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    XXVI niedziela zwykła  
                           

Mt 21, 28 - 32     1 października  2017 
 

 (28) Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w 

winnicy! (29) Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie 

poszedł. (30) Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: 

Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. (31)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. (32) 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. 
 

Komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu  

wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa  2009 
 

 

 

 Przypowieść o dwóch synach 
 

Trzy następujące po sobie przypowieści (Mt 21, 28 - 22,14) mówią o odrzuceniu 

Jezusa jako Chrystusa, czyli Mesjasza. 

 

 Dwaj synowie oznaczają słuchaczy Jezusa, którym ogłasza On wolę Boga. Celnicy i 

nierządnice, czyli grzesznicy, którzy uchodzili za najbardziej oddalonych od Boga, 

początkowo buntowali się, ale w końcu przyjęli i wypełnili wolę Boga. Inni na zewnątrz 

okazywali posłuszeństwo, ostatecznie jednak zlekceważyli wolę Ojca. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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To przywódcy narodu izraelskiego, którzy uważali się za najbliższych Bogu i zawsze 

wiernych Jego przykazaniom, lecz odrzucili Ewangelię. 

 

Wolą Ojca jest nie tyle słowna akceptacja Ewangelii, co dostosowanie życia do jej 

wymogów oraz współpraca w jej szerzeniu. Ci którzy, w pierwszej kolejności mieli wypełnić 

to zadanie, sprzeciwili się słowu Ojca i nie uwierzyli Jezusowi. 

 

 Przypowieść jest wezwaniem wszystkich do wiernego wypełniania zadań 

zleconych im przez Boga. 

 Bóg, właściciel winnicy, pragnie posłuszeństwa wyrażonego w czynach. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Hieronim 
 

Grzesznicy i sprawiedliwi 
 

„Pewien człowiek miał dwóch synów i przystępując do pierwszego powiedział: «Idź 

dzisiaj pracować na mojej winnicy». On zaś odpowiadając, rzekł: «Nie chcę». Ale 

następnie opamiętał się i poszedł. Przystępując do drugiego rzekł podobnie, a ów 

odpowiedział: «Idę, Panie», i nie poszedł”.  
 

Ci dwaj synowie to ci sami, co zostali opisani w przypowieści Łukasza (Łk 5, 21–32): 

dobry i rozpustnik, o których mówi prorok Zachariasz: „Wziąłem sobie dwie rózgi: jedną 

nazwałem znakomitością, drugą – biczem. I pasłem stado” (Za 11, 7).  

Jako pierwszemu ludowi pogan powiedziano przez zapoznanie go z prawem 

naturalnym: „Idź i pracuj w mojej winnicy”, to znaczy: Nie czyń drugiemu tego, czego nie 

chcesz, by tobie czyniono. On jednak z pychą odpowiedział: „Nie chcę”, ale później, gdy 

przyszedł Pan, dokonawszy pokutę, począł pracować w winnicy Pańskiej i pracą poprawił 

swój upór w mowie.  

Drugim synem jest naród żydowski, który odpowiedział Mojżeszowi: „Cokolwiek 

powie nam Pan, wykonamy” (Wj 24, 3), lecz nie poszedł do winnicy i po zabiciu Syna 

Ojca rodziny uznał się dziedzicem. 

 

 Inni natomiast sądzą, że w tej przypowieści nie ma mowy o poganach i Żydach, ale po 

prostu o grzesznikach i sprawiedliwych, bo sam Pan wypowiedział później swą myśl w 

następujących słowach: „Zaprawdę powiadam wam: celnicy i nierządnice uprzedzą was 

w królestwie niebieskim”, bo ci, którzy przez złe czyny odmówili służby Bogu, później od 

Jana przyjęli chrzest pokuty.  
 



3 
 

Natomiast faryzeusze, którzy przedkładali sprawiedliwość i chwalili się, że wypełniają 

Prawo Boże, wzgardzili chrztem Jana i nie wypełnili przykazań Bożych. I dlatego też mówi 

(Pan): „Przybył bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu, 

celnicy natomiast i nierządnice uwierzyły”.  
 

I dalej, co następuje: „Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Oni Mu mówią: Ten 

ostatni”. Trzeba jednak wiedzieć, że w najlepszych kodeksach jest napisane nie „ten 

ostatni” lecz „ten pierwszy”, aby oni (tj. Żydzi) potępili się własnym wyrokiem. Jeślibyśmy 

jednak chcieli czytać „ostatni”, treść jest również jasna, abyśmy poznali, że Żydzi rozumieli 

prawdę, ale się od niej odwrócili i nie chcieli mówić tego, co czuli, tak jak to było w 

sprawie chrztu Janowego: bo choć wiedzieli, że jest on z nieba, nie chcieli tego jednak 

wyznać. 

