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Iz 25, 6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

28 niedziela zwykła

	 O	czym	pragnie	nas	pouczyć	Chrystus	w	dzisiejszej	przypowieści	o	zaproszonych	
na	ucztę	weselną?
	 Gdy	uważnie	słuchamy	całej	przypowieści,	bez	trudności	dostrzeżemy,	że	jest	to	
synteza	dziejów	nie	tylko	narodu	żydowskiego,	ale	całej	ludzkości.
	 Bóg	ustawicznie	wzywa	każdego	człowieka.	Godną	podziwu	jest	wytrwałość	z	
jaką	zaprasza	ludzi	na	gody.	Całe	nauczanie	Kościoła	jest	ciągłym	zapraszaniem	wier- 
nych,	 czy	chcą	czy	nie	 chcą	 słyszeć,	na	ucztę,	którą	przygotowuje	Bóg	dla	każdego.	
Wszystkie	nakazy	i	zakazy	oraz	instrukcje	Kościoła	to	zaproszenie	do	udziału	w	uczcie	
samego	Boga.	Ciągle	też	dokonują	się	nowe	“zamachy”	na	Syna	Bożego.	Każdy	bowiem	
grzech	jest	takim	swoistym	zamachem.	Trzeba	zatem	koniecznie	uciszyć	się	wewnętrznie,	
żeby	można	było	usłyszeć	głos	Boga	zapraszającego.
	 Wejście	króla	na	salę	oznacza	w	przypowieści	przyjście	Chrystusa	na	sąd	ostatecz- 
ny.	 Przypowieść	 kończy	 się	 bowiem	 smutną	 rzeczywistością,	 którą	 jest	wyłączenie	 i	
odrzucenie	niegodnego.	W	Królestwie	Bożym	nie	ma	bowiem	miejsca	dla	niegodnych	z	
własnej	winy.	Zauważmy,	że	zaistniała	tu	wina	ze	strony	przybyłego.	Przyszedł	na	ucztę	
nie	z	powodu	niemożności	nabycia	go	za	własne	pieniądze,	gdyż	był	biednym,	lecz	z	
powodu	niedbalstwa,	gdyż	ci	wszyscy	przynagleni	na	ucztę	otrzymali	szatę	“za	darmo”.	
Wina	została	ponad	wszelką	wątpliwość	stwierdzona,	dlatego	też	wyrok	jest	tak	surowy	
i	niezmienny.
	 Co	oznacza	szata	weselna?	Można	dać	różne	odpowiedzi	na	to	pytanie:	zacho- 
wanie	przykazań,	łaska	uświęcająca,	miłość	nadprzyrodzona.	Każda	z	tych	odpowiedzi	
jest	słuszna.	Szata	godowa	jest	nieodzownym	warunkiem	wejścia	do	nieba.	Całe	życie	
ziemskie	zmierza	do	tego,	aby	zdobyć	i	zachować	tę	szatę,	w	której	każdy	z	nas	stanie	
ostatecznie	przed	Bogiem.
	 Ostatnie	zdanie	kończące	przypowieść	wydaje	się	jakby	nie	pasować	do	całości	
Chrystusowego	orędzia.	“Wielu	powołanych,	a	mało	wybranych”	nie	oznacza,	że	nie- 
wielu	osiągnie	zbawienie	i	jakoby	większość	ludzi	będzie	skazana	na	potępienie.	Jest	to	
raczej	wyraźna	aluzja	do	postawy	Izraelitów,	którzy	niemal	nieustannie	odrzucali	działal-
ność	proroków	i	misją	samego	Chrystusa.	Tylko	niektórzy	spośród	zaproszonych	przyjęli	
wezwanie	stając	się	w	ten	sposób	wybranymi.
	 Zamiast	lęku	przed	wykluczeniem:	"wielu	jest	powołanych,	a	mało	wybranych”,	
powinniśmy	kierować	się	zasadą	wypowiedzianą	przez	św.	Franciszka	Salezego,	biskupa	
Genewy:	Należy	bardziej	kochać	dobro	niż	lękać	się	zła.	Bardziej	kochać	Pana	Boga	niż	
lękać	się	szatana.

SiL - 1993
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JESTEŚMY ZAPROSZENI NA UCZTĘ

     “Królestwo niebieskie podobne jest do króla który 
wyprawił ucztę weselną swemu synowi”. /Mt 22,2/

	 Dzisiejsze	czytania	liturgiczne	w	bardzo	obrazowy	i	zrozumiały	sposób	przedsta-
wiają	Królestwo	Boże,	jako	najwyższą	wartość	i	dobrodziejstwo	wyświadczone	wszyst-
kim	zaproszonym	przez	króla	na	ucztę.	Królem,	który	każe	zaprosić	gości,	jest	sam	Bóg;	
Synem	króla	-	Chrystus;	poślubioną	małżonką	jest	Kościół;	zaproszonymi	gośćmi	są	w	
pierwszym	rzędzie	synowie	narodu	wybranego.	Do	nich	poprzez	wieki	kierował	Bóg	za-
proszenia.	“Lecz	oni	zlekceważyli	je	i	nie	poszli...”	Rozgniewany	król	każe	ich	wytracić.	
“Zaproszeni nie byli godni”.
	 Uczta	z	dzisiejszej	Ewangelii	jest	obrazem	zbawienia.	Nikt	z	nas	nie	może	po-
wiedzieć,	że	nie	został	na	tę	ucztę	zaproszony.	Nikt	z	nas	nie	może	powiedzieć,	że	Bóg	
zamknął	przed	nim	bramy	nieba.	Może	nie	zostaliśmy	zaproszeni	w	pierwszym	rzędzie,	
tak	jak	synowie	narodu	wybranego,	tym	niemniej	zostaliśmy	zaproszeni	wszyscy.	Świad- 
czą	o	tym	słowa	króla:	“Idźcie na rozstaje drogi i proście na ucztę wszystkich, których 
spotkacie”.
	 Synowie	narodu	wybranego	pogardzili	zaproszeniem	na	ucztę.	Dla	nich	ważniej-
szy	był	ich	biznes	i	ich	małe	osobiste	interesy.	Wzgardzili	w	ten	sposób	tym,	co	ofiarował	
im	Bóg.	Wzgardzili	Jego	królestwem.	Dlatego	rozgniewany	król	kazał	ich	wytracić.
	 “Bóg	 nic	 darmo	 nie	 daje,	 lecz	wszystko	 otwiera.	Każdy	 z	Boga	 tyle,	 ile	 chce	
zabiera”.	Te	bardzo	mądre	 słowa	napisał	nasz	wieszcz	narodowy,	Adam	Mickiewicz.	
Rzeczywiście	Bóg	nieustannie	ofiaruje	każdemu	z	nas	samego	siebie.	Bóg	nieustannie	
ofiaruje	nam	szansę	zbawienia,	doskonałości,	uświęcenia.	Trzeba	jedynie		czynić	kroki	
w	Jego	stronę.	Trzeba	jedynie	wyciągać	dłonie	i	brać.	Trzeba	jak	najlepiej	korzystać	z	
Jego	nieustannego	zaproszenia.
	 Oczywiście	łączy	się	to	zawsze	z	wysiłkiem,	ofiarą,	poświęceniem	z	naszej	strony.	
Aby	zdobyć	to,	co	Bóg	nam	ofiaruje,	trzeba	być	gotowym	poświęcić	wiele.	W	świetle	
opowiedzianej	dziś	przez	Chrystusa	przypowieści	warto	zatem	zastanowić	się	nad	tym:	
co	my	 jesteśmy	gotowi	poświęcić	w	naszym	życiu,	 aby	zdobyć	królestwo	Boże?	Co	
poświęcamy,	 aby	 okazać	 się	 godnymi	 uczestnikami	w	 tej	wieczystej	 uczcie	 naszego	
zbawienia?	Czy	nie	są	czasem	ważniejsze	dla	nas	od	królestwa	niebieskiego	nasze	oso-
biste	małe	interesy,	tak	jak	było	to	w	wypadku	synów	i	córek	narodu	wybranego?
	 Wstępem	i	przedsmakiem	wieczystej	uczty	w	niebie	jest	Uczta	Eucharystyczna	na	
ziemi.	W	niej	dokonuje	się	dzieło	naszego	odkupienia.	Na	tę	Ucztę	Kościół	nieustannie	
nas	zaprasza.	Jaka	jest	odpowiedź	na	to	zaproszenie?	Czy	czasem	nie	jest	tak,	że	ryby,	
grzyby,	lenistwo,	długa	zabawa	w	sobotę	wieczorem,		pijaństwo	biorą	górę	nad	naszą		
religijnością?	Byle	powód	do	tego,	aby	nie	iść	na	Mszę	św.	Żeby	do	nas	nie	wypowiedział	
kiedyś	Bóg	tych	słów.	“Wydawałem	ucztę	i	zaprosiłem	was.	Niestety	nie	byliście	godni	
mojego	zaproszenia”.
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	 Zakończmy	nasze	dzisiejsze	spotkanie	modlitwą:
	 “Chryste,	obdarz	nas	swoją	miłością,	ponieważ	czasami	 ludzie	odrzucają	nas	 i	
wtedy	rodzi	się	w	nas	pokusa,	aby	ich	zacząć	nienawidzieć.	
	 Chryste,	obdarz	nas	swoja	siłą,	ponieważ	czasami	sytuacje	w	naszym	życiu	stają	
się	bardzo	trudne	i	rodzi	się	w	nas	pokusa,	aby	się	poddać	i	ze	wszystkiego	zrezygnować.
	 Chryste,	udziel	nam	swego	przebaczenia,	ponieważ	czynimy	czasami	to,	czego	
nie	powinniśmy	i	wtedy	potrzebujemy	Twojego	uleczenia.”

