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    Niedziela 1 października 2017 r. 
XXVI Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                              Ez 18,25-28 

 Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela 

Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, 

domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze 

postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, 

dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli 

bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i 

sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od 

wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie 

umrze.                                                                                             Oto Słowo Boże.                                                                                   

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                                  Flp 2,1-11 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

   Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca 

Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie 

mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i 

wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego 

współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich 
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za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne 

sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie 

Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 

być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 

podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył 

samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie 

imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i 

podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku 

chwale Boga Ojca.                                                                         Oto Słowo Boże. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                       Mt 21,28-32 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek 

miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj 

w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do 

drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się 

i poszedł. 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. 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.    

                                                                                       Oto Słowo Pańskie.    
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Rozważanie 

Przypowieść zachęca do refleksji nad posłuszeństwem i wiernością Bogu. Pierwszy syn mówi 

"tak", czyni "nie". Nie oznacza to jednak, że jego słowa są nieszczere. Pierwszy impuls był 

zapewne dobry, ale powierzchowny. Pierwsze impulsy należy świadomie przyjmować, ale 

potem wciąż na nowo potwierdzać, zamieniać w praktykę. Jako przykład może posłużyć 

rozeznawanie powołania. Mówimy Bogu tak. W sposób świadomy idziemy do klasztoru, albo 

wybieramy życie małżeńskie, rzadziej samotne. Z początku można żyć radykalnie - regułami 

zakonnymi, albo wiernością i miłością małżeńską albo ideałami służby w życiu samotnym. Z 

czasem jednak ideały schodzą na drugi plan. Szukamy siebie, kompensacji wyrzeczeń, 

przyjemności, zaspokojenia własnego egoizmu. Pierwotne "tak" blednie i zostaje zastąpione 

świadomie lub nieświadomie słowem "nie". Przypowieść dotyka problemu wolności. Nie 

jesteśmy piłeczką w grze losowej. Nic jest z góry przesądzone, zdeterminowane. Nasze 

pierwsze "tak" może z czasem stać się świadomym "nie" i odwrotnie. Nawet, jeśli przez lata 

mówiliśmy Bogu "nie", to nigdy nie jest za późno, by powiedzieć "tak". Nikt nie jest więźniem 

swojej przeszłości. Ważne jest, co teraz czynimy. To właśnie ostatni wybór nadaje znaczenie 

wszystkim wcześniejszym. To, co wybieramy teraz czyni naszą przeszłość sensowną lub 

bezsensowną. Przypowieść o dwóch synach rzuca nowe światło na problemy wychowawcze, 

z którymi borykają się rodzice, nauczyciele, pedagodzy. Bardzo modne jest dzisiaj obwinianie 

rodziców wszelkiego rodzaju zranieniami dzieci. Oczywiście, jest w tym wiele prawdy. 

Natomiast nie można generalizować. Postawy i zachowania dzieci nie są tylko wynikiem 

błędów wychowawczych. Wiele błędów i grzechów jest świadomym wyborem dzieci, nawet 

w rodzinach, w których stosuje się najlepsze i najnowsze metody pedagogiczne i 

psychologiczne. Każdy może powiedzieć "tak" lub "nie". 

Jaka jest moja spontaniczna odpowiedź na prośby innych? Czy jestem konformistą czy raczej 

niepokornym buntownikiem? Czy w trudnych sytuacjach inni mogą na mnie liczyć? Jakie jest moje 

słowo dawane Bogu dziś - "tak" czy "nie"?    

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Wj 23,20-23 Ewangelia  Mt 18,1-5.10 

 

Wtorek 1 czytanie  Za 8,20-23 

 

Ewangelia  Łk 9,51-56 

Środa 1 czytanie  Ne 2,1-8 

 

Ewangelia  Łk 9,57-62 

 

Czwartek 1 czytanie  Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 

              

Ewangelia   Łk 10,1-12 

 

Piątek 1 czytanie  Ba 1,15-22                       

 

Ewangelia  Łk 10,13-16 

Sobota 1 czytanie  Ba 4,5-12.27-29 

 

Ewangelia  Łk 10,17-24 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Rozpoczynamy miesiąc październik i czas nabożeństw różańcowych. Serdecznie 

zapraszamy codziennie na godz. 17.30. Tak planujmy czas, aby każdy z nas był 

przynajmniej jeden raz na tej modlitwie. Dzieci pierwszokomunijne oraz młodzież 

przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania zaproszona jest do systematycznego 

uczestnictwa. Dzieci będą otrzymywały każdego dnia specjalne obrazki. W październiku 

zamiast kazań w czasie Mszy świętych wieczornych będziemy wsłuchiwali się w 

rozważania o różańcu. 

2. Jutro w poniedziałek o godz. 17.15 dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii św. 

otrzymają pobłogosławione różańce. 

3. W środę spotkanie Rady Parafialnej o godz. 19.00 w Domu Pielgrzyma. 

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Odwiedziny chorych w piątek od 

godz. 9.30. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00 o godz. 16.30 Msza św. Spowiedź dla 

młodzieży i dorosłych od godz. 17.30. 

5. Za tydzień w sobotę ogólnopolska inicjatywa „ Różaniec do granic”. Dorohusk i Świerże 

to kościoły stacyjne w naszej archidiecezji, z których wierni wyruszą do wyznaczonych 

punktów przy granicy, by wspólnie o jednej porze, polecić nasz kraj Matce Bożej. Program 

spotkania i modlitwy w całej Polsce we wszystkich kościołach stacyjnych znajdujących się 

najbliżej polskiej granicy jest taki sam. O godz. 10.30 pielgrzymi powinni dotrzeć do 

wybranych przez siebie miejsc, gdzie będzie miała miejsce katecheza wprowadzająca w 

ideę wydarzenia. Po niej o godz. 11.00 sprawowana będzie Msza św. i adoracja 

Najświętszego Sakramentu.  O godz. 13.00 wierni wyruszą do wyznaczonych punktów, by 

o godz. 14.00 rozpocząć modlitwę różańcową w całej ojczyźnie. Osoby, które jadą 

autokarem z parafii informujemy, że wyruszamy o godz. 9.00. W zależności od pogody 

zabrać ze sobą stosowne ubranie.  

6. W przyszłą niedzielę 8 października już po raz siedemnasty w całej Polsce organizowany 

będzie Dzień Papieski. Tegorocznym hasłem inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia będzie Jan Paweł II –„ Idziemy naprzód z nadzieją ”. Tak jak w ubiegłych 

latach, podczas zbiórek przy kościołach i na ulicach można będzie włączyć się w pomoc 

na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. 

7. W naszym sanktuarium podczas Mszy św. o godz. 9.30 młodzież z Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II zaprasza nas na montaż słowno- muzyczny. 

8. W przyszłą niedzielę też po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy do sali różańcowej na 

spotkanie z europosłem dr Mirosławem Piotrowskim. Nasz gość wygłosi konferencje na 

temat: „Chrześcijańska Europa”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Civitas Christiana 

9. Solenizantom całego tygodnia życzenia Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom, 

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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