 

 św.  Efrem 

Dwóch synów 
 

„Pewien człowiek miał dwóch synów”. Nazywa ich swoimi synami, by ich pobudzić 

do pracy. „Tak jest, Panie”, powiedział jeden. Ojciec mówi do niego: „Mój synu”, ale on 

mu odpowiada, nazywając go „Panem”. Nie nazwał go ojcem i nie wypełnił jego polecenia. 

„Który z tych dwóch spełnił wolę swojego ojca?” Osądzili sprawiedliwie i powiedzieli: 

„Drugi”.  

Nie powiedział: który wam się zdaje [posłuszny], bo pierwszy powiedział: „Idę”, ale: 

„Który spełnił wolę swojego ojca?” „I dlatego celnicy i nierządnice uprzedzą was w 

królestwie niebieskim”, bo wy wprawdzie przyrzekliście, ale oni biegli szybciej niż wy. 

„Jan przyszedł do was drogą sprawiedliwości”; nie zatrzymał dla siebie zaszczytu swego 

Pana, bo gdy sądzono, że on jest Chrystusem, powiedział: „Nie jestem godzien podnieść 

rzemyka u jego sandałów” (Mt 3, 11)219. 

 

 św.  Grzegorz Wielki 
 

Dwie postawy 
 

 

„Powiadam wam, że taka będzie w niebiesiech radość z jednego grzesznika, 

czyniącego pokutę, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty 

nie potrzebują” (Łk 15, 7). Musimy, moi bracia, rozważyć, dlaczego Pan oświadcza, iż 

większa jest radość w niebie z nawrócenia grzeszników niż ze sprawiedliwych. 
 

Przyczyną jest to, że – widzimy to z codziennego doświadczenia – ci, którzy wiedzą, iż 

żaden ciężar grzechów ich nie przygniata, stoją wprawdzie na drodze sprawiedliwości, nie 

czynią nic niedozwolonego, jednak niebiańskiej ojczyzny usilnie nie pragną i tyle używają 
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rzeczy dozwolonych, ile nie jest wyraźnie zakazanych. Często są leniwi, gdy idzie o 

spełnienie czegoś szczególnie dobrego, gdyż bardzo są siebie pewni, że żadnego większego 

zła nie popełnili. I przeciwnie, niekiedy ci, którzy pamiętają, że czynili to, co było zakazane, 

ogarnięci skruchą płoną miłością Boga, dokonują aktów wielkich cnót, w świętym boju 

pragną przezwyciężyć wszystkie trudności, porzucają wszystko, co świat daje, unikają 

zaszczytów, cieszą się zniewagami, które ich spotykają, płoną świętym pragnieniem, tęsknią 

za niebieską ojczyzną, a ponieważ wiedzą, że odstąpili od Boga, starają się wynagrodzić 

dawne straty nowym zyskiem.  

Większa jest więc radość w niebie z nawróconego grzesznika niż z żyjącego 

sprawiedliwie, ponieważ i wódz w bitwie więcej miłuje tego żołnierza, który uciekłszy 

powrócił i dzielnie uderza na wroga, niż tego, który nigdy nie uciekł, ale nigdy niczego 

odważnego nie dokonał. I rolnik bardziej kocha tę ziemię, która po cierniach wydaje obfite 

owoce, niż tę, która przedtem nigdy cierni nie rodziła, ale też nigdy nie wydaje obfitego 

żniwa. Należy jednak wiedzieć, iż wielu jest sprawiedliwych, którym życie sprawia wielką 

radość, gdyż nie można znaleźć u nich takich grzechów, za które musieliby pokutować.  

Wielu bowiem jest takich, którzy choć się nie poczuwają do żadnych win, jednak goreją 

takim bólem duszy, jakby ciążyły na nich wszystkie grzechy [świata]. Odtrącają też 

wszystko, co dozwolone, do pogardzenia światem wzniośle się uzbrajają, odmawiają sobie 

dóbr im udzielonych, gardzą tym, co widzialne, natomiast zapalają się tym, co niewidzialne; 

cieszą się łzami, we wszystkim się upokarzają, i jak inni opłakują grzechy czynem 

popełnione, tak oni to wszystko, co w myślach zawinili. Jeszcze więcej: są nie tylko 

sprawiedliwi, ale i pokutujący. Upokarzają się, pokutując za grzechy myślą popełnione, a co 

do czynów – zawsze trwają w dobrym. Z tego więc należy wnioskować, jaką radość sprawia 

Bogu sprawiedliwy, gdy z pokorą płacze, a jaką radość wywołuje w niebie niesprawiedliwy, 

który pokutą potępia to, co uczynił złego. 

