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    Niedziela 5 listopada 2017 r. 
XXXI Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                   Ml 1,14b-2,2b.8-10 

 Czytanie z Księgi Proroka Malachiasza 

Pan Zastępów mówi: Ja jestem potężnym Królem a imię moje będzie wzbudzać 

lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: 

Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć 

memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze 

błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. Wy 

zaś zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, 

zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A przeto z mojej woli 

jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie 

trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy 

jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden 

drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                  Oto Słowo Boże.     

                                                                                                                         

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                           1 Tes 2,7b-9.13 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

   Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się 

swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie 

tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. 

Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby 
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nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. 

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane 

od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo 

Boga, który działa w was wierzących.                                                                                                          

                                                                                                       Oto Słowo Boże.      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza              Mt 23,1-12 

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze 

Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 

wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią 

bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą 

je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe 

uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje 

filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na 

ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na 

rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać 

się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi 

jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem 

jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano 

mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech 

będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 

będzie wywyższony.                                                                                       

 

                                                                                                 Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

W słowach skierowanych do faryzeuszy i uczonych w Piśmie Jezus (i starożytny Kościół) kreśli dwa obrazy 

uczniów: pierwszy karykaturalny, drugi - prawdziwy. Karykaturę ucznia Jezusa obrazują słowa krytyki wobec 

faryzeuszy. Jezus zarzuca im przede wszystkim brak spójności, niekonsekwencję, hipokryzję, brak równowagi 

między czynami a sercem, oddzielanie sfery zewnętrznej od wewnętrznej, separację serca od moralności i 

prawa. Faryzeusze składają Bogu ofiary, zachowują prawo, a pomijają istotę - sprawiedliwość, miłosierdzie, 

miłość. Zarzuca im ponadto głębokie rozdarcie między słowami a działaniem i stosowanie podwójnej miary. 

Wobec innych są wymagający, surowi, natomiast wobec siebie pobłażliwi; stosują taryfy ulgowe, ułatwienia. 

Są dobrymi nauczycielami, ale złymi przykładami. Jezus nie podważa oczywiście autorytetu uczonych w 

Piśmie, nie zachęca do nieposłuszeństwa. Piętnuje jedynie nauczanie, któremu nie towarzyszy odpowiednia 

praktyka. Na tle faryzeuszy Jezus kreśli obraz prawdziwego ucznia. Jest nią osoba, która nie skupia uwagi na 

sobie, ale kieruje ją dalej, na jedynego Mistrza. Uczeń Jezusa jest w cieniu, nie na pierwszym planie; nie mówi 

swoich słów ani nie szuka swojej chwały. Uznaje, że wszyscy są braćmi (równi), a nawet więcej, w pokorze 

innym służy.  

Słowa Jezusa są rachunkiem sumienia dla hierarchii kościelnej, ale również dla każdego chrześcijanina. 

Zastanówmy się dziś: jakie są prawdziwe motywacje mojej wiary i religijności? Czyjej chwały szukam: Bożej 

czy ludzkiej? Czy traktuję wszystkich jednakowo? Czy jestem wymagający wobec siebie czy tylko wobec 

innych? Czy za moimi słowami idą czyny (por. Ap 14, 13)? 

 

                      Księdzu Marcinowi Chmiel i Karolowi Jędrusiak 

Z okazji imienin pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień księdza Marcina i Karola, a Matka Boża z Góry Chełmskiej 

wyprasza na każdy dzień wszystko co potrzebne by dalej pięknie żyć i podążać                           

drogą Bożą ku świętości. 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Rz 11,29-36 Ewangelia  Łk 14,12-14 

 

Wtorek 1 czytanie  Rz 12,5-16a 

 

Ewangelia  Łk 14,15-24 

Środa 1 czytanie  Rz 13,8-10 

 

Ewangelia  Łk 14,25-33 

Czwartek 1 czytanie  Ez 47,1-2.8-9.12 

             

Ewangelia      J 2,13-22 

 

Piątek 1 czytanie  Rz 15,14-21                       

 

Ewangelia  Łk 16,1-8 

Sobota 1 czytanie Rz 16,3-9.16.22-27 

 

Ewangelia  Łk 16,9-15 

 



                                                                                                                                                   45/2017 

Ogłoszenia parafialne 

1. Jeszcze do 8 listopada możemy uzyskać odpusty za zmarłych. Przez cały zaś listopad 

codziennie o godz. 17.15 różaniec za zmarłych, w soboty o godz. 16.15. 

2. Przypominamy, że w wtorki od godz. 17.30 w kancelarii parafialnej istnieje możliwość 

skorzystania z porady psychologa.  

3. We wtorek tez wznawiamy spotkania formacyjne dla dorosłych parafian przygotowujących się 

do posługi lektora. Tym razem spotkanie w bazylice. 

4. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Parafialnego Zespołu CARITAS. Serdecznie 

zapraszamy do sali nr 4. 

5. W piątek zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji ks. Marcina z racji imienin.  

6. W sobotę wypada 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Na Mszę św. i modlitwę w intencji 

Ojczyzny z udziałem władz miasta, służb mundurowych, kompanii honorowej wojska 

serdecznie zapraszamy do bazyliki na godz. 9.30. Zachęcamy by w tym dniu przy naszych 

domach wywiesić flagę narodową. 

7. W sobotę od godz. 11.00 w kancelarii parafialnej będzie mozliwość spotkania się z prawnikiem 

i porozmawiania odnośnie kościelnego prawa małżeńskiego, a zwłaszcza uzyskanie informacji 

na temat stwierdzenia faktu nieważności małżeństwa. 

8. Trwają przygotowania do wyboru nowej RADY PARAFIALNEJ. Przy wejściu głównym do 

bazyliki stoi urna tam można wrzucać kary z nazwiskami swoich kandydatów. Przypominamy 

ze członkami rady mogą być osoby mieszkające na terenie parafii. W dniu 26 listopada będą 

wywieszone listy wszystkich kandydatów. Wybory w całej archidiecezji będą 3 grudnia. 

9. Na zakończenie karnawału 2018, na 11 lutego – niedziela godz. 17.00, zarezerwowaliśmy 

bilety w Teatrze Roma w Warszawie na musical „PILOCI”. Koszt 160 zł. – bilet i autokar.  Do 

14 listopada musimy potwierdzić rezerwację. Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie 

się w zakrystii lub w kancelarii do 12 listopada i wpłacanie zaliczki w wysokości 50 zł. 

10. Serdeczna prośba do wszystkich, którzy dysponują czasem i mają pragnienie pomocy przy 

parafii. Jutro i pojutrze jak będzie dobra pogoda chcemy grabić liście w parku przed bazylika 

i w Rosarium. Zapraszamy od godz. 8.30. Prosimy przynieść ze sobą grabie. 

11. Zakończony sezon pielgrzymkowy i turystyczny, to czas by podziękować Braciom i Siostrom 

z Legionu Maryi za sumienną służbę i bezinteresowność w pełnieniu dyżurów na dzwonnicy. 

Bóg zapłać. 

12. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim 

Parafianom, Gościom i Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieka Matki 

Bożej Chełmskiej. 
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