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    XXVIII niedziela zwykła  
                           

Mt 22, 1 - 14     15 października  2017 
 

(1) A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: (2) Królestwo 

niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 

swemu synowi. (3) Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na 

ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. (4) Posłał jeszcze raz inne sługi z 

poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i 

tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! (5) Lecz 

oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego 

kupiectwa, (6) a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], 

pozabijali. (7) Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 

wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. (8) Wtedy rzekł swoim sługom: 

Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. (9) Idźcie 

więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których 

spotkacie. (10) Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których 

napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. (11) Wszedł król, 

żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w 

strój weselny. (12) Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie 

mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. (13) Wtedy król rzekł sługom: 

Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów. (14) Bo wielu jest powołanych, lecz mało 

wybranych. 
 

Komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu  

wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa  2009 
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 Przypowieść o uczcie królewskiej 
 

 W Izraelu znany był zwyczaj powiadamiania gości zaproszonych na ucztę, że 

przygotowania zostały zakończone i gospodarz oczekuje ich przybycia. Temat uczty kierował 

uwagę słuchaczy Jezusa na czasy mesjańskie. ST opisywał bowiem zbawienie jako ucztę 

mesjańską (Prz 15,15; Iz 25,6). Tę pogodną wizję mąciły jednak zapowiedzi proroków o 

odrzuceniu Izraela. 

Przypowieść doskonale ilustruje etapy historii zbawienia: najpierw odrzucenie Bożej łaski 

przez Żydów, a następnie dostąpienie łaski przez pogan (Rz 1, 16).  

Kierowane od wieków do Izraelitów zaproszenie na ucztę mesjańską ponowił Jezus. Został 

odrzucony przez elitę społeczną i religijną swojego narodu, lecz mimo to Boży plan 

zbawienia zostanie zrealizowany. 

Sala zapełni się tymi, których Izraelici uważali za wykluczonych z uczestnictwa w 

królestwie, a którzy zostali wybrani przez Chrystusa. 

Przypowieść przypomina o potrzebie pozytywnego ustosunkowania się do misji Jezusa 

(przez wiarę) i o koniecznym wysiłku przygotowania się do uczty (odświętny strój), tj. o 

osobistym wkładzie we własne zbawienie. Wezwanie do królestwa nie jest bowiem 

gwarancją jego zdobycia.  

 

 Nie wystarczy uznać, że Jezus jest Chrystusem i zapoznać się z Jego nauką.  

 Trzeba jeszcze spełniać wolę Bożą, którą On głosi.  

 

Tak więc, aby osiągnąć królestwo niebieskie, potrzeba Bożego zaproszenia (nikt nie może 

sam się zbawić) oraz własnego zaangażowania. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Grzegorz Wielki 
 

Zaproszeni na gody 
 

  

„Podobne stało się królestwo niebieskie człowiekowi, który sprawił gody 

małżeńskie synowi swemu”... Wtedy bowiem Bóg Ojciec sprawił gody Bogu, swemu 

Synowi, gdy Go w łonie Dziewicy złączył z ludzką naturą, gdy zechciał, aby Ten, który był 

Bogiem przed wiekami, stał się Człowiekiem przy końcu wieków... Wysłał raz, wysłał i po 

raz drugi [sługi], gdyż głosicielem wcielenia Pan uczynił najpierw proroków, potem 

apostołów.  
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Dwa więc razy wysyłał sługi z zaproszeniem, ponieważ wcielenie swego 

Jednorodzonego zapowiedział przez proroków, a przez apostołów ogłosił, iż ono się 

spełniło. 

 

Ponieważ ci, którzy pierwsi zostali zaproszeni na ucztę, wejść nie chcieli, przy drugim 

zaproszeniu powiedziano: „Oto ucztę małą przygotowałem, pobite woły moje i co było 

karmnego i wszystko gotowe”... Powiedziano dalej: „Ale oni nie dbając o to, odeszli; 

jeden do posiadłości swojej, a drugi do kupiectwa swego”. Iść do swej posiadłości 

oznacza umiarkowane oddawanie się ziemskiej pracy, a udawać się do kupiectwa – to 

pożądliwe staranie się, aby ze swej świeckiej działalności otrzymać jak najwięcej zysków.  
 