ks. M. Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2002

Ojcowskie zaproszenie

	 Wzajemne	zapraszanie	się	ludzi	stanowi	dosyć	istotny	wyraz	kultury	współżycia.	
Czasem	 zapraszamy,	 by	 nas	 odwiedzono	 przy	 jakiejś	 okazji.	 Innym	 razem	 oficjalnie	
zapraszamy	na	uroczyste	spotkania.	Sami	do	jednych	zaproszeń	przywiązujemy	wagę	
i	wpisujemy	je	w	terminarz,	innym	pozwalamy	odejść	w	niepamięć.	Zupełnie	osobno	
traktowane	są	zaproszenia,	które	rodzice	kierują	do	dorosłych	już	dzieci.	Zapraszają	je	
do	 udziału	w	 uroczystościach	 urodzinowych,	 jubileuszowych,	 czasem	 do	wspólnego	
spędzenia	świąt	czy	wakacji.	Trzeba	przyznać,	że	te	spotkania	łączą	się	ze	szczególnymi	
przeżyciami.	Przypominają	dawno	minione	lata,	beztrosko	spędzane	w	rodzinnym	domu.	
Pozwalają	cieszyć	się	miłością	rodzicielską,	promieniującą	ze	zniszczonych	chorobami	
twarzy	 i	 głów	pokrytych	 siwizną.	Rozmowy,	wspomnienia,	 życzenia...	Chyba	w	 tym	
wszystkim	więcej	jest	rodzicielskiej	radości,	niż	radości	synów	i	córek	wracających	wnet	
do	swojej	codziennej	bieganiny.	
	 Przypomina	 mi	 się	 pewien	 ojciec	 rodziny,	 który	 z	 wielką	 radością	 planował	
świętowanie	swoich	złotych	godów	małżeńskich.	Nie	zdążył	jednak	na	nie	zaprosić	ani	
dzieci,	ani	wnuków,	ani	nikogo.	Wcześniej	został	wzięty	na	ucztę	do	domu	Ojca	nie-
bieskiego.	Głośnym	zaproszeniem	na	ucztę	w	niebie	brzmią	zwiastowane	dzisiaj	wersety	
biblijne.	Odczytujemy	z	nich	najbardziej	podstawową	prawdę,	że	owa	uczta	jest	przy-
gotowana	przez	Pana	Zastępów,	przez	Pasterza	i	Króla	wszystkich	ludzi,	przez	samego	
Boga	Ojca.	Obrazy	uczty	przygotowanej	przez	Boga	objawiają	Jego	najgłębszą	miłość	
do	ludzi	jako	do	swoich	dzieci.	Najwyborniejsze	potrawy	i	napoje	dla	nich	przygotowane	
oznaczają,	że	Bóg	obdaruje	każdego	najwspanialszymi	darami	nieskończenie	obficiej,	niż	
możemy	sobie	wyobrazić.	Prorok	Izajasz	podkreśla	uniwersalizm	tej	uczty,	wspominając	
obecność	na	niej	wszystkich	ludów	i	narodów.	Ogromne	znaczenie	ma	zwrot:	“Raz	na	
zawsze	zniszczy	śmierć”.	Oznacza	to,	że	uczta	w	domu	Ojca	jest	dla	tych,	którzy	już	
uczestniczą	w	nowym,	niekończącym	się	życiu.	Jest	to	uczta	zmartwychwstałych,	którzy	
na	wieki	od	niej	nie	odstąpią.	W	ziemskim	rozumieniu	to	raczej	marna	wizja,	ale	jest	ona	
wyobrażeniem	pełnego	szczęścia,	większego	od	tego,	które	przeżywa	zgłodniały,	siadając	
przy	suto	zastawionym	stole.	
	 Nam,	ludziom	zajętym	różnymi	formami	konsumpcji,	niełatwo	pojąć,	że	prawdzi-
we	szczęście	nie	ma	nic	wspólnego	z	konsumpcją.	Mamy	trudności	z	przyjęciem	prawdy,	
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że	będziemy	ogarnięci	Wieczną	Bezinteresownością.	Warto	przypominać	sobie	o	uczcie,	
na	którą	zaprasza	nas	Ojciec	ojców	naszych.	Zaproszenie	na	nią	trzeba	wpisać	do	termi-
narza	swoich	najgłębszych	pragnień	i	żyć	nadzieją	ich	spełnienia.	Oczekiwanie	udziału	
w	uczcie	eschatologicznej	wyraża	się	regularnym	udziałem	w	Uczcie	Eucharystycznej.	
Chleb	i	wino	przemienione	w	Ciało	i	Krew	Chrystusa	uobecniają	ofiarę	krzyżową,	którą	
Zbawiciel	 złożył	 jako	najwyższy	dowód	umiłowania	 ludzi.	Wieczernikowy	Pokarm	 i	
Napój	są	nieporównywalne	z	jakimikolwiek	wspaniałościami	stołu.	Do	stołu	eucharysty-
cznego	ma	dostęp	każdy,	kto	go	sam	sobie	nie	zamknął.	Ucztując	ze	Zmartwychwstałym,	
zgromadzeni	przy	ołtarzu	już	karmią	się	Jego	nieśmiertelnością	i	nabywają	ją	dla	siebie.	
Nie	 sposób	 uważać	 siebie	 za	 zaproszonego	 na	 ucztę	 królestwa,	 nie	 odpowiadając	 na	
wypowiedziane	w	Wieczerniku:	“Bierzcie	 i	 jedzcie	z	 tego	wszyscy”,	“Błogosławieni,	
którzy	zostali	wezwani	na	Jego	ucztę”.	Eucharystia	 jest	przedsmakiem	i	zapowiedzią	
uczty	niebieskiej.	W	gruncie	rzeczy	obie	uczty,	historycznie	od	siebie	odległe,	w	miłości	
są	 jednym	 aktem.	Ojcowskie	 zaproszenie	 jest	 najgodniejsze	 tego,	 by	 jego	 spełnieniu	
nie	przeszkadzały	woły	i	kupiectwo,	krótkowzroczność	i	niedowiarstwo	człowieka.	Nie	
pielęgnuje	swojego	dziecięctwa	ten,	kto	lekceważy	zaproszenie	Ojca.	Usłyszeliśmy	je	
dzisiaj	na	nowo.

KS. JAN WALICZEK. Gość Niedzielny; SiL-2005

Odrzucone zaproszenie

	 Królestwo	Niebieskie	podobne	jest	do	króla,	który	wyprawił	gody	weselne	syno-
wi	swojemu...	Jest	to	uczta	najwyższej	rangi	społecznej	-	uczta	królewska,	która	w	swej	
symbolice	w	słowach	Chrystusa	ma	zobrazować	wieczną	ucztę	radości	i	wesela	w	niebie	
przygotowaną	przez	Boga	ziemskim	dzieciom.
	 Bóg,	Pan	świata	i	Król	wieków,	któremu	poddane	jest	wszelkie	stworzenie,	jest	
wspaniałomyślny	w	swoim	bogactwie	i	swojej	nieskończonej	doskonałości.	Jest	otwarty	
ku	swojemu	stworzeniu	i	pragnie,	by	Jego	własna	doskonałość	nieogarniona	stała	się	dla	
stworzenia	duchową	ucztą,	radością	i	weselem,	duchowym	nasyceniem	i	szczęściem.
	 Jest	to	uczta	wielka,	bo	wielkim	jest	Ten,	który	zaprasza,	a	na	stole	uczty	kładzie	
wszystko,	czym	jest,	całe	swoje	nieskończone	bogactwo.	Jest	wielka	i	z	tego	powodu,	
że	wezwani	są	wszyscy.	Nikt	nie	jest	wyłączony.	To	tylko	ludzie	układają	listy	zapro-
szonych,	z	których	następnie	skreślają	pewne	nazwiska,	a	inne	dopisują	-	zależnie	od	
okoliczności.	Bóg	wpisał	na	swoją	listę	wszystkie	swoje	ziemskie	dzieci.	On	ma	jedną	
wielką	ziemską	rodzinę	i	nie	dzieli	tej	rodziny	na	stronnictwa,	bloki	i	światy	pierwsze,	
drugie	i	trzecie.	Pamięta	o	małych	i	najmniejszych	dzieciach	swoich,	nikogo	nie	pomija,	
nie	zapomina	i	dla	każdego	przygotował	miejsce	przy	stole.
	 Każdy	członek	ludzkiej	rodziny	ma	rzeczywistą	możliwość	przeżycia	swojej	wiel-
kiej	przygody	z	Bogiem,	byleby	tylko	był	na	tyle	wielkoduszny	i	odważny,	by	przyjąć	
zaproszenie,	by	podjąć	wezwanie	Ojca,	zapragnąć	tej	przygody	i	wyjść	jej	naprzeciw.
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	 Tymczasem	 wielu	 ludziom	 wystarczy	 przygoda	 z	 doczesnością,	 przynajmniej	
na	pewien	czas.	Ulegają	złudzeniom,	że	potrafią	sobie	sami	na	ziemi	przygotować	taką	
ucztę,	która	zdoła	zaspokoić	wszystek	głód	ciała	i	ducha,	każde	marzenie	i	pragnienie	
serca.	Dlatego	nie	słyszą	albo	nie	chcą	słyszeć	zaproszenia	przychodzącego	od	Boga.	
Są	bardziej	zainteresowani	swoją	ziemią,	swoim	przedsiębiorstwem,	swoim	zakładem,	
handlem	-	ludźmi,	z	którymi	ich	życie	powiązało.
	 Bywa,	że	człowiek	słyszy	to	zaproszenie	i	rozumie	je,	 lecz	w	swej	ostrożności	
usiłuje	przekonać	samego	siebie,	że	wystarczy	mu	to,	co	ofiarowuje	mu	ziemia	i	drugi	
człowiek.	Wezwanie	 i	 obietnica	Boga	wydaje	mu	 się	 zbyt	wielka,	 by	 była	 dla	 niego	
osiągalna.	Zwycięża	go	małoduszność	i	wytrąca	mu	z	rąk	Boże	zaproszenie.	Człowiek	
sam	przesądza	o	tym.	Bóg	protestuje	przeciwko	takiej	ciasnocie.	Posyła	swoje	sługi	na	
rozstajne	drogi	i	opłotki	i	każe	wezwać	wszystkich,	których	spotkają:	i	złych,	i	dobrych,	
by	sala	weselna	była	pełna...
	 By	zatrzeć	różnice	pomiędzy	wchodzącymi,	rozdaje	szaty	weselne	każdemu	przy-
chodzącemu.	Daje	w	ten	sposób	możność	wyrównania	i	zatarcia	różnic...	Szata,	o	której	
mówi	przypowieść,	to	nie	jest	szata	dla	ciała,	lecz	szata	dla	ducha	ludzkiego,	podarowana	
nie	za	zasługi,	lecz	z	dobroci	Boga.	Dlatego	odrzucając	ofiarowaną	szatę	weselną,	nie 
trzeba	się	dziwić	surowości	Pana.	Bóg	nie	jest	równą	nam	osobą,	którą	można	traktować	
z	dowolnością,	nieraz	z	 lekceważącą	dowolnością.	Obraz	Boga	dobrego	dochodzi	do	
szczytu	właśnie	w	tym	punkcie,	kiedy	podaje	ludziom	z	opłotków	-	wszystkim	-	swo-
ją	weselną	 szatę,	 ale	 sama	natura	 tej	 sytuacji	wskazuje,	 że	w	 tym	punkcie	 spotkania	
człowiek	nie	może	zlekceważyć	Bożej	dobroci	i	równocześnie	liczyć	na	nią	i	do	niej	się	
odwoływać.	Dlatego	człowiek,	który	tak	właśnie	postąpił	i	przekroczył	próg	sali	weselnej	
w	swej	ubrudzonej	szacie	z	opłotków,	nie	może	mieć	żadnej	pretensji,	że	go	tak	surowo	
potraktowano.	Człowiek	musi	głos	i	wezwanie	Boże	postawić	na	pierwszym	miejscu	i	i	
go	wysłuchać.

