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Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Pierwsze czytanie

Ez 34,11-12.15-17

Czytanie z Księgi Mądrości
Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę.
Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych
owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się
rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na
legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem,
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 15,20-26.28

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez
człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w
Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. A gdy już
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi
poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto Słowo Boże.
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Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej
chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
[ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej,
a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w
więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A
Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych
po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie
odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię
głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w
więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i
Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego.
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
W obrazie Sądu Ostatecznego Jezus odwołuje się do praktyki stosowanej przez pasterzy w Palestynie. Owce
i kozły w ciągu dnia pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. Kozły potrzebowały
cieplejszego pomieszczenia, owce, które bardziej ceniono, wolały świeże powietrze. "W pogańskich
sennikach owce kojarzono z pomyślnymi wydarzeniami, zaś kozły z nieszczęściem" (C. Keener). Sąd
Ostateczny, który obejmie wszystkich (nie tylko chrześcijan), będzie symbolicznym aktem separacji,
oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli "owce od kozłów", dobro od zła, miłość od
grzechu. Kryterium separacji nie będzie tylko wiara, ale praktyczne czyny miłosierdzia i miłości. Jezus
utożsamia się z najmniejszymi. Żaden gest dobroci i miłosierdzia wobec nich nie będzie zapomniany.
Najmniejszymi są wszyscy uczniowie Jezusa, ale również każdy człowiek potrzebujący, biedny cierpiący w
sposób duchowy, moralny czy materialny, który staje na naszej drodze, prosząc wprost lub w sposób milczący.
I więcej, najmniejszym jest każdy z nas. Wszyscy potrzebujemy akceptacji, miłosierdzia, współczucia,
życzliwości, miłości… Ci, którzy Miłość uczynili swoim sposobem istnienia, będą "owcami", które Chrystus
weźmie ze sobą do Nieba; ci zaś, którzy przyjęli odwrotny styl życia i dbali tylko o siebie, będą "kozłami",
dla których nie ma miejsca w Niebie, bo w Niebie nie ma miejsca na egoizm. Czy to oznacza, że nie ma
miłosierdzia? Bóg jest miłosierny i wybacza nam nawet najgorsze rzeczy, ale samo oczyszczenie nas z win
nie czyni nas zdolnymi do życia w Niebie. Do tego uzdalnia nas tylko Miłość, która musi stać się naszym
sposobem istnienia. Kto odrzuca Miłość jako sposób na życie, ten odrzuca Niebo. Sąd będzie więc
objawieniem ukrytych, pokornych, często niedocenianych gestów miłości, którymi było utkane (lub nie) nasze
życie. "Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości" (św. Jan od Krzyża), gdyż tylko ona nadaje
wartość i największy sens naszemu życiu. Jak nauczyć się Miłości? Czy nie jest to zbyt trudne? Jeśli ktoś chce
łatwo i szybko zdobyć dobre wykształcenie, zapisuje się do dobrej szkoły. Najlepszym nauczycielem Miłości
jest Jezus. Wszyscy inni wypadają przy Nim bardzo blado. Warto od Jezusa uczyć się Miłości, bo On najlepiej
ją zastosował w swoim życiu i uczy jej przykładem swojego postępowania. A jednocześnie jest bardzo
wymagający, jak przystało na dobrego nauczyciela.
Jak wyobrażam sobie moje spotkanie z Chrystusem w chwili śmierci? Czy znam i w jaki sposób praktykuję
"uczynki miłosierne co do duszy i ciała"? Jaką wartość stanowi dla mnie miłość (por. 1 Kor 13, 2)?

Czytania na każdy dzień tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Dn 1,1-6.8-20

Ewangelia Łk 21,1-4

Wtorek

1 czytanie Dn 2,31-45

Ewangelia Łk 21,5-11

Środa

1 czytanie Dn 5,1-6.13-14

Ewangelia Łk 21,12-19

Czwartek

1 czytanie Iz 49,1-6

Ewangelia Mt 4,18-22

Piątek

1 czytanie Dn 7,2-14

Ewangelia Łk 21,29-33

Sobota

1 czytanie Dn 7,15-27

Ewangelia Łk 21,34-36
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Ogłoszenia parafialne
1.

Dziś w Uroczystość Chrystusa Króla. W naszej ojczyźnie przeżywamy pierwszą rocznicę Aktu Zawierzenia Polski Chrystusowi
Królowi. Dziś możemy zyskać odpust zupełny odmawiając akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

2.

Chełmski teatr „ Niemy Krzyk” zaprasza na „ Wieczornicę Wołyńską”, która odbędzie się dziś o godz. 19.00 w sali różańcowej
przy naszym sanktuarium. Program obejmuje projekcje filmów archiwalnych, piosenki tematyczne oraz wiersze. Wstęp jest wolny

3.

W środę na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Proboszcza z racji jego imienin.

4.

