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26 NIEDZIELA ZWYKŁA
28 września
163’14
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Ez 18,25-28 * Ps 145 * Czytanie II: Flp 2,1-11a
Ewangelia: Mt 21, 28-32

Jezus powiedział: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch
synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź
dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!
Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo
powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał
się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią
Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę,
powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli
mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu
uwierzyć. Oto słowo Pańskie.
OD SŁÓW DO CZYNÓW
Kościół o świcie każdego dnia, na rozpoczęcie Liturgii Godzin,
kieruje do Boga modlitwę w różnych językach na całej kuli ziemskiej. Jest
to modlitwa Psalmu 95 przypisywana Dawidowi: „Obyście dzisiaj usłyszeli
głos Jego: Niech nie twardnieją wasze serca” (Ps 95,7-8). Bóg mówi do nas
w przypowieściach, które słyszymy w Ewangelii a także w różnych
wydarzeniach życia, abyśmy widzieli Jego miłość i prowadzenie, abyśmy
słyszeli Jego słowo, które oczyszcza, ożywia i uświęca.
Przypowieść o dwóch synach, którą mówi dzisiaj do nas Pan Jezus
ukazuje dwie postawy wobec ojca. Jego prośba o pomoc przy pracy
w winnicy skierowana do pierwszego syna spotyka się z bardzo
pozytywną reakcją. W swoich słowach zapewnia on o gotowości, by

wypełnić prośbę rodzica. Zauważmy, że odpowiedź: „Idę, panie” ma
w sobie nie tylko zabarwienie jakiejś wstępnej deklaracji, którą trzeba
jeszcze potwierdzić ale jest niemalże opisem rzeczywistości, która już się
dzieje. Idę, zostawiam wszystko, by się zaangażować. Idę, by odpowiedzieć
na twoje słowo. A dodatkowo nie używa słowa „ojcze” lecz „panie”. To
określa absolutne posłuszeństwo i zgodę. W pierwotnym Kościele tytuł Pan
odnosił się do Chrystusa zmartwychwstałego, był najkrótszym wyznaniem
wiary. Mówi św. Paweł: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język
wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,911). Widzimy w tym starożytnym hymnie wyraźne powiązanie czynu
i słów. Zgięte kolana określają nie tylko zewnętrzną formę modlitwy ale
dotykają wewnętrznej postawy uległości wobec woli Ojca, która jest nam
objawiona w Słowie Wcielonym. Wyznanie wiary słowami ma wyrastać
z życia i do życia prowadzić.
Okazuje się jednak, że za słowem pierwszego syna nie idzie czyn.
Chesterton powiedział, że niebezpieczeństwo fałszywej monety polega na
tym, że łudząco przypomina prawdziwą. Kłamstwo jest tym bardziej
niebezpieczne, gdy jest łudząco podobne do prawdy. Takie jest zachowanie
pierwszego syna. Wspaniała deklaracja, absolutne posłuszeństwo,
wrażliwość na potrzeby ciężko pracującego ojca. Gdybyśmy mieli osądzać
go po tym zachowaniu, jak odpowiedział na prośbę ojca, powiedzielibyśmy:
wspaniały syn, wrażliwy, pracowity, odpowiedzialny….
Drugi syn na prośbę ojca odpowiada burkliwym: „Nie chcę”. Widzi
tylko siebie, swoje potrzeby. Może umówił się z przyjaciółmi, może czuł się
zmęczony. W każdym bądź razie w tej krótkiej odpowiedzi nie widać w nim
empatii i gotowości, by pomóc ojcu. Gdybyśmy zastosowali takie samo
kryterium oceny, jak w przypadku pierwszego syna, wynik byłby
oczywisty. Zachował się nieodpowiedzialnie, jak leniwe i rozkapryszone
dziecko, które widzi tylko siebie.
Druga odsłona przypowieści. Winnica, upalny dzień i ciężka praca
ojca. Czeka na pomoc. Pamięta, że pierwszy syn zadeklarował chęć
zaangażowania. Z pewnością za chwilę przyjdzie. Przecież powiedział:
„Idę, Panie”. Mijały godziny a serce ojca stawało się coraz bardziej smutne
i samotne. Następnego dnia spotkała ojca gorycz odmowy drugiego syna.
Rozpoczął więc samotną pracę w winnicy, wiedząc, że może liczyć tylko na
siebie. I oto po pewnym czasie przychodzi do niego drugi syn, by czynem
odpowiedzieć na prośbę ojca.
Święci i błogosławieni zostali wyniesieni na ołtarze nie dlatego, że
o Bogu pięknie mówili czy pisali (choć wielu jest w niebie wspaniałych
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mówców i pisarzy) ale dlatego, że pełnili wolę Ojca Niebieskiego,
traktując z najwyższą powagą i odpowiedzialnością słowa modlitwy
Pańskiej. Drugi syn z dzisiejszej przypowieści, odmawiając ojcu, nie używa
żadnych dodatkowych określeń. Mówi tylko: „nie chcę”. Niewątpliwie
w tej formule przebija się egoistyczna postawa wygodnictwa: „ja nie chcę”
albo ta powszechnie dzisiaj używana: „nie chce mi się”. Po pewnym czasie
dokonuje jednak refleksji. Pan Jezus mówi: „Opamiętał się” (inni bibliści
tłumaczą: „zrobiło mu się żal” - ks. Homerski, „poczuł wyrzuty sumienia” ks. Wolniewicz), to znaczy: wróciła pamięć o słowach ojca, przypomniał
sobie, że jest synem, a praca w winnicy przy boku ojca jest znakiem jego
godności. W tym miejscu „zaparł się siebie: swojego „ja”, prymitywnego
wygodnictwa, fałszywej wolności. Poszedł i wypełnił wolę ojca.
Nasze deklaracje, słowa, obietnice, postanowienia, modlitwy są
potrzebne, czy wręcz konieczne, pod jednym wszakże warunkiem: gdy są
początkiem a nie końcem pełnienia woli Ojca.
x. Proboszcz
.