Bp Jan Pietraszko; SiL-2005
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“POSŁAŁ SWOJE SŁUGI...”

	 Gdyby	tak	puścić	wodze	wyobraźni,	to	można	stracić	oddech	na	myśl	o	smako- 
witych	potrawach	serwowanych	na	tych	królewskich	ucztach.	Chętnie	byśmy	przyjęli	
zaproszenie	i	poszli	na	taką	ucztę,	by	się	najeść.	Tylko	czy	chodzi	tu	o	jedzenie	i	picie,	
obżarstwo	i	dogadzanie	ciału?		Przecież,	gdy	Żydzi	po	rozmnożeniu	chleba	chcieli	Jezusa	
obwołać	królem,	On	im	uciekł.
	 Scena	 z	Ewangelii	ma	 głęboką	wymowę.	Z	 pewnością	możemy	 uważać	 ją	 za	
ilustrację	tego,	co	działo	się	w	historii	Izraela,	co	składa	się	na	historię	zbawienia.	Król	
-	Bóg	Jahwe	zaprasza	swój	Lud	-	Izraela	na	ucztę”	do	przebywania	z	Nim,	do	zbawienia.	
Gdy	przychodzi	czas	realizacji	Jego	woli,	ci	wolą	zająć	się	czym	innym.	Wolą	swoje	
własne,	codzienne	zajęcia,	pracę,	kupiectwo,	małżeństwo.	Inni	nawet	posuwają	się	do	
zabicia	tych,	którzy	w	imieniu	Króla	ich	proszą.	Cały	Stary	Testament	jest	świadectwem	
odmowy.	Już	w	raju	człowiek	wybiera	własne	rozeznanie	dobra	i	zła,	własną	wolę,	nad	
przyjaźń	 z	Bogiem.	A	potem	ciągle	Naród	Wybrany	 i	 poszczególne	osoby	wybierają	
własne	sprawy,	własne	wyobrażenia	o	Bogu	i	Jego	nakazach,	realizują	własną	politykę,	
a	nie	wolę	Boga.	Zabijają	proroków,	którzy	zbyt	natarczywie	przetrząsali	ich	sumienia.	
Ten	sam	los	spotkał	Jezusa.	Dlatego	na	ich	miejsce	Bóg	powołał	innych.	Ale	czy	inni	są	
bez	winy?	Czy	ta	przypowieść	nie	jest	właśnie	o	nas,	o	naszej	postawie	wobec	Boga?
	 Przypowieść	 o	 uczcie	 ukazuje	 podstawową	 prawdę	 o	 naszym	 przeznaczeniu.	
Każdy	chce	być	szczęśliwy.	Pragnienie	szczęścia	zapala	naszą	wyobraźnię,	pobudza	do	
wysiłku,	do	pogoni	za	tym,	co	nosi	to	miano.	Nie	ma	ludzi,	którzy	byliby	szczęśliwi,	
którzy	byliby	całkowicie	zadowoleni	z	tego	co	mają	i	czym	są.	Ludzkie	pragnienia	może	
zaspokoić	tylko	Bóg.	To	On	wyprawia	ucztę.	Być	na	uczcie	to	zaszczyt,	szczęście,	radość.	
Być	na	uczcie,	to	spotkać	się	z	samym	Królem,	rozmawiać	z	Nim,	być	Jego	przyjacielem.	
Na	ucztę	zaproszeni	są	wszyscy.	Nie	jest	to	zwykła	uczta,	bo	oto	Bóg	“zniszczy	śmierć”,	
“otrze	 łzy”	 zedrze	 całun,	 który	 okrywał	 wszystkie	 narody”.	 Czegóż	 może	 człowiek	
jeszcze	pragnąć?		Przecież	to	obraz	czasów	mesjańskich,	obraz	zbawienia.
	 A	jednak.	Człowiek,	który	goni	za	szczęściem	nie	przyjmuje	zaproszenia,	bo	prag-
nie	tego	szczęścia	po	swojemu.	Ma	własne	wyobrażenie	o	szczęściu	i	goni	za	mirażem.	
Robi	 to,	 co	 sam	 zamierzy	 i	 o	 czym	 sam	 zadecyduje.	 Od	 chwili	 pierwszego	 upadku	
największym	i	najpoważniejszym	grzechem	człowieka	jest	pycha.	Człowiek	nie	chce,	aby	
żaden	król,	żaden	Bóg	mieszał	się	w	jego	sprawy.	Sam	chce	być	panem	siebie	i	dlatego	
woli	własne	złudzenia	nad	Bożą	rzeczywistość.	Przechodząc	obok	królewskiego	pałacu,	
gdzie	byłby	miłym	gościem,	gdzie	dostąpiłby	przyjaźni	z	królem,	gardzi	zaproszeniem,	
bo	tam	musiałby	podporządkować	się	zwyczajom,	woli	króla,	bo	musiałby	założyć	szatę	
weselną.
	 Przypomina	się	tu	pewna	scena,	której	bohaterami	są	clochardzi	-	ludzie	bezdomni	
Zachodu.	Za	usilną	namową	sióstr	Nazaretanek	w	Paryżu,	do	których	ci	ludzie	często	
zaglądali,	kilku	z	nich	zgodziło	się	zamieszkać	w	Domu	Opieki.	Mieli	tam	zapewnione	
wszystkie	warunki	do	normalnego	życia.	Po	tygodniu,	jeden	z	nich	zjawia	się	ponownie.	
Co	się	stało?	-	Uciekłem.	Dlaczego?		Czy	warunki	złe,	czy	źle	Pana	traktowali?		Nie?		
Ale	tam	trzeba	było	się	myć!
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	 Czy	możemy	dziwić	się,	że	król	wyrzucił	człowieka	nie	ubranego	w	strój	weselny?	
Wszedł,	bo	chciał	się	najeść.	Wszedł	jak	do	baru,	a	nie	na	przyjęcie.	Nie	interesował	go	
Gospodarz	tylko	własny	brzuch.	Zachował	się	jak	ci,	co	pogardzili	zaproszeniem.
	 Gdzie	Ty	 jesteś?	W	której	grupie	osób?	Zostałeś	zaproszony,	ochrzczony.	Bóg	
wysyła	także	do	Ciebie	swoich	posłańców	-	kapłanów,	innych	ludzi,	stwarza	pewne	sy-
tuacje,	w	których	możesz	odczytać	Jego	zaproszenie.	Ile	razy	coś	staje	w	poprzek	Twoich	
planów,	przychodzi	cierpienie,	ktoś	powierzy	zadanie,	którego	nie	chcesz,	ktoś	Cię	o	coś	
prosi,	krytykuje.	Wtedy	się	buntujesz,	złościsz,	odmawiasz,	bluźnisz.	A	może	to	byli	ci	
Boży	wysłańcy	z	zaproszeniem	dla	Ciebie?	Może	w	ten	sposób	wzgardziłeś	zaprosze-
niem?		Pomyśl.	Czy	słuchasz	Boga?	Czy	pozwalasz	by	On	kierował	twoim	życiem.	Czy	
potrafisz	jak	św.	Paweł	przyjąć	z	rąk	Boga	i	obfitość	i	niedostatek?		A	może	chcesz	się	
tylko	najeść,	napełnić	dostatkiem	na	marginesie	religii,	czy	w	imię	religii?