 

 

Roman Brandstaetter - Krąg biblijny 
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Dzisiaj znowu odczytałem rozdziały o tragicznej miłości króla Dawida i Bethsabe.  

Od czterdziestu lat krążę dokoła tego tematu, którego konflikt moralny nieustannie 

mnie pasjonuje. W młodości posłużył mi za motyw do sonetu, a potem wielokrotnie 

powracał do mnie w kształcie różnych zamierzeń pisarskich. Ich owocem była jedna drobna 

impresja. Z dawnego przywiązania do opowieści i z kilku nieurzeczywistnionych pomysłów 

pisarskich pozostał mi tylko niezachwiany nawyk częstego jej odczytywania w wersji 

biblijnej, która zachwyca mnie swoim zwięzłym pięknem. 
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Po dzisiejszej lekturze opowieści ujrzałem ją w innym świetle i w innym wymiarze, 

zrozumiałem bowiem, że jest ona nie tylko opisem osobistego dramatu Dawida, ale przede 

wszystkim wstrząsającym modlitewnym aktem. 

Czytając tekst biblijny o upadku Dawida, musimy, niezależnie od tego, jakiego 

dopuściliśmy się grzechu, wejść w położenie Dawida, stać się Dawidem, być Dawidem. 

Zagarnęliśmy dla siebie cudzą własność. Z kolei do jednego grzechu dodaliśmy z 

tchórzostwa, dla zatarcia śladów naszej niegodziwości, drugi grzech, okrutniejszy od 

pierwszego. Wciąż jeszcze nie odczuwamy wyrzutów sumienia. Widzimy tylko nasz cel, ale 

nie umiemy należycie ocenić krętej drogi, po której dążymy.  

Życie jest trudnym bojowaniem. Ot, jeszcze jedna ofiara naszej okrutnej zachłanności. 

Cóż ona znaczy w morzu ofiar, które życie codziennie wyrzuca na swój brzeg? 

I oto pewnego razu jak w zwierciadle oglądamy ten sam grzech popełniony przez kogoś 

innego. Jesteśmy jednak tak w siebie zapatrzeni i w sobie zakochani, że nie dostrzegamy 

podobieństwa tych dwóch grzechów ("Widzisz źdźbło w oku brata swego, podczas gdy nie 

spostrzegasz belki we własnym źródle") i wciąż jeszcze, nie chcąc dostrzec własnej winy, 

wydajemy wyrok skazujący winowajcę. 

Lecz nagle jak błyskawica oświeca nas prawda - Dawidowi objawił ją prorok Nathan - że 

właśnie w tej samej chwili wydaliśmy wyrok na samego siebie. "Zgrzeszyłem wobec Pana" - 

szepczemy za Dawidem. Dokonało się w nas zmartwychwstanie sumienia. 

Jeżeli teraz prorok powie do Dawida: "Pan odpuszcza ci twój grzech. Nie umrzesz" - nie 

ulega wątpliwości, że król dostępuje łaski przebaczenia tylko dzięki wyrokowi, który sam na 

siebie wydał. 

I znowu, od początku czytamy dzieje Dawida i Bethsabe, a opowieść, nic nie tracąc ze 

swojej barwności, rytmu i napięcia, zaczyna urastać do rozmiarów groźnego memento, staje 

się rozmową z naszym głosem wewnętrznym, który coraz donośniej w nas woła i wołając 

zdziera z naszych uczynków jedną zasłonę po drugiej, aż wreszcie, gdy zerwana została 

ostatnia z zasłon, rzuca nas na kolana i zmusza do wydania wyroku na samego siebie. 

Pod naciskiem naszych wzruszeń opowieść, nie zmieniając swojego kształtu, zmieniła 

tonację i stała się podniosłą, modlitewną wariacją na temat naszego grzechu. Straciwszy 

swój przedmiotowy charakter stała się naszym osobistym przeżyciem. Słowa kronikarskiego 

zapisu, dzięki naszemu współtwórczemu wysiłkowi, przeobraziły się w modlitwę. 

Są modlitwy, które nie mają kształtu modlitwy. 
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Modlitwą może być każde opowiadanie biblijne, a jego charakter błagalny zależny jest 

jedynie od intencji, z jaką przystępujemy do czytanego tekstu, i od tego, czy znajdziemy                

w nim sens oczyszczający. 