Ten bowiem, który myśli tylko o ziemskiej pracy, i ten, kto jest oddany wyłącznie 

świeckiej działalności, nie chce myśleć o tajemnicy wcielenia Pana i według niej żyć. Taki 

jakby idzie do swej posiadłości i do swego kupiectwa i odmawia przybycia na królewskie 

gody. A co gorsza, zdarza się i to, że niektórzy nie tylko odtrącają łaskę zapraszającego, 

lecz jeszcze go prześladują. Toteż dodano: „A pozostali pochwycili jego sługi i zelżywszy 

ich, zabili. Gdy to posłyszał król, rozgniewał się i posławszy wojsko swoje, wytracił 

owych mężobójców, a miasto ich podpalił”.  
 

Mężobójców wytraca, bo prześladowców zgładza. Ich miasto podpala, bo nie tylko ich 

dusze, lecz i ciało, w którym mieszkali, doznają katuszy wiecznego ognia... Lecz ten, który 

widzi, iż jego zaproszeniem wzgardzono, nie dopuści, aby na zaślubinach jego 

królewskiego syna gości zabrakło. Posyła tedy po innych. Choć bowiem w niektórych 

napotyka przeszkody, jednakże Słowo Boże znajdzie takich, na których spocznie. Toteż 

dodano: „Wtedy rzekł sługom swoim: «Gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie 

byli godni. Idźcie tedy na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na 

gody”.  

Jeśli drogi, o których mówi Pismo Święte, uważa się za czynności, to rozstaje dróg są 

niepowodzeniami, jakich się na nich doświadcza. Ci bowiem często łatwo do Boga 

przychodzą, którym w ziemskich czynnościach żadna pomyślność nie towarzyszy. 

Powiedziano dalej: „I słudzy jego, wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których 

napotkali, i napełniła się sala godowa biesiadnikami”. 
 

Oto z samej tylko jakości biesiadników jasno widać, że owe królewskie gody wyrażają 

teraźniejszy Kościół, w którym dobrzy ze złymi są złączeni. Różne dzieci są w nim 

zmieszane, choć bowiem On wszystkie rodzi do wiary, jednak nie wszystkie z powodu ich 

grzechów przez zmianę życia doprowadza do wolności łaski. Póki więc tutaj żyjemy, 

musimy iść drogą życia pomieszani z innymi. Sami dobrzy są tylko w niebie; nie ma też 

samych złych, bo są oni tylko w piekle. To zaś życie, które istnieje między niebem a 

piekłem, jest jakby w środku i obywateli z obu stron wspólnie przyjmuje. 
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I Kościół święty przyjmuje teraz bez różnicy, a potem przy śmierci ich rozróżnia. Jeśli 

więc jesteście dobrzy, póki żyjecie, złych cierpliwie znoście. Kto bowiem złych nie znosi, 

sam sobie swą niewyrozumiałością daje świadectwo, iż nie jest dobry... 
 

Ponieważ zaś, najdrożsi bracia, za łaską Pana weszliście do domu, gdzie odbywają się 

gody, to jest do Kościoła świętego, pilnie uważajcie, bracia, aby król wszedłszy nie znalazł 

na szacie waszego ducha nic takiego, co by musiał zganić. Z wielką bowiem bojaźnią serca 

należy o tym myśleć, co dodano: „I wszedł król, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam 

człowieka nieprzyodzianego w szatę godową”. 
 

Co wyraża, najdrożsi bracia, szata godowa? Gdybyście powiedzieli, że szatą godową 

jest chrzest i wiara, to któż bez chrztu i wiary wszedł na gody? Już przez to samo jest z 

zewnątrz, że jeszcze nie uwierzył. Cóż więc musimy uważać za szatę godową, jeśli nie 

miłość? Wchodzi na gody bez szaty godowej ten, kto należąc do Kościoła, ma wiarę, ale nie 

ma miłości. Słusznie bowiem miłość nazywana jest szatą godową, miał ją przecież na sobie 

nasz Stwórca, gdy przybył, aby godami złączyć się z Kościołem. Tylko dzięki miłości Boga 

Jego Jednorodzony Syn złączył się z duchem wybranych ludzi. Toteż Jan mówi: „Tak Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał za nas” (J 3, 16).  
 

Kto więc z miłości przybył do ludzi, pouczył nas, iż ta miłość jest szatą godową. Każdy 

zatem z was, kto będąc w Kościele wierzy Bogu, już przybył na gody, ale nie ma szaty 

godowej, jeśli nie zachowuje łaski miłości... Kto zaś spoczywając na godach, nie ma tej 

łaski, bardzo winien się obawiać, że gdy król wejdzie, będzie wyrzucony. Oto bowiem 

powiedziano: „I wszedł król na gody, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam 

człowieka nieprzyodzianego w szatę godową”.  
 