Ateneum Kapłańskie; SiL-2008

Dwudziesta ósma niedziela zwykła

 Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu 
synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść	(Mt	22,2-3).	Przygotowano	królewską	ucztę	weselną,	ale	nie	mogła	się	odbyć,	
gdyż	zaproszeni	nie	przyszli.	Bezskuteczne	było	również	ponowne	zaproszenie.	Oni	zlek-
ceważyli	to	i	poszli:	jeden	na	swoje	pole,	drugi	do	swego	kupiectwa,	a	inni	pochwycili	
jego	sługi	i	znieważywszy	ich,	pozabijali	(Mt	22,5-6).	Wówczas	król	wezwał	niezapro-
szonych.
	 Chrystus	miał	na	myśli	współczesnych	Mu	ludzi,	ale	ta	Jego	przypowieść	zawi-
era	wieczną	prawdę.	Chrystusowa	Radosna	Nowina	jest	Bożą	ucztą	przygotowaną	dla	
człowieka	 i	wszyscy	są	na	nią	zaproszeni.	 	 Jednak	 i	dzisiaj,	 	wielu	zaproszonych	nie	
przychodzi.		Jedni		gardzą	Bożym	zaproszeniem,	drudzy	z	lekceważeniem	machają	na	nie	
ręką,	a	inni	znieważają	i	prześladują	Jego	sługi,	woląc	być	katami	niż	gośćmi	na	Bożej	
uczcie.	W	tych	czasach	niewiary,	wojującego	ateizmu	i	masowych	odstępstw	dziwimy	
się	dlaczego	tak	wielu	zdradza	Boga	i	opuszcza	Chrystusa.	Przecież	nawet	wielu	naszych	
znajomych	i	bliskich,	którzy	nie	tak	dawno	byli	blisko	Chrystusa,	śpiewali	i	modlili	się	
razem	z	nami,	są	dzisiaj	nieprzyjaciółmi	Jego	Ewangelii	i	Jego	imienia.	Dlaczego	stali	
się	takimi	i	dlaczego	opuścili	Chrystusa	i	jego	Kościół?	Dlaczego	nie	przyjmują	Bożej	
prawdy	i	miłości?
	 Wielu	 odstępców,	 którzy	 nigdy	 nie	 mieli	 nic	 wspólnego	 z	 prawdziwą	 wiedzą	
i	nauką,	wyrzeka	się	Boga	niby	w	imię	rozumu,	wiedzy	i	nauki.	Tmyczasem	nikt	nie	
odpadł	od	Chrystusa	i	nie	został	ateistą	dlatego,	że	posiadł	głęboką	wiedzę	i	mądrość,	ale	
na	ogół	dlatego,	że	poniosła	go	pycha	lub	zaślepił	grzech.	Ci,	którzy	się	chełpią	swoją	
niewiarą,	dają	zwykle	świadectwo	swej	znikomej	wiedzy	i	wielkiej	złośliwości.	Znany	
filozof	Rousseau	napisał:	«Żyj	tak,	jakby	Bóg	był,	a	nigdy	nawet	nie	pomyślisz,	że	Go	nie	
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ma».	Jest	to	wielka	prawda.	Niektórzy	chrześcijanie	wyrzekają	się	Chrystusa,	ponieważ	
nie	chcą	żyć	według	Jego	nauki.	Nie	chcą	wierzyć	w	Boga,	ponieważ	nie	żyją	tak,	jak	On	
żąda.	Jeżeli	kiedykolwiek	zapragnęliśmy	żeby	Boga	nie	było,	to	tylko	wówczas,	kiedy	
nas	pociągał	grzech.
	 «Proszę	nie	tracić	dla	mnie	czasu.	Nie	mam	żadnego	zainteresowania	dla	pańskich	
odwiedzin,	bo	dla	mnie	wiara	nie	przedstawia	żadnej	wartości.	Przed	 trzydziestu	 laty	
opuściłem	Kościół	i	od	tego	czasu	moja	noga	w	nim	nie	stanęła.	Kiedy	umrę,	spalcie	moje	
ciało,	albo	wyrzućcie	je	na	śmietnik,	bo	człowiek	niczym	innym	nie	jest».	Tak	mówił	
ciężko	chory	niemiecki	robotnik	do	odwiedzającego	go	księdza.	Bóg	jednak	pokonał	tego	
upartego	niedowiarka.	Osiem	dni	później	umierał	całując	krzyż	i	zupełnie	inaczej	wtedy	
mówił:	«Proszę	księdza,	cała	ta	bezbożność	ostatecznie	nie	pochodzi	z	czego	innego,	jak	
tylko	ze	złego	życia	i	z	bezmyślności»	(L.	Schwarz).	Oto	odpowiedź	na	pytanie,	dlaczego	
ateizm,	niewiara	i	odstępstwo.
	 Każdy	wystarczająco	szczery	odstępca	musiałby	podpisać	się	pod	tym	szczerym	
wyznaniem	byłego	niedowiarka.	Grzeszne	serce,	niemoralność	i	wyłączne	zainteresowa- 
nie	sprawami	ciała	rodzą	odstępstwo	od	wiary	i	Boga.	W	miejsce	Boga	stawiają	tacy	
ludzie	majątek,	pieniądz,	przyjemności	i	inne	grzechy,	podobnie	jak	ci	zaproszeni	z	dz-
isiejszej	Ewangelii.	«Świat	nie	byłby	niewierzący,	gdyby	nie	był	brudny	i	ruzpustny»	—	
napisał	św.	Augustyn,	początkowo	wielki	grzesznik,	a	potem	wielki	Święty.	Mógł	to	po- 
wiedzieć	z	własnego	doświadczenia.	Na	długo	przed	swoim	nawróceniem	jego	niezwykle 
bystry	umysł	rozpoznał	w	Jezusie	prawdę,	zbawienie	i	swoje	szczęście.	Wiele	razy	słyszał	
Boże	wezwanie,	ale	to	nie	wystarczyło.	Odkładał	nawrócenie	i	chrzest,	gdyż	nie	chciał	
rozstawać	się	ze	swoją	nałożnicą	i	grzesznym	sposobem	życia.	Dopiero	w	33	roku	życia	
zerwał	z	grzechem	i	wybrał	Chrystusa.	Bóg	i	grzech	nie	mogą	mieszkać	w	jednym	sercu.	
Kto	chce	zawsze	mocno	wierzyć,	musi	starać	się	usilnie	żyć	po	chrześcijańsku	i	walczyć	
przeciwko	złu	i	grzechowi	w	sobie	i	wokół	siebie.
	 Bracia	i	siostry,	trzeba	koniecznie	żyć	tak,	jak	się	wierzy,	dosłownie	i	konsekwent- 
nie	po	chrześcijańsku.	Inaczej	zaczniemy	wierzyć	tak,	 jak	żyjemy,	to	znaczy	wielu	w	
ogóle	nie	będzie	wierzyć.	Staniemy	się	nieprzyjaciółmi	Boga,	ponieważ	On	jest	nieprzy-
jacielem	grzesznego	życia.	Zawsze	się	znajdą	tacy,	którzy	nie	chcą	Ewangelii,	ponieważ	
nie	 chcą	według	niej	 żyć;	 tacy,	 którzy	 nie	 szukają	Chrystusa,	 ponieważ	nie	 chcą	Go	
znaleźć.	Wiara	i	życie	stanowią	jedną	całość.	Wierzyć,	to	znaczy	żyć	według	wiary.
	 «Nasz	system	myślowy	często	jest	tylko	historią	naszego	serca»	(Fichte).	Nasze	
myśli,	słowa,	wiara	i	niewiara	mówią	tylko	o	tym,	jakie	jest	nasze	serce	i	jakie	jest	nasze	
życie.	Kto	się	nieprzyzwoicie	wyraża,	to	znaczy,	że	jego	serce	jest	zbrukane.	Kto	wyszy-
dza	niewinność,	to	znaczy	że	już	dawno	ją	stracił.	Kto	wyśmiewa	wierność	małżeńską	jest	
cudzołożnikiem.	Kto	szydzi	z	przykazań	Bożych,	to	znak	że	już	dawno	ich	nie	zachowuje	
i	dlatego	nie	wierzy.	Żyjmy	według	wiary,	jeżeli	nie	chcemy	jej	utracić.	«Porzućcie	swoje	
namiętności,	 a	będziecie	wierzyć»	 (Pascal).	Do	 takiego	wniosku	prowadzą	wszystkie	
wnioski.	Nasza	myśl	jest	satelitą	naszego	serca.
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	 Bracia	i	siostry!	Wszyscy	jesteśmy	zaproszeni	na	Bożą	ucztę	w	Jego	królestwie.	
Jest	 to	wielki	 dar,	 którego	 nie	wolno	 nam	 odrzucać.	Kto	 odrzuca	Boże	 zaproszenie,	
odrzuca	miłość	i	własne	szczęście.	Trudno	sobie	wyobrazić	większe	nieszczęście.

