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Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść . 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«. Lecz oni zlekceważyli to i poszli : jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł
swoim sługom: »Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie«. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego:
»Przyjacielu, jakże tu wszedłeś?«. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: »Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewn ątrz
w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.
Mt 22,1–14

Czy nie za surową karę Pan wyTrzeba o to bardzo dbać, by czystym sercem przyjmomierzył temu człowiekowi bez weselnego wać Jezusa. Bo gościć u Jezusa z sercem brudnym to zuchwastroju? Przecież to nie jego wina, że nie łość. A moment Komunii jest po to, by się modlić – bo czy
miał porządnego ubrania. A poza tym posy- można podczas uczty siedzieć na miejscu przy samym Gospołać kogoś do piekła za strój? Czy to szata darzu… i nie zamienić z Nim żadnego słowa…?
zdobi człowieka?
W świecie liczy się elegancja zewnętrzna i dobry image.
Nigdy w moim życiu nie przywiązywa- Jednak w Kościele są inne prawa, niż w świecie. Jest to świat Dułem specjalnej wagi do swej garderoby, oco cha. Tu liczy się wnętrze - czyste sumienie, a ubranie nie musi
zresztą niekiedy miano do mnie pretensje, że być fascynująco zachwycające (spójrz ,na obrazek – to strój św.
przynoszę wstyd, pokazując się u znajomych Franciszka)… do nieba nie wchodzi się mając czysty garnitur,
w dżinsach, albo że idę na Mszę w zamszo- ale serce…
wych butach i dresach pod habitem n( igdy nie
Poczuj się dziś zaproszonym przez samego Boga – nie
lubiłem koszul i spodni na kant – nawet ich do pracy, nie w celu robienia rozrachunków, nie na przesłunie mam). Zawsze trudno było mi przyjąć tę chanie – lecz na ucztę. Masz wyznaczone miejsce przy stole,
Ewangelię i stawałem po stronie owego biednego człowieka, otrzymujesz zaproszenie i zawiadomienie o terminie uczty.
który nie przejmował się wyglądem zewnętrznym…
Nie przyjąć, czy to nie szaleństwo?
I może dlatego po części utożsamiłem się ztymi wszystWszystko gotowe, tylko… tylko przy stole wiele zarezerkimi, którym nie chciało się przyjść na ucztę. Rozumiałem ichwowanych (przy Chrzcie świętym) miejsc świeci pustką.
doskonale: bo szczerze mówiąc - oj, chyba pisząc :-) - niczego tak
Dlaczego więc nie przychodzą? Bo nie mają czasu.
nie cierpiałem jak odświętnych wizyt.
Mają - ich zdaniem - znacznie ważniejsze sprawy do załatwieAle właśnie dlatego, że Ty, który w tym momencie to nia, niż siedzieć przy stole z Bogiem. „Nie byłem na Mszy święsłowo czytasz może myślisz podobnie, warto wejść w głąb tej tej, bo...wyjechałem na działkę. Były wakacje, byłem na zakupach,
przypowieści. Ponieważ pod tym co czytasz, kryje się głębsze zaspałem, oglądałem film, przyszli goście, siedziałem przy komznaczenie. Bo tu wcale nie chodzi o szatę wierzchnią, o ten puterze, pracowałem, deszcz padał, było zimno...” Nie mam czasu
ubiór zewnętrzny zaproszonych. Może po prostu zbyt ze- na modlitwę. Ile razy tak mówiłeś?
wnętrznie myślałem, żyjąc w tym powierzchownym świecie…
Na którym miejscu w twoim sercu jest Bóg? Czy w
Otóż Bóg do każdego z nas wychodzi z inicjatywą – ogóle jest dla Niego miejsce? Czy może został, zepchnięty na
zaproszeniem. Gdy je przyjmujemy, trzeba wystarać się margines twojego życia, albo całkiem wyrzucony? Ile minut
o odpowiedni i godny strój. I nie chodzi tu o elegancki garnitur, dziennie Mu poświęcasz? Dziesięć, pięć, czy może jeszcze
bo nawet zwykłego nie posiadam i z tego powodu nie czuję się mniej? Nie mów: nie mam czasu na modlitwę. To miłość ku
wyproszony z Uczty Eucharystycznej. Ale tu chodzi o duchowy Bogu gaśnie w tobie!
strój. Jego brak świadczy o duchowym niechlujstwie.
Dla tego, kogo kochamy, zawsze znajdziemy czas. Nie
Uczta z przypowieści jest obrazem Eucharystii. I jeśli mamy czasu jedynie na to, co dla nas nie przedstawia wartonie odkrywasz tej eucharystycznej chwili, to pozwalasz Jezu- ści.
sowi przejść obok Ciebie. A jeśli korzystasz z tego zaproszenia
Nie ma dnia, w którym Bóg nie zaprasza Cię na swoją
swego Stwórcy i jesteś na tej Uczcie, to tu obowiązuje
ucztę.
Nie
ma takiego dnia, gdzie Bóg nie czeka na Ciebie.
STRÓJ. Nie mogę przyjmować Komunii w stanie grzechu
śmiertelnego.
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Uczta mesjańska
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z
wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”.
Iz 25,6–10a

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Refren.
Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, obficie napełniasz mój kielich.
Refren.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Refren.
Ps 23(22),1–2a.2b–3.4.5.6

DRUGIE CZYTANIE
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w
ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i
doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą
potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Flp 4,12–14.19–20