My, bracia najdrożsi, jesteśmy na godach Słowa, mamy już wiarę w Kościele, karmimy 

się potrawami Pisma Świętego, cieszymy się Kościołem z Bogiem złączonym. Jeśli 

przybyliście w szacie godowej, proszę was, pilnie badajcie swe myśli. Szczegółowo 

badajcie swe serce, czy nie żywicie względem kogo nienawiści, czy nie pałacie zazdrością, 

jeśli się komu powodzi, czy ukrytą złością nie staracie się mu zaszkodzić. 
 

Oto już król wchodzi na gody i patrzy na szaty waszego serca. Do tego, którego nie 

widzi przyodzianego w szatę miłości, tak z gniewem teraz mówi: „Przyjacielu, jakże tu 

wszedłeś, nie mając szaty godowej?”. Bardzo to dziwne, bracia najdrożsi, że go nazywa 

przyjacielem, a równocześnie surowo względem niego postępuje, jakby tym jaśniej mówił: 

Przyjacielu i nieprzyjacielu. Przyjacielu – przez wiarę; nieprzyjacielu – przez to, co czyni. 

„A on milczał”. Żadnymi wymówkami osłaniać nie należy tego, co bez płaczu nie może 

być powiedziane przy tym surowym napomnieniu. Ten bowiem, który karci zewnętrznie, 

wewnętrznie jest świadkiem oskarżającym sumienie człowieka... 
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„Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wrzućcie go do ciemności 

zewnętrznych; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Surowym wyrokiem będą związane 

ręce i nogi, które teraz nie chciały być związane przez poprawę życia. Z całą pewnością 

wówczas kara zwiąże tych, których teraz wiązała wina, aby nie czynili dobrze. Nogi 

niechcące chorego odwiedzić, ręce nic niedające potrzebującym już są dobrowolnie 

związane, aby nie czynić dobrze. Ci więc, którzy teraz z własnej woli są związani 

występkiem, wtedy będą niedobrowolnie skrępowani katuszami... Po wyrzuceniu jednego, 

który wyraża wszystkich złych, zaraz zostaje dodana ogólna wypowiedź: „Wielu jest 

wezwanych, ale mało wybranych”. Straszliwe bardzo jest to, najdrożsi bracia, co 

usłyszeliśmy. 
 

Oto wszyscy jesteśmy już wezwani, przybyliśmy przez wiarę na niebieskie gody Króla; 

wierzymy w tajemnicę Jego wcielenia i wyznajemy ją, spożywamy pokarm na uczcie 

Boskiego Słowa, ale w dniu przyszłego sądu Król przybędzie. Wiemy, że jesteśmy 

wezwani, jednak nie wiemy, czy zostaliśmy wybrani. Konieczne jest więc, aby każdy z nas 

tym pokorniej się uniżył, im bardziej nie wie, czy jest wybrany.  
 

Niektórzy bowiem nie rozpoczynają czynić dobrze, inni zaś nie trwają w tym, co dobrze 

rozpoczęli. Jeden prawie przez całe życie postępuje niegodziwie, ale pod koniec swego 

życia przez surową pokutę i opłakiwanie win od zła zostaje uwolniony, drugi natomiast 

prowadzi, zdaje się, życie wybranych, a jednak pod koniec życia zbacza na drogę błędu i 

niegodziwości. Jeden dobrze rozpoczyna i jeszcze lepiej kończy, inny od młodych lat 

występkom się oddaje i trwa w nich, stając się coraz gorszym. Tym bardziej więc każdy 

usilniej winien się obawiać, im mniej wie, co się stanie, Ewangelia ponieważ – o czym 

często należy mówić i nie zapominać o tym – „wielu jest wezwanych, ale mało 

wybranych”. 