Ivo Bagarić OFM, Dziesięć minut na ambonie

Uczta nadziei zbawienia 

	 W	wielkiej,	historycznej	powieści	“Wojna	i	pokój”	rosyjski	pisarz	Lew	Tołstoj	
opisując	 zmagania	wojsk	 i	 całego	 narodu	 rosyjskiego	 z	 armią	Napoleona	w	 1812	 r., 
stwierdza	w	pewnym	momencie,	że	każdy	potrzebuje	swej	“Ziemi	Obiecanej”.	Jeżeli	
ją	ma,	 to	 stać	go	na	wiele,	na	bardzo	wiele.	Stać	go	na	wysiłek,	ofiarę,	poświęcenie.	
Widząc	na	horyzoncie	“Ziemię	Obiecaną”	człowiek	potrafi	wykrzesać	z	siebie	ogromną	
moc.	Naród	żydowski	z	wielką	wytrwałością	przemierzył	pustynię,	bo	miał	przed	sobą	
Ziemię	Obiecaną.	
	 Co	daje	człowiekowi	tę	moc?	Z	pewnością	nie	owoce	rodzone	przez	tę	ziemię	
–	wszak	jeszcze	nie	można	z	nich	korzystać.	Tę	moc	daje	człowiekowi	nadzieja.	To	dzięki	
niej	 człowiek	 potrafi	wiele	 zrobić,	 dążyć	 do	wymarzonych,	 chociaż	 trudnych	 celów.	
Człowiek	bez	nadziei	pozbawiony	jest	tej	wewnętrznej	energii,	pozbawiony	jest	radości,	
której	źródłem	jest	nadzieja	działająca	w	nas	i	owocująca	na	zasadzie	uczestniczenia	już	
w	czymś,	co	jeszcze	nie	jest	w	pełni	naszym	udziałem.	
	 Mechanizm	ten	spełnia	się	nawet	w	najbardziej	prozaicznych,	życiowych	sytu-
acjach.	Wszak	każdy	wyznaczany	przez	nas	cel	wymaga	wysiłku,	który	podejmujemy	
motywowani	właśnie	tą	siłą	celu	–	mocą	“Ziemi	Obiecanej”.	
	 Jeszcze	wyraźniej	winniśmy	widzieć	tę	siłę	i	potrzebę	nadziei	w	naszym	ducho-
wym	 życiu,	 którego	 ostatecznym	 celem	 jest	 osiągnięcie	 Królestwa	Niebieskiego,	 do	
którego	zmierzamy	wędrując	po	bezdrożach	pustyni	naszego	życia.	Tutaj	potrzeba	nam	
nadziei,	bo	tylko	dzięki	niej	i	w	niej	możemy	ten	ostateczny	cel	osiągnąć.	
	 W	dzisiejszych	czytaniach	mszalnych	przewija	się	obraz	uczty.	Sens	tego	obrazu	
jest	bardzo	bogaty.	W	pierwszym	czytaniu	prorok	Izajasz	w	obrazie	uczty	budzi	nadzieję	
odzyskanej	wolności.	Dla	nas	jest	to	obietnica	zbawienia.	Pan,	który	wyzwoli	człowieka	
z	grzechu	obdarzy	go	udziałem	w	niebiańskiej	uczcie.	
	 Także	w	Ewangelii	jest	ten	sam	obraz.	Jezus	porównuje	Królestwo	Niebieskie	do	
uczty	wyprawionej	przez	króla.	Tutaj	jednak	sytuacja	jest	nieco	bardziej	złożona.	Pojawia	
się	problem	przyjęcia	zaproszenia	i	szaty	godowej.	Nie	wszyscy	zaproszeni	odpowiedzieli	
na	zaproszenie.	Można	powiedzieć	jeszcze	bardziej	jednoznacznie	–	zaproszeni	wzgardzi-
li	zaproszeniem.	Pan	wychodzi	do	człowieka	z	darem	radosnego	uczestniczenia	w	Jego	
Królestwie,	ale	–	niestety	–	człowiek	to	zaproszenie	odrzuca,	albo	nie	potrafi	z	radości	
uczty	skorzystać.	Człowiek	gardzący	Bożym	darem	traci	szanse	udziału	w	wiecznym	
szczęściu	zbawionych,	bo	przecież	to	ostatecznie	oznacza	dla	każdego	z	nas	Królestwo	
Niebieskie,	a	raczej	nasz	w	tym	Królestwie	udział.	
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	 Ale	 obraz	 uczty	 kieruje	 nasze	 myśli	 ku	 Eucharystii.	 Jest	 to	 skojarzenie	 jak	
najbardziej	uzasadnione.	Wszak	Eucharystia	jest	zapowiedzią	i	swoistym	uczestnicze-
niem	w	tym,	czego	w	pełni	doświadczymy	w	wieczności.	W	Eucharystii	jednoczymy	się	
w	sposób	sakramentalny	z	Bogiem,	co	ostateczny,	pełny	i	nieodwracalny	kształt	nabierze	
w	wieczności.	W	tym	sensie	Eucharystia	jest	dla	nas	znakiem	nadziei	naszego	wiecznego	
zbawienia.	
	 Czym	jest	dla	nas	Eucharystia?	Jan	Paweł	II	w	Encyklice	o	Eucharystii	podkreśla,	
że	Eucharystia	nadaje	sens	całemu	naszemu	życiu.	Spotkając	się	z	Chrystusem	w	Eu-
charystii	możemy	 umacniać	 się	 nadzieją	 radości,	 która	w	 pełni	 objawi	 się	 na	 uczcie	
niebiańskiej.	Nadzieja	jest	możliwa	gdy	widzimy	sens.	A	jednocześnie	nadzieja	ten	sens	
pozwala	nam	odkryć	i	traktować	jako	coś	bardzo	rzeczywistego	i	osiągalnego.	
	 Nadzieja	wpisana	w	Eucharystię	ma	 nie	 tylko	wymiar	 tej	 ostatecznej	 nadziei,	
nie	dotyczy	wyłącznie	odległej	perspektywy	wieczności.	Eucharystia	i	związana	z	nią	
nadzieja	ma	 także	moc	 i	 znaczenie	dla	naszego	aktualnego	 stanu	ducha.	Wszak	 tutaj	
przeżywamy	radość	spotkania	z	Bogiem	w	Jego	słowie,	wszak	tutaj	przeżywamy	radość	
uczestniczenia	we	wspólnocie	wierzących.	Ojciec	św.	Benedykt	XVI	w	jednej	ze	swoich	
pierwszych	papieskich	katechez	na	“Anioł	Pański”	podkreślił,	że	nasz	udział	w	Eucharys-
tii	nie	może	być	przez	nas	traktowany	wyłącznie	w	kategoriach	obowiązku	wynikającego	
z	przykazania,	ale	winniśmy	uczestniczyć	w	Eucharystii	w	poczuciu	bycia	obdarowanym	
przez	Boga	największym	z	możliwych	darów	–	darem	Jego	obecności.	
	 Jednocześnie	winniśmy	być	świadomi,	że	dzięki	Eucharystii	i	przez	Eucharystię	
nowego	znaczenia	nabiera	całe	nasze	życie,	wszystkie	nasze	doświadczenia.	Dotyczy	
to	zarówno	tych	doświadczeń,	które	mamy	już	za	sobą	–	możemy	je	niejako	przynieść	
ze	 sobą	 na	Eucharystię	 i	 ofiarować	Bogu	 jako	wdzięczną	 ofiarę,	 jak	 i	 tych,	 które	 są	
przed	nami.	Eucharystia	nie	kończy	się	z	ostatnim	“Amen”.	Z	niej,	a	raczej	z	nią,	wy-
chodzimy	w	naszą	codzienność.	A	ta	jest	czasem	trudna	i	być	może	jawi	się	trochę	jako	
bezsensowna.	Tymczasem	Eucharystia	uczy	nas,	że	nie	ma	w	naszym	życiu	wydarzeń	
bezsensownych,	nieważnych,	bez	znaczenia.	Eucharystia	daje	nam	nadzieję,	że	nawet	
najbardziej	prozaiczne,	czy	trudne	doświadczenia	mogą	nabrać	szczególnego	znaczenia	
–	jeżeli	tylko	zechcemy	przeżyć	je	w	perspektywie	wieczności,	której	–	jak	widzieliśmy	
przed	chwilą	–	ona	jest	zapowiedzią.	W	takiej	perspektywie	wszystko	jest	ważne.	Ważne	
jest	najmniejsze	dobro	–	bo	jest	zasługą	na	wieczność.	Ważne	jest	najmniejsze	zło	–	bo	
jest	plamą	na	naszej	godowej	szacie.	
	 Eucharystia	 jako	 dar	 Bożej	 miłości	 jest	 także	 znakiem	 naszej	 nadziei	 w	 tym	
sensie,	że	daje	nam	duchową	moc.	A	tej	potrzebujemy	by	zasługującego	dobra	było	jak	
najwięcej,	by	obciążające	nas	zło	przezwyciężyć.	
	 	 Jak	z	tego	daru	korzystamy?	Czy	naprawdę	Eucharystia	stanowi	centrum	naszego	ducho-
wego	życia?	Czy	też	–	jak	ci	zaproszeni	na	ucztę	w	dzisiejszej	Ewangelii	–	lekceważymy	zapro-
szenie	Pana	i	idziemy	na	“swoje	pole,	lub	do	swego	kupiectwa”?	 

ks. Adam Sikora
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W uczcie wezmą udział przygotowani i wybrani

	 Uczta	-	to	jeden	z	częściej	pojawiających	się	obrazów	w	Biblii.	Ludziom	każde-
go	pokolenia	uczta	kojarzy	się	z	zabawą,	przyjemnością,	rozrywką.	Jezus	ukazuje	zaś	
ucztę	jako	spotkanie	zaproszonych	z	gospodarzem.	Spotkanie	takie	jest	wyróżnieniem,	
bo	uczestniczą	w	nim	tylko	wybrani	i	przygotowani.	Godność	tego	zaproszenia	płynie	z	
Osoby	Gospodarza,	a	nie	poszczególnych	zaproszonych.	Zlekceważenie	więc	zaprosze- 
nia	 to	zlekceważenie	samego	Gospodarza.	Mając	 to	na	uwadze,	możemy	spojrzeć	na	
Ucztę	Eucharystyczną.	Oczywiście	ten	aspekt	nie	jest	najważniejszy	w	Eucharystii,	która	
najpierw	jest	Ofiarą	samego	Jezusa,	ale	bez	Uczty	Ofiara	nie	mogłaby	się	stać	realną	
rzeczywistością	dla	wszystkich	uczniów	Chrystusa.	Uczta	sprawia,	że	Ofiara,	która	ją	
poprzedza,	angażuje	wszystkich	jej	uczestników.	
	 Wspomniany	 związek	 Ofiary	 i	 Uczty	 wskazuje	 na	 jedną	 z	 zasad	 aktywności	
ludzkiej:	 człowiek	bardziej	 angażuje	 się	w	 to,	 z	 czego	będzie	korzystał,	niż	w	 to,	 co	
bezpośrednio	się	do	niego	nie	odnosi.	Jeżeli	więc	uczestnicy	Mszy	św.	mają	przestać	
być	słuchaczami	 i	obserwatorami	na	Uczcie,	muszą	najpierw	odnaleźć	swoje	miejsce	
w	Ofierze.	Jeszcze	raz	trzeba	tu	mocno	podkreślić,	że	jest	to	tylko	jeden	z	wymiarów,	
ukazujący	 nieprzebrane	 bogactwo	 Ofiary	 i	 Uczty	 Eucharystycznej,	 który	 odnosi	 się	
bardziej	do	uczestnictwa	niż	do	istoty.	To	rozróżnienie	na	istotę	i	uczestnictwo	wynika,	
między	innymi,	z	przypowieści	o	uczcie	weselnej,	a	szczególnie	z	drugiej	jej	części.	Gdy	
król	wszedł	na	salę,	aby	zobaczyć	biesiadników,	zauważył	człowieka	nie	ubranego	w	
strój	weselny.	Powiedział	do	niego:	“Przyjacielu,	jakże	tu	wszedłeś	nie	mając	stroju	we-
selnego?”	Można	te	słowa	i	tak	skomentować:	wszyscy	uczestnicy	uczty	wzięli	najpierw	
udział	w	przygotowaniu	do	niej	-	uczta	wprawdzie	była	gotowa,	ale	zaproszeni	nie	byli	
jeszcze	gotowi	wziąć	w	niej	udziału.	Koniecznym	warunkiem	z	ich	strony,	a	tym	samym	
przygotowaniem	do	Uczty,	było	przyjęcie	stroju	weselnego.	Różnie	można	to	tłumaczyć,	
ale	 najogólniej	 chodzi	 tu	 o	 osobisty	 wkład	 każdego	 zaproszonego,	 korzystającego	 z	
wszystkich	przywilejów	z	tym	związanych.	I	oto	wśród	biesiadników	znalazł	się	taki,	
który	w	 tych	przygotowaniach	nie	 uczestniczył,	 czyli	 był	 bez	 stroju	weselnego.	Taki	
człowiek	był	wyłączony	z	uczestnictwa	w	uczcie.
	 Udział	we	Mszy	św.	ma	podobny	charakter	jak	udział	w	uczcie	przedstawionej	
w	przypowieści.	Żeby	korzystać	z	owoców	Mszy	św.,	trzeba	najpierw	odnaleźć	swoje	
miejsce	w	Ofierze	Chrystusa,	ustosunkować	się	do	jej	istoty,	poznać	jej	wartość.	Wszys-
cy	zaproszeni	na	Ucztę	Chrystusa	są	w	sytuacji	 ludzi,	których	wprowadza	się	w	dom	
weselny	“z	drogi”.	Nie	umniejsza	to	w	niczym	godności	zaproszenia,	gdyż	każdy	może	
przyjąć	strój	weselny.	Kto	bez	takiego	stroju	weselnego”	bierze	udział	w	Uczcie	Chrys-
tusa	wcześniej	czy	później	będzie	z	niej	“wyrzucony”,	czyli	nie	zasiądzie	w	Królestwie	
niebieskim.

