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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».
Żyjemy w świecie, w którym nieustannie musimy podejmować decyzje, nieustannie coś
wybierać i z czegoś rezygnować. Stajemy także wobec wymagań, które stawiają najpierw
rodzice, potem nauczyciele, pracodawcy i rozmaite autorytety. Stajemy wreszcie wobec
wymagań, jakie stawia nam własne sumienie. Nieraz te wymagania wchodzą z sobą we
wzajemny konflikt. Pytanie zadane Jezusowi przez uczniów faryzeuszy pokazuje taką
potencjalną strefę konfliktu. Jest to konflikt miedzy wymaganiami władzy doczesnej a
wymaganiami płynącymi z zależności od Boga. Jezus opowiedział się za uznaniem słusznej
autonomii rzeczywistości doczesnej. W historii Kościoła przejawia się ona w różnym zakresie
działania władzy duchowej i świeckiej. Chrześcijanin nie może się dyspensować od
zaangażowania w sprawy tego świata. Rozwijając swoje talenty, powinien być obecny na
miarę swoich możliwości w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym
społeczności lokalnej, państwowej czy nawet międzynarodowej. Ma pracować na rzecz dobra
wspólnego, pokoju i sprawiedliwości. Z drugiej strony powinien to czynić z uwzględnieniem
wymagań swego sumienia, z poszanowaniem dla prawa Bożego. Wierność wobec Bożych
przykazań będzie go nieraz stawiała w sytuacji konfliktu z władzą doczesną.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy ja, chrześcijanin, traktuję poważnie – jako wymóg moralny – moje
zaangażowanie na rzecz społeczności, w której żyję? Czy potrafię zrezygnować ze
stanowisk, prac, które nie są zgodne z moim sumieniem?
Do wykonania: Będę respektował wymagania władzy świeckiej, o ile nie będą
kolidowały z moim sumieniem i zasadami sprawiedliwości społecznej.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

20.10 (wtorek) Wspomnienie św. Jana Kantego

Jan urodził się w Kętach w roku 1390. Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia,
które ukończył w 1418 ze stopniem magistra sztuk. Święcenia kapłańskie przyjął w
Kościele Nawiedzenia NMP w Tuchowie. Od 1421 przez osiem lat prowadził szkołę

klasztorną u miechowskich boŜogrobców. Tam równieŜ zaczął przepisywać rękopisy,
co robił przez resztę Ŝycia, oraz głosił kazania. W 1429 zaczął wykładać na Akademii
Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – magisterium otrzymał w 1443.
W tym czasie został kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. Z probostwa tego jednak
szybko zrezygnował. Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu. Pozostawione rękopisy
świadczą o niebywałej pracowitości i wytrwałości. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473
roku. Jego relikwie spoczywają w barokowym grobowcu – konfesji w kościele św. Anny
w Krakowie. Jan Kanty został beatyfikowany 27.09.1680 (razem z Józefem Kalasantym)
przez bł. Innocentego XI, a kanonizowany 16.07.1767 przez Klemensa XIII. Jest
patronem Archidiecezji Krakowskiej.
22.10 ( czwartek) Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w
Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił
róŜne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym
archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą.
Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na
papieŜa, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską,
przede wszystkim, rodziny, młodzieŜ i ludzi chorych. Odbył liczne podróŜe apostolskie
do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są,
m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu
Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie,
2 kwietnia 2005, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia BoŜego.
Beatyfikowany przez papieŜa Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia BoŜego
1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XIII, przez papieŜa Franciszka w
niedzielę Miłosierdzia BoŜego 27.04.2014 roku.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

Rola i zadania osób świeckich
świeckich w Kościele:
Kościele „Świeccy – czytamy w posynodalnej adhortacji
„Christifideles Laici” – nie mogą rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju
działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej. (…) Prawo i obowiązek
uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego. (…) Ani oskarżenia o
karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm o korupcję, które nierzadko są kierowane pod
adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii
politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego
zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w
sprawach publicznych” (ChL 42). Dojrzały chrześcijanin to człowiek odpowiedzialny za
wszystkie dziedziny życia, człowiek, który w sposób harmonijny tą odpowiedzialność
realizuje nie tylko w płaszczyźnie swojego życia prywatnego bądź rodzinnego, ale także na
gruncie zawodowym, społecznym i w konsekwencji także politycznym. Bowiem – jak
podkreślał wyraźnie kard. Joseph Ratzinger w nocie doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary
z 2003 r., zatytułowanej „Vademecum dla polityków” – w życiu chrześcijan „nie może być
dwóch równoległych nurtów: z jednej strony tzw. życia duchowego z jego własnymi
wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia świeckiego, obejmującego rodzinę,
pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne” (Christifideles Laici –
adhortacja papieża Jana Pawła II opublikowana w roku 1988).