W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W pierwszy piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach, a tradycyjne kapłani
przybędą z posługą w drugi dzień rekolekcji. Spowiedź pierwszo piątkowa podczas każdej Mszy świętej. Dzieci zapraszamy na
godz. 16.00. W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, o godz. 8.00 Eucharystia, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu
i 15 min. rozważanie jednej z tajemnic różańca.
Za tydzień rozpocznie się Adwent i nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywali pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”.
Pięknym przygotowaniem do Bożego Narodzenia będą poranne Msze św. Maryjne, zwane Roratami sprawowane o godz.6.00. Od
poniedziałku 4 grudnia we wszystkie dni powszednie, od godz. 5.30 będzie kursował autobus Bazylika, tą samą trasą i na takich
samych zasadach jak w niedzielę. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Prosimy o przychodzenie z lampionami. Jednocześnie będzie
zmieniony porządek Mszy święte, które będą sprawowane o godz.6.00, 8.00 i 18.00. Dzieci zapraszamy na roraty we wtorki i
czwartki na godz.18.00. Prosimy by przynosić ze sobą serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem. Każdego dnia rorat dzieci będą
uczestniczyły w losowaniu figury Matki Bożej.

5.

6.

W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się uroczystość wprowadzenia nowych ministrantów oraz dorosłych
lektorów.

7.

Na Mszę św. o godz. 18.00 w niedzielę za tydzień zapraszamy uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, a następnie na
spotkanie do Sali różańcowej.

8.

W kawiarence oraz przy wyjściu z bazyliki możemy zaopatrzyć się w nasze parafialne kalendarze na przyszły rok. Może to być
dobry upominek świąteczny np. dla bliskich, którzy wyjechali z naszego pięknego miasta. Cena 5 zł. Ofiarę wrzucamy do tej samej
puszki co za prasę.

9.

Bóg zapłać Panom Przewodnikom naszego sanktuarium, którzy w ostatnim tygodniu pośpieszyli z pomocą w pracach
porządkowych.

10. Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na trwające przy naszym sanktuarium prace remontowo – budowlane.
Dobiega końca odbudowa muru wzdłuż ul. Lubelskiej, oraz zamknęliśmy kolejny etap prac w kryptach pod bazyliką, gdzie w
ostatnim czasie znaleziono pierścień rodowy bpa Porfyriusza Skabka Ważyńskiego, wielkiego polskiego patrioty, który przyjmował
na Górze Chełmskiej Tadeusza Kościuszkę i organizował pomoc dla powstania kościuszkowskiego. Te prace finansowane są z
funduszu naszego miasta. Natomiast remont fragmentu elewacji bazyliki finansujemy na chwile obecną ze środków własnych
parafii, ponieważ w ostatnim czasie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie zabrał nam przydzielone wcześniej środki w
wysokości 20500 zł. Powód to nie dotrzymanie przez parafię terminu zakończenia prac i odmowa jego przedłużenia. Remont tego
fragmentu kosztuje 228 tys. zł. Bóg zapłać wszystkim, którzy modlitwą, dobrym słowem i wsparciem materialnym towarzyszą w
upiększaniu zewnętrznym Chełmskiej Góry.
11. Członków różnych grup formacyjnych przy parafii serdecznie zapraszamy w dniach 15-16 grudnia do naszego sanktuarium na
rekolekcje na temat modlitwy. Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z
charyzmatów, tak, by były zbudowanie dla naszej wspólnoty i całej wspólnoty Kościoła? Na te pytania odpowiedzi udziela Kurs
Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, który stanowi swoiste wprowadzenie w modlitwę osobistą i wspólnotową przeżywaną w
wymiarze Pięćdziesiątnicy. Zapisy w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii.
12. W Chełmskim Domu Kultury w dniu 14 grudnia ( czwartek) o godz. 19.30 będzie koncert zespołu Good God. Jest to 8-osobowy
zespół wykonujący autorskie kompozycje, które można zamknąć w gatunku "chrześcijańskiego reggae". W którym występuje
również nasz ks. Paweł. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na ferie zimowe dla dzieci organizowane przy naszej parafii w
drugim tygodniu ferii. Rezerwacja w Chełmskim Domu Kultury, lub za pośrednictwem internetu.
13. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie informuje, że w chwili obecnej ma jeszcze
możliwość objęcia bezpłatną domową opieką medyczną chorych z chorobami nowotworowymi oraz przewlekłymi. W ramach
Zespołu Hospicyjnego bezpłatną opiekę medyczną w domach sprawuje lekarz opieki paliatywnej, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
psycholog oraz w miarę potrzeb kapelan hospicyjny i pracownik socjalny. Chorym zapewniamy również sprzęt rehabilitacyjny z
naszej bezpłatnej wypożyczalni, najbardziej potrzebny i ułatwiający życie.
14. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom i Gościom szczęśliwego
tygodnia.
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