Ateneum Kapłańskie - 1990
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DO KOGO NALEŻY PRZYSZŁOŚĆ?

	 Człowiek	 wszystkich	 czasów	 na	 wszelkie	 sposoby	 chce	 poznać	 tajemnicę	
przyszłości.	Najstarszymi	drogami,	które	miały	go	wieść	do	odkrycia	biegu	przyszłych	
wydarzeń	były	wróżby	i	wyrocznie.	Wystarczy	tu	wspomnieć	choćby	słynną	wyrocznię	
delficką,	która	ustami	Pytii,	kapłanki	boga	Apollina,	udzielała	odpowiedzi	na	ludzkie	py-
tania	o	przyszłość.	Wiedzę	o	przyszłych	zdarzeniach	ludzie	próbowali	również	odczytać	
z	biegu	gwiazd.	Nawet	dziś	horoskopy	cieszą	się	niemałą	popularnością.	Jednak	sama	
wiedza	nie	wystarcza.
	 Człowiek	dawnych	epok	chętnie	spełniał	przepisane	rytuałem	czynności	magiczne,	
które	miały	zapewnić	mu	pomyślną	przyszłość.	Również	współczesny	człowiek	na	różne	
sposoby	próbuje	ją	programować;	gorączkowo	pyta	“co	będzie	dalej’?”	i	stosownie	do	
otrzymywanej	odpowiedzi	“zabezpiecza	się”.	Chce	we	własne	ręce	przejąć	ster	swego	
życia.
	 Przyszłość	jednak	mimo	przepowiedni	i	magii,	mimo	planów	i	potęgi	człowieka,	
pozostawała	i	pozostaje	czymś	mrocznym,	niebezpiecznym	oraz	budzi	obawy,	a	nawet	
lęk.	Jeszcze	większym	problemem	dla	człowieka	jest	ta	przyszłość,	która	rozpoczyna	się	
w	chwili	śmierci.
	 Kto	 decyduje	 o	 przyszłości?	 W	 czasach	 trudnych	 doświadczeń	 człowiekowi	
wydaje	się,	że	każdy	następny	dzień	jest	jeszcze	jedną	igraszką	losu	złych	demonów,	czy	
dziełem	przypadku.	Często	zadawala	się	stwierdzeniem,	że	to	“ludzie	ludziom	zgotowali	
ten	los”.
	 a)	 Prorok	 Izajasz	mówi,	 że	 sam	Bóg	 przygotowuje	 przyszłość	 dla	wszystkich	
ludów	(Iz	25,	6).	Św.	Jan	potwierdza	słowa	proroka,	gdy	mówi	że	w	swej	wizji	czasów	
ostatecznych	ujrzał	wokół	 tronu	Boga	“wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z 
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków”	(Ap	7,	9).	Boża	ręka	rzeźbi	ksz-
tałty	przyszłego	świata.	Bóg	decyduje	przede	wszystkim	o	samym	istnieniu	przyszłości.	
On	sam	bowiem	stanowi	przyszłość	człowieka	-	Bóg	“Który jest i Który był, i Który 
przychodzi”	 (Ap	1,	4).	Bóg	przychodzi	i	 jest	obecny	w	życiu	każdego	człowieka	tak,	
jak	w	dziejach	narodu	wybranego.	Zstępuje	na	ziemię,	aby	wyprowadzić	go	z	niewoli	
zła,	a	kierować	w	stronę	dobra.	Słabemu	człowiekowi,	który	lęka	się	przyszłości	mówi:	
“Ja	będę	z	tobą”	(w.	12).	Ten	fakt	bliskości	i	obecności	Boga	w	życiu	człowieka	każe	
św.	Pawłowi	wyznać:	“Wszystko	mogę	w	Tym,	który	mnie	umacnia”	(Flp	4	13).	Przede	
wszystkim	znosić	wszelkie	utrapienia,	przeciwności	i	odważnie	patrzeć	w	przyszłość.	
“Cóż	może	uczynić	mi	człowiek,	gdy	w	Bogu	pokładam	nadzieję?”	-	pyta	autor	psalmu	
(Ps	56,	5)	i	dodaje:	“Bogu	ufam,	nie	będę	się	lękał”	(w.	12).
  “Chociażbym	chodził	ciemną	doliną,
	 	 zła	się	nie	ulęknę,
	 	 bo	Ty	jesteś	ze	mną”	(Ps	23,	4).
	 Z	wszystkich	tych	(i	im	podobnych)	wyznań	ludzi	Biblii	jasno	wynika,	że	sam	
Bóg	prowadzi	człowieka	w	przyszłość.	Prowadzi	jak	pasterz	owce.	Prowadzi	tych,	którzy	
chcą	iść	za	Nim.
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	 b)	Bywa	jednak	niestety	i	tak,	że	człowiek,	który	ma	wolną	wolę	chce	iść	sam	i	w	
przeciwnym	kierunku.	Zwiedziony	iluzją	łatwego	szczęścia,	jak	wędrowiec	na	pustyni	
zwodniczą	fatamorganą,	która	doprowadza	do	tego,	że	szybko	ginie,	wyczerpany	gonitwą	
za	 złudnymi	mirażami.	Ocalenie	 i	 przyszłość	 zależy	 do	 tych,	 co	wbrew	 świadectwu	
zmysłów	uparcie	idą	do	źródła	wody,	pokonując	liczne	przeszkody.	Największą	-	często	
powoli	zasypującą”	człowieka,	jak	piasek	na	pustyni	zasypuje	ślady	-	jest	zniechęcenie,	
które	najłatwiej	może	zawładnąć	człowiekiem	osamotnionym.
	 c)	 P.Teilhard	 de	 Chardin	 słusznie	 twierdzi,	 że	 przyszłość	 świata	 ukształtują	
dwie	 wielkie	 siły:	 zacieśnianie	 jedności	 umysłów	 i	 umacnianie	 miłości.	 Znaczy	 to,	
że	 przyszłość	 -	 patrząc	 od	 strony	 człowieka	 -	 kształtuje	 “podstawowa	międzyludzka	
solidarność”.	 Przyszłość	 należy	 zatem	 do	 ludzi	 solidarnych,	 którzy	 wędrują	 zjedno- 
czeni	duchem.	Suma	solidarności	na	jaką	się	zdobędziemy,	zadecyduje	o	naszym	losie.	
Boży	Duch	 jedności	 i	 solidarności	 (umysłów	 i	 serc),	 któremu	pozwolimy	 zawładnąć	
nami,	zaprowadź	nas	do	wspaniałej	przyszłości.	Boży	Duch	już	teraz	wykuwa	kształt	
przyszłości	i	prowadzi	ku	niej,	bo	umacnia	zaufanie	człowieka	do	człowieka.	Zaufanie	
to	wyrasta	z	szacunku	dla	prawdy	i	z	poszanowania	prawa.	Wtedy,	gdy	ludzie	kierują	się	
prawdą	i	szanują	prawo,	przyszłość	z	każdym	dniem	staje	się	jaśniejsza	i	piękniejsza,	
bo	bardziej	sobie	ufają.	Stają	się	braćmi.	Natomiast,	gdy	na	miejscu	prawdy	jest	propa-
ganda,	a	zamiast	prawa	-	przemoc,	przyszłość	staje	się	coraz	ciemniejsza	i	diabolicznie	
straszna.	Zamiast	zaufania	rodzi	się	podejrzliwość	i	zdrada.	Człowiek	podnosi	rękę	na	
człowieka,	jako	swego	wroga.	Bóg	proponuje	przyszłość	jasną	i	radosną	oraz	zaprasza	
ludzi,	by	mieli	w	niej	swój	udział.	Człowiek	wybiera.	Sam	człowiek	decyduje	o	tym,	czy	
będzie	miał	udział	w	szczęśliwej	przyszłości	z	Bogiem	i	braćmi,	czy	zginie	u	jej	progu	
jak	życiowy	rozbitek.
	 Mimo	 wszystkich	 triumfów	 “ludzi	 kłamstwa	 i	 przemocy”	 -	 nastanie	 czas	
przyszłości	określonej	przez	Boga:	czas	braterstwa	ludzi	i	bliskości	Boga.	Tak	ukazuje	ten	
czas	prorok	Izajasz,	posługując	się	obrazem	uczty.	Bóg	sam	będzie	gospodarzem,	który	
podejmuje	gości.	Nade	wszystko	Bóg	“zniszczy	śmierć	i	otrze	łzy	z	każdego	oblicza”	(w.	
8),	a	więc	z	drogi	do	dobrej	przyszłości	usunie	główną	przeszkodę:	śmierć	i	wyciskające	
łzy	zło.	Na	tę	wspaniałą	ucztę	zaproszone	są	“wszystkie	ludy”	(w.	7)	i	każdy	człowiek.	
Nie	mogą	w	niej	wziąć	udziału	tylko	ludzie	źli	(Mt	22,	lOn)	i	ci,	którzy	zlekceważyli	
zaproszenie,	bo	byli	niewolnikami	“swego	pola”,	“swojego	kupiectwa”	i	swojej	siły	(Mt	
22,	5n).	Boża	przyszłość	należy	do	 ludzi	wolnych	 i	 solidarnych,	do	 ludzi,	którzy	we	
wszystkim	co	czynią	szukają	Boga,	a	nie	wartości	doczesnych.
	 Naszą	przyszłość	odkrywamy	w	każdej	Eucharystii.	Jest	ona	bowiem	przedsma- 
kiem	szczęśliwej	przyszłości	z	Bogiem.	Spotykamy	się	w	braterskiej	wspólnocie,	której	
przewodzi	sam	Jezus.	Każda	Eucharystia	jest	zapowiedzią	tej	przyszłości,	która	na	pewno	
przyjdzie.	Pan	Jezus	bowiem	ukazuje	nam	drogę	ku	niej	i	daje	siłę	do	zdobywania	jej	
każdego	dnia.
 Ks. Henryk Witczyk
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28 Niedz. Roku

