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Niedziela 26 lutego 2017 r. 
VIII Niedziela zwykła Rok A, I 

 

 

Pierwsze czytanie                                                   Iz 49,14-15     

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

    Mówił SyjonŚ Pan mnie opu cił, Pan o mnie zapomniał. Czy  mo e 
niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.   

  Oto Słowo Bo e. 

 

Drugie czytanie          1Kor  4, 1-5 

Czytanie z Listu więtego Pawła Apostoła do Koryntian 

 

     Niech więc uwa ają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy 
tajemnic Bo ych. A od szafarzy ju  tutaj się ąda, aby ka dy z nich był 
wierny. Mnie za  najmniej zale y na tym, czy będąc osądzony przez 
was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie 

nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie 
jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sąd cie 
przedwcze nie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozja ni to, co w 
ciemno ciach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy ka dy otrzyma od 
Boga pochwałę.  

   Oto Słowo Bo e. 

W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 
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Ewangelia                                                                Mt 6, 24-34 

Słowa Ewangelii według więtego Mateusza  

  Nikt nie mo e dwom panom słu yć. Bo albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego będzie miłowałś albo z jednym będzie trzymał, 
a drugim wzgardzi. Nie mo ecie słu yć Bogu i Mamonie. Dlatego 
powiadam wamŚ Nie troszczcie się zbytnio o swoje ycie, o to, co macie 

je ć i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy  ycie nie 
znaczy więcej ni  pokarm, a ciało więcej ni  odzienie? Przypatrzcie się 
ptakom w powietrzuŚ nie sieją ani ną i nie zbierają do spichlerzy, a 
Ojciec wasz niebieski je ywi. Czy  wy nie jeste cie wa niejsi ni  one? 
Kto z was przy całej swej trosce mo e choćby jedną chwilę doło yć do 
wieku swego ycia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? 
Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosnąŚ nie pracują ani przędą. A 
powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak 
ubrany jak jedna z nich. Je li więc ziele na polu, które dzi  jest, a jutro 
do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy  nie tym 
bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie 
mówcie: co będziemy je ć? co będziemy pić? czym będziemy się 
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecie  Ojciec 
wasz niebieski wie, e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się 
naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwo ć, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo 
jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień 
swojej biedy. 

 

Oto słowo Pańskie. 
 

 

Rozważanie 

Zazdrosna miło ć Boga domaga się wyłączno ci. Bóg chce być kochany „całym 
sercem, całą duszą, całą mocą i całym umysłem” (Łk 10, 27). Miło ci do Boga nie 
mo na dzielić z kimkolwiek - nawet z własnymi rodzicami, dziećmi, 
współmał onkiem, najlepszymi przyjaciółmiŚ ”Je li kto przychodzi do Mnie, a nie ma 
w nienawi ci swego ojca i matki, ony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie 
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mo e być moim uczniem” (Łk 14, 26). adna z osób ani warto ci nie mo e zająć 
pierwszego miejsca, które nale y się Bogu. Dopiero w Bogu mo emy kochać w 
sposób czysty i głęboki innych. 

Drugim panem jest Mamona. Aramejskie słowo „mamona” - oznacza „mienie, 
posiadanie, majątek”. w. Łukasz dodaje epitet „niegodziwa”, podkre lając, e 
zdobywanie i u ywanie bogactw łączy się często z niesprawiedliwo cią i krzywdą 
innych. Do wiadczenie pokazuje, e Mamona jest równie  wymagającym panem. 
Bierze w posiadanie całego człowieka, jego umysł i serce. Literackim przykładem jest 
„Skąpiec” Moliera, ewangelicznym bogaty młodzieniec, który nie był zdolny dokonać 
wyboru między bogactwem a Jezusem (Mt 19, 16-22). Mamona powoli usidla całego 
człowieka, podobnie jak nić pajęcza. 

Aby Mamona nie usidliła nas całkowicie potrzeba umiaru, wewnętrznej równowagi, 
złotego rodka. Jezus w Kazaniu na żórze przestrzega przed dwoma skrajno ciamiŚ 
„za mało” (braki) lub „zbytnio” (nadmiar). Pierwsza skrajno ć prowadzi zwykle do 
niezadowolenia, rezygnacji, zgorzknienia, zazdro ci albo chorobliwego 
zabezpieczania się. Druga z kolei jest prostą drogą do zabiegania, przemęczenia i 
ciągłego niepokoju. Jej efektem są chorobliwe ambicje i coraz większe niezaspokojone 

potrzeby. 

Rozpoznanie prawdziwego Pana i wła ciwe korzystanie z darów prowadzi do 
umiejętno ci ycia codzienno ciąŚ „Dosyć ma dzień swojej biedy”. Wydarzenia z 
przeszło ci nie powtórzą się po raz drugi. Przyszło ć tylko w małej mierze nale y do 
nas i jest pod naszą kontrolą. Natomiast tera niejszo ć, ka da chwila dnia jest nową 
szansą, nową łaską, je eli potrafimy korzystać z niej w wolno ci. 

