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Pierwsze czytanie

Lb 11, 25-29

Czytanie z Księgi Liczb

Pan

zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i
przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w
uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie.
Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do
wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie
prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: "Eldad i Medad wpadli w
obozie w uniesienie prorockie". Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w
służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: "Mojżeszu, panie mój, zabroń im!" Ale Mojżesz
odparł: "Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał
Pan swego ducha!"
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Jk 5, 1-6

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.
Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro
zardze wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze
niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.Oto woła zapłata robotników,
żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana
Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w
dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

J 17, 17ba

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

Ewangelia

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z
nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi
z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię
moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam,
ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa,
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z
dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z
dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z
dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
W dzisiejszej Ewangelii uderza rozdźwięk między tolerancją i otwartością Jezusa, a
mentalnością Jego uczniów.
Uczniowie Jezusa, którzy niedawno stanęli bezsilni wobec ducha nieczystego, teraz
krytykują człowieka, który czyni to w imię Jezusa, gdyż nie należy do ich grupy. Podobne
wydarzanie miało miejsce w życiu Mojżesza (Lb 11, 24nn). Gdy skarżył się na nadmiar
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obowiązków, Bóg polecił mu wybrać siedemdziesięciu starszych,
którym przekazał swego Ducha. Odtąd mieli dźwigać wraz z
Mojżeszem odpowiedzialność za lud. Gdy później Jozue z
zazdrością donosi na Eldada i Medada, że prorokują, mimo, że nie
byli obecni podczas zesłania Ducha, Mojżesz odpowiada: "Oby tak
cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!" (Lb 11,
29). Duch Święty prowadzi każdego inaczej. Działa nie tylko przez
siedemdziesięciu starszych, ale również przez tych, którzy są
"zewnątrz namiotu"; działa nie tylko przez Dwunastu, ale również
przez tych, którzy są poza wspólnotą Kościoła. Ducha Bożego nie
da się uwięzić. Duch jest wolny. Nie jest związany żadnym
rytuałem. Działa poza ludzkimi strukturami. Każdy z nas ma swoją
misję i potrzebne dary, by ją zrealizować. W każdym z nas działa
Boży Duch i każdy może prorokować - choć na różny sposób.
Chrystus i Jego Duch nie jest wyłącznie z jednym człowiekiem czy
z jedną kategorią ludzi. Jezus przyszedł do wszystkich. Dlatego
chce nam dzisiaj powiedzieć: "Nie bądźcie zazdrośni. Przeciwnie,
radujcie się, że Boże dzieło może wzrastać w innych, w tym
również w myślących i wierzących inaczej". Mówiąc o zgorszeniu
"maluczkich", czyli ludzi prostych, Jezus używa czasownika, który
dosłownie oznacza "powodować grzech", "być kamieniem
potknięcia". Wobec takiego zgorszenia zapowiada straszną karę:
zatopienie w morzu poprzez przywiązanie ciężkiego kamienia
młyńskiego. W starożytnym świecie był to najwyższy rodzaj kary.
Wierzono bowiem, że duchy topielców wiecznie krążą nad
wodami, w których zginęły i nigdy nie zaznają pokoju. Wobec tak
okrutnej potencjalnej kary działanie powinno być radykalne.
Należy unikać wszelkiej okazji do zła, które może gorszyć innych.
Odcinania ręki, nogi, czy wydłubywania oka nie należy rozumieć
dosłownie. Jest to raczej symbol trudności, z którymi musimy
walczyć i zmagać się na co dzień. Należy odrzucać i unikać
wszystkiego, co zniewala, prowadzi do grzechu, oddala od miłości
i powoduje zgorszenie, czyli pożądliwość ciała, pożądliwość oczu
i pycha tego życia (1 J 2, 16). W życiu duchowych istotne jest
poznawanie siebie, swoich słabych miejsc, wad, które są przyczyną
dalszych grzechów i w konsekwencji piekła.
Czy dostrzegam bogactwo działania Ducha Świętego? Czy nie
jestem zazdrosny? O kogo? O co? Czy nie gorszę innych? A co
mnie gorszy? Co jest moją słabością (ręką, nogą, okiem), którą
powinienem dziś "odciąć"?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Za 8, 1-8
Ewangelia Łk 9, 46-50
Wtorek

1 czytanie Za 8, 20-23
Ewangelia Łk 9, 51-56
Środa

1 czytanie Dn 7, 9-10.1314

Ewangelia J 1, 47-51
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 Wj 23, 20-23
Ewangelia Mt 18, 1-5. 10
Niedziela

1 czytanie Rdz 2, 18-24
2 czytanie Hbr 2, 9-11
Ewangelia Mk 10, 2-16
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Ogłoszenia parafialne
• We wtorek zapraszamy na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą odmawiać
będziemy jak co roku na ulicach miast. W naszej parafii spotkamy się o godz. 15.00 przy
figurze św. Jana Pawła obok Gmachu, aby głosić orędzie o Bożym Miłosierdziu.
• We wtorek też rozpoczynamy dziewięciomiesięczną nowennę z modlitwą do Matki Bożej
Chełmskiej o dar poczęcia dla małżeństw niemogących mieć własnych dzieci. Zawsze w
czwarty wtorek miesiąca Msza św. o godz. 18.00. Prosimy o poinformowanie i
zaproszenie małżeństw starających się o potomstwo.
• W piątek rozpoczynamy miesiąc nabożeństw różańcowych. Serdecznie zapraszamy
codziennie na godz. 17.30. Tak planujmy czas, aby każdy z nas był przynajmniej raz na
tej modlitwie. Dzieci zapraszamy dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki.
• W pierwszy piątek spowiedź na porannych Mszach św. Dla dzieci od godz. 16.00, a o
godz. 16.30 Msza św. Spowiedź dorosłych - od godz. 17.30.
• W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, Msza św. o godz. 8.00, a po niej
piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic różańca.
• Pierwsza sobota miesiąca w naszym sanktuarium to spotkanie modlitewne dla mężczyzn
ziemi chełmskiej – tzw. męski różaniec Rycerzy Maryi. Zapraszamy mężczyzn w każdym
wieku - od dziecka do starszego. Początek - Msza św. o godz. 8.00. Tym razem również
wyjdziemy z modlitwą na ulice naszego miasta. Zapraszamy! Niech Cię, Bracie, nie
zabraknie! Zaproś swoich znajomych! Potrzebujemy modlitwy mężczyzn silnych wiarą.
Takie będą również rodziny. Nade wszystko potrzeba dziś obrony wiary.
• W niedzielę za tydzień Mszą św. o godz. 16.00 inaugurujemy Dni Kultury Chrześcijańskiej
w naszym mieście. Oprawę liturgii poprowadzi chór Hejnał. Program podany jest na
plakatach.
• Również w niedzielę za tydzień duszpasterze parafii chełmskich zapraszają wszystkich
mieszkańców na modlitwę różańcową ulicami naszego miasta z ikoną Matki Bożej
Chełmskiej w duchu dziękczynienia za beatyfikację Kardynała Prymasa Stefana
Wyszyńskiego, jak również w intencji naszej Ojczyzny. Początek o godz. 19.00 w naszym
sanktuarium, zakończenie zaś w Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów. Tam odśpiewamy
Apel Jasnogórski. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Prosimy o przyniesienie świec.
• Za tydzień przez złożenie ofiary do puszki będziemy mieli sposobność wesprzeć
Chełmskie Centrum Ewangelizacji, którego moderatorem został nasz ks. Paweł.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, a wszystkim
Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką
Matki Bożej Chełmskiej.
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