	 Jest	 w	 Fatimie	 Droga	 Krzyżowa,	 ufundowana	 i	 wybudowana	 przez	Węgrów,	
dlatego	nazywana	węgierską.	Rozpoczyna	się	przy	jednym	z	dwu	wielkich	skrzyżowań-
rond,	ułatwiających	komunikację	w	tym	niewielkim,	a	przecież	tak	licznie	odwiedzanym	
przez	pielgrzymów	miasteczku.	Droga	prowadzi	w	okolice	wioski	Aljustrel,	gdzie	do	dziś	
znajdują	się	domy	dzieci,	spotykających	się	z	Maryją.	
	 Wyruszyliśmy	w	tę	Drogę	wczesnym	popołudniem,	kiedy	jeszcze	upalne	słońce	
kazało	większości	ludzi	szukać	odpoczynku	w	cieniu	chłodnych	altanek.	Słońce	nie	tylko	
lało	się	na	nas	z	nieba.	Odbijało	się	też	od	niemal	białych	kamieni,	którymi	wyłożono	
drogę	i	atakowało	ze	zdwojoną	siłą.	Małe	oliwki,	posadzone	całkiem	chyba	niedawno	po	
obu	stronach	nie	dawały	jeszcze	żadnego	cienia.	Dlatego	pewnie,	kiedy	już	na	początku	
pojawiła	 się	 równoległa,	 boczna	 uliczka,	 kusząca	 cieniem	 o	wiele	większych	 drzew,	
usłyszałem	za	sobą	głosy,	czy	nie	warto	by	wejść	tam	i	iść	spokojniej,	w	cieniu.	Przecież	
stacje	Drogi	i	tak	było	widać...	
	 Ponieważ	był	to	dopiero	początek,	pierwsze	stacje,	nikt	się	na	to	nie	odważył.	Po	
kilkunastu	minutach	okazało	się,	jak	mądra	to	była	decyzja.	Początkowo	szeroka	boczna	
droga	stawała	się	coraz	bardziej	wyboista,	by	zakończyć	się	już	za	zakrętem	czymś	w	
rodzaju	wysypiska	śmieci,	pełnego	gruzu	i	połamanych	drzew.	Jakie	to	było	podobne	do	
ludzkiego	życia,	do	naszych	Dróg	Krzyżowych,	z	których	chcemy	czasem	zejść,	by	sobie	
trochę	ulżyć.	Jak	to	podobnie	się	kończy...	
	 Przypomniałem	sobie	 tamto	wrażenie	 teraz,	kiedy	wczytując	 się	w	przepiękny	
psalm	23,	modliłem	 się	o	wytrwałość,	 gdy	Pan	będzie	mnie	prowadził	 przez	 ciemną	
dolinę.	Bym	nie	uląkł	się	zła	i	pamiętał,	że	On	zawsze	jest	ze	mną.	Że	doprowadzi	mnie	
nad	wody,	gdzie	można	odpocząć.	
	 Być	może	 jak	 truizm	zabrzmi	 stwierdzenie,	 że	całe	życie	człowieka	 jest	 jedną	
wędrówką,	składającą	się	z	wielu	mniejszych	dróg,	dróżek	i	ścieżek.	Ale	wędrując	tak	
po	codzienności	czasami	tego	nie	zauważamy.	Nie	tylko	w	tej	mikroskali	powszednich,	
kilkudniowych	dróg	człowieczych,	którymi	są	wydarzenia	mniej	ważne	i	te	najważniej- 
sze.	
	 Zapominamy	o	wartości	i	jakości	naszych	dróg	także	w	makroskali	całego	życia.	
Oczywiście	wystarczy	tylko	zadać	pytanie,	by	chwila	refleksji	każdemu	z	nas	nasunęła	
piękne	odpowiedzi,	ale	czy	budząc	się	rano,	by	wyruszyć	w	dzień,	pamiętamy	o	tych	
wszystkich	 najważniejszych	 pod	 słońcem	 sprawach?	 Czy	 podejmując	 tzw.	 zwykłe,	
codzienne	decyzje	mamy	na	uwadze	rzeczywiście	fundamenty,	ich	ostateczne	przecież	
odniesienie?	 Sam	 często	 łapię	 się	 na	 takiej	 nieświadomości.	 Choćby	 dlatego	 warto	
przypomnieć	sobie	kilka	ważnych	rzeczy,	związanych	właśnie	z	drogą.	Z	każdą	drogą.	
	 Wyruszając	na	pewno	trzeba	pomyśleć	o	przewodniku.	Tym	bardziej,	że	tę	naszą	
najważniejszą,	 życiową	 drogę	 przechodzi	 każdy	 z	 nas	 po	 raz	 pierwszy.	 Nie	 mamy	
doświadczenia,	 nie	 potrafimy	nie	 tylko	przewidzieć,	 ale	 nawet	 rozpoznać	wszystkich	
niebezpieczeństw	i	zasadzek.	Warto	poszukać	kogoś,	kto	przeszedł	ten	szlak	szczęśliwie.	
Kto	 udowodnił,	 że	 Życie	 rozumie,	 zna,	 kocha	 i	 –	 co	 najważniejsze	 –	 kto	 zwyciężył	
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śmierć.	Naturalnie,	tylko	Jezus	spełnia	te	kryteria.	To	też	jakby	wiemy.	Jednak	zwykle	
okazuje	się,	że	z	przetłumaczeniem	tej	wiedzy	na	konkret	jest	już	o	wiele	trudniej.	
	 Kolejna,	niezwykle	ważna	rzeczywistość	drogi	to	pokarm.	Nawet	wybierając	się	
w	kilkuset	kilometrową	podróż	zabieramy	prowiant,	a	jeśli	nie,	to	staramy	się	zatrzymać	
gdzieś	w	przydrożnym	barze,	by	podreperować	siły.	O	ileż	bardziej	potrzeba	solidnego	
pokarmu	w	tej	drodze	całego	życia?	Tymczasem	nie	przywiązujemy	wagi	do	Pokarmu,	
który	–	całkiem	za	darmo	–	otrzymaliśmy	od	naszego	Stwórcy.	A	On	lepiej	niż	my	zna	
nasze	potrzeby	i	wie,	czego	nam	najbardziej	na	tę	najważniejszą	z	dróg	trzeba.	Nie	wolno	
tego	lekceważyć.	
	 I	jeszcze	jedna	sprawa,	chyba	najpoważniejsza.	Rozmieniając	całą	drogę	na	drobne	
nieraz	zapominamy	o	całości,	zwłaszcza	o	ostatecznym	celu	podróży.	Skupiamy	się	na	
pojedynczych	etapach,	tracimy	z	oczu	koniec.	Łatwo	wtedy	nie	tylko	pomylić	drogę,	ale	
w	ogóle	zatrzymać	się	w	podróży.	Człowiek	osiągając	pewien	etap	syci	się	błogim	poko-
jem,	zapominając,	że	to	miał	być	tylko	przystanek,	że	przeszedł	tylko	wycinek	drogi.	Ten	
ostateczny	cel	trzeba	umieć	jakby	kątem	oka	dostrzegać	niemal	bez	przerwy,	naprawdę	
pomaga	to	zachować	równe	tempo	w	drodze.	
	 Nie	 trzeba	 chyba	 dużej	 wnikliwości,	 by	 zauważyć,	 że	 Bóg	 w	 swojej	 miłości	
ogarnia	 nas	 całych;	 staje	 się	 dla	 nas	 nie	 tylko	 Przewodnikiem,	 Pokarmem,	 nie	 tylko	
Drogą	samą,	ale	 i	 jej	Celem.	Jest	po	prostu	Wszystkim.	Tylko	zaufać,	zaczerpnąć	 i...	
wyruszyć.	