 

Ponadczasowe przesłanie Fatimy - 

Przez Maryję Bóg może uczynić każdego z nas swoim narzędziem 

bp Mario Dorsonville  - "Słowo wśród nas" 

Objawienia Matki Bożej Fatimskiej są dziś chyba najbardziej znane na świecie. Co 

sprawia, że nawet po stu latach wydają się one aktualne? Dlaczego wciąż rozważamy 

przesłanie dane nam przez Matkę Bożą za pośrednictwem trojga małych pastuszków?  

Chciałbym rozważyć, wraz z wami, niektóre aspekty tych objawień, które należą do 

istoty fatimskiego orędzia i przemawiają do nas po dziś dzień. 

 

▌ Prostota dzieci 

 

Zanim zajmiemy się samym przesłaniem Maryi, skupmy się na osobach, przez które 

nam je przekazała. Nie wybrała wpływowych przywódców ani biskupów, ale wiejskie 

dzieci nieumiejące nawet pisać i czytać. Poprzez ten wybór Maryja przypomina nam o 

wielkiej miłości Boga do pokornych. 

Łucja, Franciszek i Hiacynta są – jak wszystkie dzieci – proste i kochające. Choć nie 

studiowały teologii, bez problemów rozpoznają obecność i miłość Maryi. Fatima ukazuje, 

że Bóg z upodobaniem wybiera na swoje narzędzia zwyczajnych ludzi. Właśnie tacy zwykli 

ludzie – po których nikt się za wiele nie spodziewa – a nawet małe dzieci mogą być 

wysłannikami Boga i wypełniać Jego misję! 

Jest to możliwe, ponieważ wysłannik to jedynie przekaziciel nieskończonej mocy Boga. 

W procesie objawiania się Boga światu nawet sama Maryja jest tylko Orędowniczką i 

Pośredniczką, a nie źródłem. Wszelkich cudów dokonuje Jej Syn, Jezus. Ta świadomość 

pomaga nam wszystkim. Kiedy w codziennej wędrówce spotykają nas krzyże i 

przeciwności, przypominajmy sobie, w jaki sposób Bóg posłużył się dziećmi z Fatimy. Ich 

droga nie była łatwa. Starając się podążać za wolą Boga, musiały dosyć wcześnie zmierzyć 

się z niezrozumieniem, podejrzliwością, a nawet wrogością ze strony otoczenia. Mimo to 

już na samym początku otworzyły się na duchową przygodę, jaką jest modlitwa, proroctwo i 

pełnienie woli Bożej. Ufając Panu i Jego Matce, w prostocie przyjmowały dawane im 

duchowe natchnienia, wierząc, że Matka Boża przyjdzie im z pomocą. I rzeczywiście 

przychodziła! 
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▌ Wieczność zaczyna się dziś 

 

W orędziach Maryi jest zawsze obecna obietnica nieba. To najpiękniejszy aspekt 

fatimskich objawień. Oczywiście świat, w którym żyjemy, jest także ważny i niezbędna jest 

współpraca ludzi dobrej woli, by uczynić go lepszym. Bóg błogosławi naszym staraniom, 

które podejmujemy tu, na ziemi. Nie zapominajmy jednak, że naszym ostatecznym celem 

jest niebo, które obiecał nam Jezus. Niebo czeka – ale by tam dotrzeć, już teraz 

potrzebujemy nadziei na wieczność. W dialogu z dziećmi Maryja wspiera to pragnienie 

wieczności i przemianę życia, jaką ono za sobą pociąga. Zaproszenie do wieczności jest 

zarazem zaproszeniem do przyjaźni z Bogiem, który jest obecny w głębi naszego jestestwa. 

Jeśli pozwolimy prowadzić się Jego Duchowi, On uczyni nas radosnymi i potężnymi 

narzędziami Bożej miłości na tym świecie, a to doprowadzi nas samych do pełni życia 

wiecznego w królestwie Bożym. Przesłanie Maryi z Fatimy podkreśla potrzebę zwrócenia 

się do Boga jako naszego prawdziwego źródła. Niektórzy z nas, podobnie jak Łucja, która 

zmarła dopiero w 2005 roku, mają na to długie lata. Inni, jak Franciszek i Hiacynta, którzy 

zmarli kilka lat po objawieniach, mogą przeżyć krótkie życie, intensywnie doświadczając 

Bożej miłości. Niezależnie od tego, ile dane jest nam żyć na tym świecie, wszyscy dzielimy 

z trójką fatimskich dzieci powszechne powołanie do życia w przyjaźni z Bogiem i Jego 

Matką. Kiedy dziecko myśli o Bogu jako o swoim najlepszym Przyjacielu, nie staje się 

samolubne. Wręcz przeciwnie – chce dzielić się doświadczeniem Pana z innymi. Dlatego 

Łucja, Franciszek i Hiacynta nie obawiali się ani więzienia, ani obelg, ani fizycznych czy 

psychicznych szykan, jakie ich spotykały. 

