na bożka i dlatego 
Pan Jezus  powiedział otwarcie, żeby oddali 
bożkowi to, co jest bożka, a Bogu to, co jest Boga. 
(...)   - Czy prosząc Jezusa o Serce, umiemy 
dawać swoje? [ks.Jan Twardowski ]                                                                                                               

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  
śpiewaj Panu, ziemio cała. [Ps 96 ]                          