ks. Sławomir Murawka SChr

Eucharystia znakiem nadziei  

	 Niedziela,	dzień,	w	którym	Chrystus	Zmartwychwstał.	Święto.	Jesteśmy	zaprosze-
ni	na	mszę	świętą:	“Pan	Wieczernik	przygotował,	swój	zaprasza	lud.	Dla	nas	wszystkich	
dom	otworzył	i	zastawił	stół.	Przyjdźcie	z	ulic	i	opłotków,	bowiem	mija	czas.	Przyjdźcie	
chorzy	i	ubodzy	–	Pan	uzdrowi	was.	Każdy	człowiek	w	Domu	Pańskim	swoje	miejsce	
ma.	Niech	nikogo	w	nim	nie	braknie,	Uczta	Pańska	trwa”.	
	 Denerwujesz	się,	gdy	ktoś	cię	lekceważy.	Ogarnia	cię	gniew,	żal,	a	może	pragnie-
nie	zemsty?	Bardzo	nie	lubisz,	gdy	ktoś	cię	nie	słucha.	Irytujesz	się.	A	ty	jak	słuchasz	
Bożego	zaproszenia	na	Ucztę	Eucharystyczną	wciąż	ponawianego	przez	Kościół?	Czy	je	
lekceważysz?	Czy	między	sobą	a	Bogiem	nie	postawiłeś	grubego	muru	z	rzeczy	docze-
snych?	
	 Zaproszenie	Chrystusa	ma	potrójny	wymiar:	do	wspólnoty	Kościoła,	do	Komunii	
świętej	i	do	zbawienia.	Jaką	dajemy	odpowiedź?	Może	taką	jak	napisał	poeta:	
 Zamieniłeś	Chrystusa	na	wycieczkę	z	pracy	
	 Na	kilka	grzybów	w	koszyku,	
	 Na	jedną	małą	rybkę,	na	giełdę	samochodową,	
	 Na	mecz	piłki	nożnej,	
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	 Resztę	zgoniłeś	–	na	słabe	zdrowie,	na	zmęczenie	i	niepogodę	
	 Na	ciasne	buty,	na	brak	ubrania...	
	 Targ	wymienny	z	samym	sobą	
	 Zawsze	musi	się	udać,	
	 Chrystus	może	poczekać	na	zagonionych	ludzi...	
	 Łatwo	 znajdujemy	 powody,	 aby	 opuszczać	 mszę	 świętą.	 Wszystkie	 możemy	
sprowadzić	do	jednego	–	człowiek	nie	stawia	Boga	na	pierwszym	miejscu	w	swoim	ży-
ciu.	Miejsce	Boga	zajmują	inne	wartości,	a	dla	Niego	nie	ma	już	czasu.	Niejeden	z	nas	
traktuje	mszę	św.	jak	przykry	obowiązek,	który	przeszkadza	nam	w	odpoczynku	świą- 
tecznym	i	przygotowaniu	się	do	nowego	tygodnia	pracy.	Jak	to	uleczyć?	Co	zrobić,	aby	
nie	rezygnować	z	uczty	mądrości	na	rzecz	uczty	głupoty	trzeba	myśleć	według	kryteriów	
ostatecznych.	 Potrzebny	 jest	 osobisty	wysiłek,	 pragnienie	 świętości,	 świadomość,	 że	
każdy	grzech	jest	zamachem	stanu,	a	lekceważące	odkładanie	spowiedzi	jest	przycho-
dzeniem	na	ucztę	w	stroju	clowna.	
	 Ci,	którzy	utracili	zmysł	słuchu	duchowego	mówią,	że	są	zapracowani,	a	Pan	Bóg	
ich	rozumie,	bo	jest	dobry.	Istotnie	jest	dobry,	ale	Ewangelia	mówi,	że	tych	którzy	nie	
przyjęli	zaproszenia,	których	Bóg	przestał	interesować,	którzy	się	Nim	znudzili,	kazał	
wytracić,	a	tego	który	okazał	lekceważenie	i	przyszedł	bez	szaty	weselnej,	kazał	wyrzucić	
w	ciemności.	Wyrzucony	jest	symbolem	tych	chrześcijan,	którzy	nie	potrafią	uwierzyć,	że	
msza	święta	jest	ucztą	weselną.	Dlatego	wyglądają	tak,	jakby	przyszli	na	pogrzeb	–	pisze	
A.	Pronzato.	Jest	to	obraz	człowieka	wierzącego,	który	jest	odziany	w	obojętność	i	mil-
czenie,	podczas	gdy	należałoby	włożyć	ubranie	radości	i	nadziei.	Taki	człowiek	przynosi	
światu	smutek,	a	nie	uśmiech	Boga.	Nie	zrozumiał,	że	radość	jest	siłą	i	wyzwaniem	do	
niesienia	jej	w	świat.	Kto	tego	nie	rozumie	wymawia	się	i	ucieka,	a	jeśli	przychodzi	to	
tylko	się	nudzi.	Konsekwencją	tego	jest	rozbite	wnętrze,	konflikty	i	coraz	mniej	“domów	
w	naszych	domach”.	Lekceważenie	Boga	jest	zawsze	dramatem	człowieka.	
	 Uczta	opisana	przez	Izajasza	ma	charakter	wielkiego	festynu,	na	który	każdy	może	
przyjść.	Na	ucztę	opisaną	przez	Mateusza,	goście	zostali	zaproszeni,	ale	gdy	zlekceważyli	
zaproszenie	i	poszli	jeden	na	swoje	pole,	drugi	do	swego	kupiectwa,	a	inni	pochwycili	
jego	sługi	i	pozabijali...	pan	wysłał	sługi	na	rozstajne	drogi,	aby	zaprosili	wszystkich,	
których	spotkają.	Zaproszeni,	którzy	odeszli	do	swoich	spraw	uważali	to	za	rzecz	rozsąd-
ną.	Nikogo	nie	można	zmusić	do	szczęścia,	bo	ono	wyrasta	w	klimacie	wolności.	Sztuka	
ludzkiej	wolności	polega	na	tym,	by	umieć	znaleźć	czas	i	przyjść,	by	odnaleźć	swoje	imię	
i	zachować	odwagę,	aby	być	niemodnym,	jeśli	tak	trzeba.	
	 Jeśli	nie	przychodzisz,	 to	gardzisz	dobrocią	zapraszającego	gospodarza.	To	się	
już	wydarzyło	 i	 niestety	 powtarza	 się,	 ale	 też	 powtarza	 się	 to,	 że	 z	 rozstajnych	dróg	
pogańskiego	świata	przychodzą	na	zaproszenie	obcy.	Aż	do	końca	dni	będzie	zaproszenie,	
wezwanie	i	obietnica	i	do	końca	czasów	będą	ludzie	odnajdujący	swoją	godność	dzieci	
Bożych.	Niestety	będą	też	rezygnujący	z	zaproszenia	i	odchodzący	do	swoich	kramów	i	
posiadłości.	A	ty?	
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	 “Przyjdźcie,	bo	wszystko	gotowe”	–	rozbrzmiewa	zaproszenie.	Niedziela	spędzona	
w	sklepach,	na	giełdach,	na	działkach,	to	wynaturzenie	Dnia	Pańskiego	i	wzgarda	Bożym	
zaproszeniem.	Módlmy	się:	Panie	Jezu,	naucz	nas	znaleźć	czas	dla	Ciebie	na	modlitwę	i	
mszę	świętą	w	każdą	niedzielę.	Naucz	nas	znaleźć	miejsce	dla	Ciebie	w	życiu	rodzinnym,	
społecznym,	w	gospodarce,	polityce	i	rozrywce.	
	 Ideałem	chrześcijańskim	nie	jest	uciążliwa	moralność,	lecz	szczęście.	Człowiek 
wierzący	 nie	 jest	 uginającym	 się	 pod	 jarzmem	 kodeksów	 niewolnikiem,	 lecz	 osobą	
wyzwoloną.	 Życie	 chrześcijańskie	 nie	 jest	wyrokiem,	 lecz	 świętem.	 Przyjaciel	 Lutra	
Melanchton	powiedział	przed	śmiercią:	“Wygodniej	żyć	jest	u	nas,	ale	w	katolicyzmie	
bezpieczniej	umierać”.	Nie	idzie	tylko	o	to,	aby	się	najeść	na	marginesie	religii	czy	w	
imię	 religii,	 ale	 żeby	Boże	zaproszenie	na	Ucztę	Eucharystyczną	 i	na	ucztę	w	niebie	
traktować	poważnie.	
	 Garcia	 Marquez	 napisał	 “Kronikę	 zapowiedzianej	 śmierci”.	 Każdy	 z	 nas	 ma	
zapowiedzianą	śmierć,	której	kronika	ma	początek,	nie	ma	końca.	Zna	go	 tylko	Bóg.	
Andre	de	Denies,	fotograf,	wspomina,	jak	w	nocy	z	4	na	5	sierpnia	1962	roku	wracając	
do	domu	słyszał	dzwoniący	od	dłuższego	czasu	telefon,	który	ucichł	zanim	doszedł.	Jak	
się	potem	okazało	dzwoniła	Marylin	Monroe.	Szukała	u	niego	pomocy,	ostatecznego	
ratunku.	Potem	 już	nie	żyła.	Może	niewiele	brakowało,	by	 ją	ocalić.	Kilka	dni	przed	
śmiercią	 rozmawiała	 z	 fotografem	 o	 pozowaniu	 do	 cyklu	 zdjęć	 po	 tytułem	 “Koniec	
wszystkiego”.	Czy	rzeczywiście	koniec	wszystkiego?	Kościół	śpiewa:	“Albowiem	ży-
cie	twoich	wiernych	–	o	Panie,	zmienia	się,	ale	się	nie	kończy,	i	gdy	rozpadnie	się	dom	
doczesnej	pielgrzymki	znajdą	przygotowane	w	niebie	wieczne	mieszkanie”.	Eucharystia	
jest	Boską	liną,	którą	człowiek	związany	ze	Zmartwychwstałym	Chrystusem	wkracza	na	
niebieską	ucztę.	Ale	trzeba	być	związanym	przez	lata	życia.	
	 Ojciec	Święty	Benedykt	XVI	przypomina	nam,	że:	“Udział	w	niedzielnej	mszy	
świętej	 nie	 powinien	 być	 nakazem,	 czy	 ciężarem,	 ale	 pragnieniem	 i	radością.	 My	
chrześcijanie	nie	możemy	żyć	bez	Jezusa,	nie	możemy	żyć	bez	niedzielnej	mszy	świętej.	
Udział	w	niej	nadaje	sens	naszemu	istnieniu	i	wypełnia	serce	pokojem”.	

ks. Ireneusz Folcik - Rzeszów