 

   św.  Hieronim 
 

Szata godowa 
 

  

 „Wszedł król, aby zobaczyć biesiadników i ujrzał tam człowieka nieprzyodzianego 

w szatę godową. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając szaty 

godowej?» Lecz on zamilkł”. Ci, którzy zostali zaproszeni na gody z opłotków, zaułków, 

placów i różnych miejsc, zapełnili salę królewską. Lecz później, gdy przyszedł król, aby 

zobaczyć biesiadników na swojej uczcie, to jest odpoczywających w jego Kościele – a to 

jest jak w dniu sądu, gdy nawiedzi biesiadników, aby osądzić zasługi każdego z nich – 

znalazł jednego, który nie był odziany w szatę weselną.  
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Ten jeden to przedstawiciel tych, którzy przyłączyli się do zła; szata weselna natomiast 

oznacza przykazania Pańskie i uczynki wypełniane na podstawie Prawa i Ewangelii, które 

tkają odzienie nowego człowieka. 

Jeśli więc w chwili sądu ktoś noszący imię chrześcijanina nie będzie miał stroju 

weselnego, to jest szaty człowieka niebiańskiego, lecz szatę skalaną, to znaczy szczątki 

starego człowieka, ten natychmiast zostanie zganiony i powiedzą mu: „Przyjacielu, jakże 

tu wszedłeś?”. Nazywa go przyjacielem, bo został wezwany na gody, ale gani bezczelność, 

że w brudnej szacie zbezcześcił odświętność wesela.  
 

„Lecz on zamilkł”. W tym czasie bowiem nie będzie miejsca na bezczelność ani też 

możliwości grzeszenia, bo wszyscy aniołowie i sam świat staną jako świadkowie grzechów.  
 

„Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wrzućcie go do ciemności 

zewnętrznych; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Ręce i nogi związane, płacz oczu i 

zgrzytanie zębów uważaj jako znak potwierdzający prawdę o zmartwychwstaniu ciał, albo 

też pewnie dlatego wiążą mu ręce i nogi, by przestał czynić zło i biec dla wylania krwi. 

Płacz i zgrzytanie zębów przenośnie oznacza ogrom cierpień, jakie poniesie ciało. 

 

 

 

Z drugiej strony Biblii - antologia noweli biblijnej 

- ks. Marek Starowiejski 

 

Agata Christie Mallowan - Niegrzeczny osiołek 

Pewnego razu był sobie bardzo niegrzeczny osiołek. Lubił być niegrzeczny. Gdy 

kładziono mu cokolwiek na grzbiet, zrzucał to i biegł za ludźmi, próbując ich ugryźć. 

Jego pan nie umiał sobie z nim poradzić, więc sprzedał go innemu człowiekowi, ale i 

ten nie umiał sobie z nim poradzić, więc też go sprzedał, i w końcu osiołek został 

sprzedany za parę groszy okropnemu starcowi, który kupował stare, zmęczone życiem 

osły i zabijał je ciężką pracą i złym traktowaniem. Lecz niegrzeczny osiołek dopadł 

starego człowieka i ugryzł go, a potem uciekł, wierzgając kopytami. Nie chciał, by go 

złapano, więc przyłączył się do karawany, która podążała drogą. "Nikt nigdy w tym 

tłumie nie dowie się, do kogo należę" - pomyślał osiołek. 

Wszyscy ludzie zmierzali do miasta Betlejem, a gdy przybyli na miejsce, udali się 

do wielkiego Khanu, pełnego przyjezdnych i zwierząt. 
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Mały osiołek wśliznął się do miłej, chłodnej stajenki, gdzie zastał już wołu                        

i wielbłąda. Wielbłąd był bardzo zarozumiały, jak wszystkie wielbłądy, ponieważ 

wielbłądy uważają, iż tylko one znają setki tajemnych imion Boga. Był zbyt dumny, by 

rozmawiać z osiołkiem. Więc osiołek zaczął się przechwalać. Uwielbiał przechwałki. 

- Jestem bardzo niezwykłym osłem - powiedział. - Pojmuję sens przeszłości                        

i przyszłości. 

- A co to takiego? - spytał wół. 

- To tak jak moje przednie nogi - z przodu, a tylne - z tyłu. Widzicie, moja pra-, pra-

, po trzydziestosiedmiokroć prababka należała do Proroka Balaama i ujrzała na własne 

oczy Anioła Pańskiego! 

Lecz wół przeżuwał obojętnie, a wielbłąd zachował wyniosłość. 

Wówczas do stajenki weszli mężczyzna i kobieta, i było sporo zamieszania, ale 

wkrótce osioł zobaczył, że nic takiego się nie dzieje, że tylko kobieta będzie rodzić, co 

w końcu zdarza się każdego dnia. A gdy Dziecko przyszło na świat, nadeszli pasterze i 

robili wokół Dziecka dużo zamieszania - ale pasterze to bardzo prości ludzie. 