Jaki „pan” rządzi moim sercem? Jak rozumiem słowa o „zazdrosnej miłości Boga”? 
Co jest głównym przedmiotem mojej troski, codziennego trudu i zabiegania? O co 

najbardziej się lękam? Czy umiem żyć dniem dzisiejszym („tu i teraz”)?      

             

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek 1 czytanie  Syr  17, 24-29      Ewangelia Mk   10,17-27 

 

Wtorek 1 czytanie  Syr  35, 28-31 Ewangelia Mk   10,28-31 

 

roda 1 czytanie   Jl     2,12-18  

2 czytanie  2 Kor 5,20-6,3 

Ewangelia Mt 6, 1-6,16-18 

 

Czwartek 1 czytanie    Pwt  30,15-20     Ewangelia  Łk    9, 22-25 
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Piątek 1 czytanie     Iz    58,1-9 

 

Ewangelia  Mt    9,14-15 

Sobota 1 czytanie    Syr   51,13-20 Ewangelia    J  15,9-17 

 

               Ogłoszenia parafialne 
1. Dzisiaj o godz.17.00 w sali ró ańcowej odbędzie się spotkanie dla rodziców młodzie y 

przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. 
2.  Najbli szy wtorek to ostatni dzień karnawału. Przypominamy, e dla ludzi wierzących 

rozpoczyna się wa ny okres pokutny. Wszystkie więc zabawy, dyskoteki i inne imprezy 
taneczne powinny zakończyć się do północy i zniknąć z naszego ycia na czas 40 dni. W 
zamian nasz dar dla Jezusa , który z miło ci oddał swoje ycieŚ  to dar wyciszenia, ofiary i 
rezygnacji, dar modlitwy i uczestnictwa w nabo eństwach wielkopostnych. Chcemy te  
zaproponować naszym parafianom, tym którym pozwala na to stan zdrowia, w ka dy piątek 
post o chlebie i wodzie. Niech to będzie nasz dar i ofiara Bogu w intencji parafian 
zaniedbujących i lekcewa ących swoją wiarę. Zachęcamy serdecznie do tej praktyki. 

3. W najbli szą rodę rozpoczynamy ju  Wielki Post. Msze w. z posypaniem głów popiołem o 
7.00, 8.00,9.30, 16.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post cisły czyli ilo ciowy i 
jako ciowy. 

4.  Podczas Mszy w. o godz. 16.00 zostaną pobłogosławione ksią eczki dla dzieci 
pierwszokomunijnych. 

5. W Wielkim Po cie zapraszamy na nabo eństwa pasyjneŚ Droga Krzy owa w piątek o godz. 
16.00 dla dzieci i o 17.00 dla dorosłych. Na żorzkie ale z kazaniem pasyjnym zapraszamy 
w niedzielę o 17.00. Tematy kazań to Siedem Boleści Maryi. 

6.  W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W I Czwartek zapraszamy na 17.30 na 
modlitwę w intencji powołanych do słu by Bo ej i o nowe powołania jak równie  za 
wszystkie osoby, które modlą się za kapłanów i siostry zakonne. 

7. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00. Od godz.16.00 spowied  dla dzieci i 
młodzie y przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, od 17.30 spowied  dorosłych. 

8. W pierwszą sobotę 7.30 ró aniec, 8.00 Msza w., a po niej adoracja Naj więtszego 
Sakramentu i 15 minutowe rozwa anie jednej z tajemnic ró ańca. Na godz.18.00 zapraszamy 
na wieczór uwielbienia. 

9. W ramach bezpłatnych korepetycji udzielanych przy naszej parafii jest mo liwo ć 
skorzystania z pomocy w języku niemieckim. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z 
duszpasterzami. 

10. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na prace remontowe prowadzone przy naszej parafii. Bóg 
zapłać za ofiary. 

11. Solenizantom nadchodzącego tygodnia, a w ród nich jest nasz ks. Infułat yczymy Bo ego 
błogosławieństwa. Za  wszystkim Parafianom, żo ciom i Sympatykom naszego 
sanktuarium yczymy szczę liwego tygodnia. 
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             Ks. Infułatowi Kazimierzowi Bownikowi 

Z okazji imienin pragniemy złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych 
łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch więty opromienia swym 

wiatłem każdy dzień księdza Infułata, a Matka Boża z Góry Chełmskiej 
wyprasza na dalsze lata wszystko co potrzebne by dalej pięknie żyć i podążać 

drogą Bożą ku więto ci. 
 


	Ewangelia                                                                Mt 6, 24-34

