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    Niedziela 29 października 2017 r. 
XXX Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                            Wj 22, 20-26 

 Czytanie z Księgi Wyjścia 

Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście 

cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. 

Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew 

mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze 

sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok 

ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić 

odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać 

przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała 

podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie 

będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. 

Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. 

I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła 

i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                             

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                              1 Tes 1,5c-10 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

   Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo 

pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami 

naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w 
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Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w 

Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet 

nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to 

przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć 

Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził 

z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.                                                                                                          

                                                                                                       Oto Słowo Boże.      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza             Mt 22,34-40 

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta 

saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w 

Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, 

które przykazanie w Prawie jest największe? On mu 

odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym 

swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 

To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne 

jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe 

Prawo i Prorocy.                                                                                        
 

                                                                                                 Oto Słowo Pańskie.    

             

                            



                                                                                                                                                   44/2017 

Rozważanie 

Bóg jest wszędzie i Jego miłość rozciąga się na wszystkie stworzenia i dary. Podobnie nasza 

miłość Boga powinna być totalna i obejmować duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość, całą 

osobę i życie.  Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie. Jezus 

nie boi się stawiać radykalnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych wymagań. W 

Ewangelii wszystko jest czyste, bez zniekształceń, radykalne, boskie. "W połowie" jest 

określeniem nieewangelicznym. Wszystko ma być całe: całe serce, dusza, umysł. Z totalnej 

miłości Boga rodzi się głęboka miłość bliźniego. Jeżeli nie kochamy Boga, źródła miłości, 

wówczas miłość bliźniego jest iluzją. I odwrotnie, jeżeli nie kochamy bliźnich, to nie łudźmy 

się, że kochamy Boga. Nie posiadamy dwóch serc: jednego czystego, szlachetnego, którym 

kochamy Boga i drugiego, które przez doświadczenia życiowe stało się podejrzliwe, 

egoistyczne, nieczyste. Mamy tylko jedno serce i nim kochamy Boga i ludzi. Dlatego relacja 

do ludzi jest barometrem więzi z Bogiem. Ponadto pamiętajmy, że nie musimy w życiu 

wybierać między Bogiem a człowiekiem; Bóg stał się też człowiekiem i utożsamia się z 

człowiekiem. Podstawą miłości Boga i bliźniego jest zdrowa, wolna od egoizmu, miłość 

siebie. Dzisiaj bywa ona dewaluowana. Kaznodzieje lubią powtarzać, że człowiek powinien 

być jak świeca, spalać się całkowicie, nie myśląc w ogóle o sobie i nie troszcząc się o swoje 

podstawowe potrzeby. Taka "miłość" zwykle prowadzi do wewnętrznego, duchowego 

wypalenia i jest wynikiem źle rozumianej szlachetności. Właściwie najwięcej dajemy innym, 

akceptując swoje życie, kochając siebie. Jeżeli nie potrafimy ofiarować sobie prostego 

ludzkiego miłosierdzia i współczucia, nie jesteśmy zdolni ofiarować go innym; jeżeli nie 

jesteśmy hojni i bezinteresowni dla siebie, nie będziemy hojni dla innych.  

Czy Pan Bóg jest dla mnie pierwszy, czy raczej jest dalej, w kolejce? Które osoby są dla mnie 

najważniejsze? Których wciąż nie potrafię kochać? Czy akceptuję, szanuję, cenię i w "zdrowy 

sposób" kocham siebie? 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Rz 8,12-17 Ewangelia  Łk 13,10-17 

 

Wtorek 1 czytanie  Rz 8,18-25 

 

Ewangelia  Łk 13,18-21 

Środa 1 czytanie  Ap 7,2-4.9-14 

2 czytanie   1J 3,1-3 

Ewangelia  Mt  5,1-12a 

Czwartek 1 czytanie  Mdr 3,1-6.9 

2 czytanie  2 Kor 4,14-5,1             

Ewangelia      J 14,1-6 

 

Piątek 1 czytanie  Rz 11,1-2a.11-29                       

 

Ewangelia  Łk 14,1-6 

Sobota 1 czytanie  Rz 11,1-2a.11-29 

 

Ewangelia  Łk 14,1.7-11 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dzisiaj we wspólnocie parafialnej przeżywamy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła. Nasza 

Bazylika jest miejscem przebywania Boga wśród nas, ale także jest naszym domem. Dziękujemy 

wszystkim którzy są wrażliwi i troszczą się o jej piękno. W każdą środę podczas Mszy świętej 

wieczorowej modlimy się za naszych Ofiarodawców. Bóg zapłać za wasze dobre serca. 

2. Na spotkanie dla Rodziców ministrantów i lektorów posługujących w naszym Sanktuarium zapraszamy 

dziś po Mszy św. o godz. 11.00 do Sali Różańcowej. 

3. Wraz z parafią Rozesłania Św. Apostołów serdecznie zapraszamy na procesję ze Świętymi, która odbędzie 

się 31 października. Całość rozpocznie się Eucharystią o godz. 18.00 w kościele Rozesłania Św. 

Apostołów. Następnie wyruszy procesja do naszej Bazyliki, gdzie odbędzie się adoracja zakończona 

błogosławieństwem ok godz. 21.00. Prosimy o wzięcie ze sobą świec, które zapalimy w trakcie procesji.  

4. W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej Bazylice będą sprawowane w 

porządku niedzielnym. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 16. Procesja na cmentarzach chełmskich: przy 

ulicy. Lwowskiej o godzinie 13.00 przy ul. Mościckiego o godz. 15.00. Po niej Msza św. w kaplicy 

cmentarnej. 

5. W czwartek będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Bazylice o godz. 7.00, 

9.30 oraz 18.00. Procesja na cmentarzu komunalnym o godz. 16.00. Po niej Msza św. 

6. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu 

cierpiące. Warunkami uzyskania tej łaski jest 

a. pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych 

b. stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej 

c. brak przywiązania do żadnego, nawet najmniejszego grzechu 

d. modlitwa w intencjach Ojca Świętego 

Zachęcamy do podjęcia tej praktyki, która pomoże bliskim zmarłym wejść do chwały zbawionych 

w niebie. 

7. Do zabrania są jeszcze karty wypominkowe. Wypełnione czytelnie, w mianowniku, prosimy składać do 

puszki, która znajduje się przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 

17.15, w sobotę o 16.15. 

8. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 

9.00. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00 o 16.30 Msza św. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 

17.00. W I sobotę o 7.30 różaniec, po Mszy św. o 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i 15 

minutowe rozważanie.  

9. W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Rodziny Żywego Różańca. 

10. Planowane na 18 listopada w naszym sanktuarium Warsztaty Życia Rodzinnego, to propozycja dla każdej 

rodziny by zastanowić się nad: komunikacją w rodzinie, systemowym ujęciem rodziny, nad dystansem 

emocjonalnym i wzmacnianiem pozytywów jako sposobu na szczęśliwą rodzinę. Zapisy w kancelarii 

parafialnej. Wpisowe 20 zł z przeznaczenie ma cele charytatywne. 

11. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych darów. Wszystkim parafianom, gościom, 

sympatykom i pielgrzymującym do naszego Sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia. 
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