WIECZÓR SŁOWNO-MUZYCZNY
POŚWIĘCONY 70 ROCZNICY
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

OSTATNIE DNI
JUŻ DZISIAJ
Po Mszy wieczornej

Serdecznie zapraszamy
Z OGŁOSZEŃ
 W środę rozpoczynamy miesiąc Różańca świętego. W dni powszednie
nabożeństwa październikowe odprawiane będą po Mszy wieczornej a w
niedziele o godz.1715. Serdecznie zapraszamy.
 Od października Msze wieczorne w dni powszednie odprawiane będą o godz.
1700
 W czwartki zapraszam na różaniec młodzież przygotowującą się do
sakramentu Bierzmowania. W soboty zapraszam na różaniec wszystkie dzieci.
Obecność dzieci komunijnych i rocznicowych obowiązkowa.
 W czwartek i piątek będziemy przeżywać w związku z odpustem św.
Franciszka nabożeństwo Czterdziestogodzinne. Spowiedź pierwszopiątkowa
od godz. 1530. W piątek przed południem będę odwiedzał chorych.
 Plan czterdziestogodzinnego nabożeństwa i odpustu parafialnego podany jest
na oddzielnym plakacie i w gazetce parafialnej.
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CZWARTEK –2 paździenika
930 - MSZA ŚW.
1000 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
ADORACJA DO MSZY WIECZORNEJ
1200 – ANIOŁ PAŃSKI
1500 – KORONKA
1700 – MSZA ŚW.
1730 - Różaniec
PIĄTEK – 3 paździenika
900 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
1200 – ANIOŁ PAŃSKI
1500 – KORONKA I MSZA ŚW.
1700 – MSZA ŚW.
1730 - Różaniec
SOBOTA – 4 paździenika
930 – MSZA ŚW.
1130 – SUMA ODPUSTOWA Z PROCESJĄ
1700 - MSZA ŚW.
1745 - Różaniec
MSZE ŚW. w tym tygodniu:
Poniedziałek - 1800, Wtorek - 1800 ;
Środa - 1700 ; Czwartek – 930 i 1700; Piątek - 1500 i 1700;
Sobota - 930 i 1130 i 1700
KANCELARIA: środa, czwartek : 1900 - 1930.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W dni powszednie - 1730
W niedziele - 1715
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