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EWANGELIA (Mt 21, 28-32 )
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie?
Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł:
„Dziecko, idź i pracuj dzisiaj 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. Który 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 wy mu nie uwierzyliście.
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
KOMENTARZ
Słuchając opowiadania Jezusa, próbuję zrozumieć, jak głęboki jest
powód takiego zachowania się tych dwóch braci. Przypowieść zaczyna
się w ten sposób: „Pewien człowiek miał dwóch synów”. Otóż ci dwaj
synowie, to każdy z nas, czyli ktoś, kto ma serce podzielone: raz mówi
„tak”, a innym razem „nie”, potwierdza coś, a potem sobie przeczy.
Dzieje się z nami tak, jak ze św. Pawłem, kiedy uskarża się na siebie,
mówiąc: „Nie rozumiem bowiem tego co czynię, bo nie czynię tego, co
chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to,
czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem
już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem

świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo
mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Jeżeli zaś czynię
to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie
mieszka.” (Rz 7,15-20).
Św. Paweł doskonale rozpoznawał w sobie samym to bolesne
rozdwojenie: prawo łaski (prawo dobra) i prawo grzechu (prawo
śmierci).
Pierwszy syn z dzisiejszej przypowieści odpowiedział: „idę, panie!”, lecz
nie poszedł. Drugi odparł: „nie chcę”, później jednak opamiętał się i
poszedł. Drugi syn, który mówi „nie” jest buntownikiem; pierwszy, który
mówi „tak”, a nie czyni jest typem służalczym. Nie ma trzeciego syna,
który czyni to, co mówi.
Coś jednak spowodowało, że syn, który powiedział „nie”, odwołał w
końcu swoją wcześniejszą odmowę. Jezus mówi, że opamiętał się.
Opamiętać się to znaczy zmienić sposób myślenia, zmienić sposób
widzenia. Może zrozumiał, że dotychczas postrzegał swego ojca jako
ojca-pana, przeciwko któremu trzeba się buntować i sprzeciwiać.
Którego można oszukiwać. Opamiętać się oznaczało dla niego uznać w
ojcu kogoś dobrego, komu warto zaufać, kto zaprasza go do współpracy
w obfitym winobraniu, w przygotowaniu świątecznego wina dla całej
rodziny. Zmienia się także sposób postrzegania pracy: winnica jest
winnicą rodziny, a więc także jego, a zatem trud jest pełen nadziei.
Wszystko się zmienia, gdy czuję się żywą cząstką tych środowisk, w
których przychodzi mi żyć: rodziny, miejsca pracy, parafii, miasta. Jeśli
czuję się tam, jak w rodzinie, wszystko się zmienia, trud wprawdzie
pozostaje, ale zyskuję radość, dokonuję zmiany motywacji.
W dalszej części przypowieści Jezus wypowiada jedno z najbardziej
surowych i jednocześnie najbardziej pocieszających zdań: ”celnicy i
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. Dlaczego?
Bo oni są tacy, jak ten drugi syn: powiedzieli „nie”, ich życie było
bezowocne, jałowe, przegrane, jednak później się opamiętali, nawrócili i
wszystko się zmieniło.
Zdanie jest surowe, bo zwraca się do nas, do tych, którzy powiedzieliśmy
„tak”, którzy uważamy się za wierzących, lecz nie pełnimy dobrych
uczynków, nie pracujemy z serca w winnicy Pana.
Pan Bóg pełen cierpliwości czeka jednak wciąż aż się opamiętamy!
Ks. Grzegorz
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Dar Boga
Bardzo istotną rolę w objawieniach Fatimskich ma modlitwa różańcowa.
W sierpniowym objawieniu z ust Maryi padły słowa prośby o
wynagrodzenie: “Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za
grzeszników, gdyż dużo dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by
się za nich ofiarował i modlił”. A w trzecim, lipcowym objawieniu,
Maryja wyraźnie zachęciła dzieci, aby podczas odmawiania różańca
dodawać po każdym dziesiątku: ” O mój Jezu, przebacz nam nasze
grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze
do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia”. Apel o odmawianie różańca jest jednocześnie zachętą do
modlitwy wynagradzającej za grzechy nie tylko własne, ale i drugich.
Siostra Łucja zapytana, jakiej formy kultu żądała Matka Boża w Fatimie,
odpowiada: “Odmawiania różańca i Komunii św. wynagradzającej”.
Polecenie odmawiania różańca przewija się przez każde z kolejnych
sześciu fatimskich objawień.
Modlitwa różańcowa, według słów Matki Bożej, jest najlepszym
zadośćuczynieniem za grzechy świata, choć trzeba dodać, że różaniec nie
został przeciwstawiony postom, umartwieniom czy innym formom
wynagradzania. Jednak, według słów siostry Łucji, “głębokie
nawrócenie nie może dojść do skutku bez codziennego różańca”. Dały
tego przykład fatimskie dzieci a zwłaszcza Franciszek, który codziennie
znikał na parę godzin, myśląc w tym czasie o Bogu i odmawiając
różaniec.
Matka Boża poświadcza w orędziach, że od modlitwy różańcowej zależy
nie tylko los poszczególnych osób, ale również sytuacja świata. To jest
Jej najgłębsze przesłanie. Modlitwa różańcowa jest darem Boga. Kiedy
człowiek pozna jej wartość, będzie ją odmawiał w jedności z Bogiem. To
jest jej ukryta moc.
Film na 100-lecie urodzin
25 września na ekrany kin wszedł film „Wojtyła. Śledztwo”
przygotowany przez hiszpańskich twórców z okazji 100-lecia urodzin
św. Jana Pawła II. Reżyser w oryginalny sposób podchodzi do życia
Karola Wojtyły. Film jest niekonwencjonalną, mistyczną opowieścią o
jednym z największych tytanów ducha i widz na długo pozostaje pod
jego wrażeniem.
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2 października - Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów
Każdy ma Anioła Stróża, Opiekuna zesłanego przez Niebiosa, nawet
osoba niebędąca chrześcijaninem.
Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i
wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako
opiekuna
i
stróża,
by
prowadził
go
do
życia”.
Katechizm opisuje Anioła Stróża jako „pasterza”, który ma nas chronić i
prowadzić do życia wiecznego. Jego głównym zadaniem jest pomaganie
nam w dostaniu się do Nieba. Każdy powinien modlić się do swojego
Anioła Stróża i prosić go o pomoc w potrzebie.
Ogłoszenia
- W czwartek rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej.
Jak wielkie znaczenie ma modlitwa różańcowa, mówiła Matka Boża w
Fatimie. Wypełniajmy prośbę Maryi i bierzmy do ręki różaniec. W
październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele:
- dorosłych: codziennie godz. 17.45
- dzieci: poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00
- młodzież: w piątki po Mszy św. o godz. 18.30
Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca.
- Spotkanie bielanek i dzieci, które chcą należeć do bieli
1 października o godz. 17.30 w domu parafialnym w złotej auli.
- W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja
do spowiedzi w I piątek - rano od godz. 6.30 oraz po południu od godz.
16.00. O godz.17.00 Msza św. i różaniec dla dzieci. Z racji I piątku oaza
zaprasza po Mszy św. wieczornej na adorację Najświętszego Sakramentu
i różaniec.
- W I sobotę miesiąca kapłani udadzą się do chorych o godz. 9.00. Po
Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo przebłagalne do Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. o godz. 18.30 adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.30.
- Przypominamy, że w każdy czwartek trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Krzyża od porannej Mszy św. do 20.30.
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