Lecz wtedy zjawili się jacyś ludzie w długich, bogatych szatach. 

- B.W.O. - chrapnął wielbłąd. 

- A co to znaczy? - spytał osiołek. 

- Bardzo Ważne Osobistości - wyjaśnił wielbłąd - z darami. 

Osiołek myślał, że te dary to będzie coś dobrego do zjedzenia, więc kiedy zrobiło 

się ciemno, zaczął węszyć wkoło. Ale pierwszy dar był żółty i twardy, bez smaku, drugi 

doprowadził osła do kichania, a trzeci, gdy osiołek go polizał, okazał się wstrętny                    

i gorzki. 

- Cóż to za głupie dary - stwierdził osiołek, rozczarowany. Ale gdy tak stał obok 

żłóbka, Dzieciątko wyciągnęło swą małą rączkę i chwyciło za ośle ucho, zaciskając 

mocno paluszki, jak to robią bardzo małe dzieci. 

I wówczas stała się bardzo dziwna rzecz. Osiołek nie chciał już być niegrzeczny. Po 

raz pierwszy w swym życiu chciał być dobry. I teraz on chciał dać Dziecku jakiś dar - 

ale nie miał nic do ofiarowania. Dziecko zdawało się lubić jego ucho, ale przecież ucho 

było częścią niego - i wtedy przyszła mu do głowy niezwykła myśl. Może mógłby dać 

dziecku siebie ... 
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Wkrótce potem nadszedł Józef z wysokim nieznajomym. Nieznajomy mówił 

gorączkowo do Józefa i gdy osiołek im się przyglądał, z trudem mógł uwierzyć 

własnym oczom! 

Obcy zdawał się rozpływać, a na jego miejscu pojawił się Anioł Pański, złota postać 

ze skrzydłami. Ale po chwili Anioł zmienił się z powrotem w zwykłego człowieka. 

- No, no, mam przywidzenia - powiedział osiołek do siebie. - To chyba przez ten 

obrok, który zjadłem. 

Józef rozmawiał z Maryją. 

- Musimy wziąć Dziecko i uciec. Nie ma czasu do stracenia. - Jego wzrok padł na 

osiołka. - Zabierzemy tego osła, a właścicielowi, kimkolwiek on jest, zostawimy 

pieniądze. Dzięki temu nie stracimy ani chwili. 

Tak więc wyszli na drogę z Betlejem. Lecz gdy dotarli do wąskiego przesmyku, 

ukazał się Anioł Pański z ognistym mieczem i osiołek skręcił w bok i zaczął się wspinać 

na zbocze. Józef próbował zawrócić go z powrotem na drogę, ale Maryja powiedziała: 

- Pozwól mu prowadzić. Przypomnij sobie Proroka Balaama. 

I w chwili gdy znaleźli schronienie pośród kilku drzewek oliwnych, drogą 

przemknęli żołnierze króla Heroda na koniach, z obnażonymi mieczami. 

- Zachowałem się jak moja praprababka - stwierdził osiołek, bardzo z siebie 

zadowolony. - Zastanawiam się, czy jestem wciąż obdarzony umiejętnością patrzenia 

także w przyszłość. 

Zamrugał i ujrzał przyćmiony obraz: osła, który wpadł do dołu, i człowieka, który 

pomagał mu się wydostać ... 

- Patrzcie, to mój Pan, już jako dorosły - powiedział do siebie osiołek. 

Następnie ujrzał kolejny obraz: ten sam człowiek, wjeżdżający na ośle do miasta ... 

- Oczywiście - stwierdził osiołek. - On będzie koronowanym królem! 

Lecz korona zdawała się nie ze złota, ale z krzewu ciernistego (osiołek kochał 

ciernie i osty - ale coś takiego nie nadawało się chyba na koronę), wyczuwało się też 

zapach, który osiołek znał i którego się bał - zapach krwi; było też coś na gąbce, 

gorzkiego niczym mirra, której osiołek skosztował w stajence ... 

I mały osiołek zrozumiał nagle, że nie chce już spoglądać w przyszłość. Chciał po 

prostu żyć zwyczajnie, kochać swojego małego Pana i być kochanym przez Niego,                  

i zanieść Go,  a także Jego Matkę, bezpiecznie do Egiptu. 