W swoich sercach i umysłach nosili skarb, którym chcieli dzielić się z każdym, kto był 

na to otwarty. Czuli się przynagleni do zachęcania innych ludzi, aby i oni doświadczyli tej 

samej porywającej przygody, jaką jest bliska relacja z Bogiem. Poprzez troje pastuszków 

Matka Boża Fatimska kieruje do nas to samo zaproszenie. Zachęca nas do umiłowania dróg 

Boga i dokładania wszelkich starań, aby Go nie obrażać. Jednak przede wszystkim 

fatimskie przesłanie Maryi pomaga nam zobaczyć w Niej naszą Orędowniczkę i naszą 

Matkę. 

 

▌ Narzędzia pokoju 

Na początku trzeciego tysiąclecia trzej kolejni papieże pielgrzymowali do Fatimy, by 

prosić Matkę Bożą o pokój dla świata. Każdy z nich modlił się o to na różańcu, pokazując w 

ten sposób, że mamy w rękach skuteczne narzędzie, które pomaga nam rozeznawać i pełnić 

wolę Bożą. 

Papież Franciszek przypomina, że w chwilach ciemności powinniśmy zawsze szukać 

ratunku w modlitwie, ponieważ ona w naturalny sposób prowadzi nas do cierpliwości i 

ufności w Bożą Opatrzność. Kiedy odmawiamy Różaniec wraz z Maryją, prosząc Ją o 

wstawiennictwo, odkrywamy, że jest Ona naszą ucieczką, Tą, która prowadzi nas do Boga. 
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Kanonizacja Franciszka i Hiacynty przez papieża Franciszka w setną rocznicę objawień 

fatimskich jest pełnym nadziei krokiem we wciąż toczącej się historii zbawienia. Jest 

jasnym i mocnym potwierdzeniem, że Bóg ciągle dokonuje cudów, że Jezus nieustannie 

uobecnia się w sakramentalnym życiu Kościoła. Uobecnia się także przez osobę Maryi, 

której przesłanie, przekazane pokornym pastuszkom z Fatimy, skłania kolejne pokolenia do 

miłowania Pana oraz zanoszenia do Niego gorących modlitw. 

Kończąc obchody setnej rocznicy objawień fatimskich, a zwłaszcza modląc się na 

różańcu, nie zapominajmy o pragnieniu Maryi, aby cały świat został poświęcony Jej 

Niepokalanemu Sercu. Przez to poświęcenie także my wszyscy możemy stać się 

narzędziami pokoju, modląc się za świat i wskazując ludziom drogę do nieba.  

 

▐  Sto lat modlitwy o pokój 

 

W maju tego roku, w setną rocznicę objawień Maryi trojgu pastuszkom, papież 

Franciszek odbył pielgrzymkę do Fatimy. Udał się tam jako pielgrzym, aby oddać cześć 

Maryi i modlić się o pokój dla świata. W październiku, miesiącu, w którym tradycyjnie 

modlimy się na różańcu i obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

(7 października), złączmy się z Ojcem Świętym w modlitwie za pośrednictwem Królowej 

Różańca Świętego. 

 

Witaj Królowo, Błogosławiona Panno z Fatimy, 

nasza ucieczko i drogo wiodąca do Boga! 

Dzięki składamy Bogu Ojcu, 

który w każdym czasie i miejscu działa w ludzkiej historii. 

Jako pielgrzymi pokoju, który ogłosiłaś w Fatimie, 

wychwalamy Chrystusa, nasz Pokój, 

i błagamy o zgodę pomiędzy wszystkimi narodami. 

Twoim dziewiczym uśmiechem pokrzep radość Kościoła Chrystusowego. 

Twoim słodkim spojrzeniem umocnij nadzieję dzieci Bożych. 

Twoimi dłońmi, wzniesionymi w modlitwie do Pana, 

złącz wszystkich w jedną rodzinę ludzką. 

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, 

Fatimska Królowo Różańca! 

Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka i Hiacynty 

i tych wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii. 

Tak obalimy wszystkie mury i wszelkie granice, 

wychodząc ku najdalszym peryferiom, 

aby ukazać Bożą sprawiedliwość i Boży pokój. 

 

Na podstawie modlitwy Ojca Świętego w Fatimie, 12 maja 2017 r. 


