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Pierwsze czytanie

Iz 53, 10-11

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie
na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się
przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Hbr 4, 14-16

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,
trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który
by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym
względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do
tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

Mt 10, 45

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Ewangelia

Mk 10, 35-45

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu,
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie,
żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden
po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie.
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który
Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej,
ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to
dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do
siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je,
a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by
między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu".
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Jezus odbywa ostatnią podróż, której uwieńczeniem będzie Jego męka, śmierć i
zmartwychwstanie. W czasie drogi przepowiada mające nastąpić wkrótce wydarzenia. I
w tym dość niestosownym kontekście, gdy myśli o swoim cierpieniu i śmierci i być
może oczekuje współczucia i pociechy, dwaj bliscy uczniowie proszą o przywileje dla
siebie.
Jan jest człowiekiem uczucia, serca, człowiekiem wrażliwym, przejrzystym,
kontemplacyjnym. Jakub z kolei doktrynerem, człowiekiem intelektu, prawa, jasnych
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zasad. Obaj są odważni, mają silny temperament. A także ambicje i
może zbyt wygórowane oczekiwania.
Jezus nie niszczy ambicji uczniów, tylko nadaje jej właściwy
kierunek. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ma wielki temperament,
jest człowiekiem ambitnym albo zapobiegliwym. Problemem jest,
czy temperament, ambicje, pragnienia kieruje na właściwe tory.
Potencjał, energie, miłość można skierować na Boga, ale można
również wykorzystać jako siłę niszczącą. Dlatego wielu świętych
miało świadomość, że jedyną alternatywą jest bycie świętym albo
wielkim grzesznikiem (A. Pronzato).

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 2 Tm 4, 9-17a

Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa, być z Nim, w Jego chwale.
I tego samego chce Jezus. Powołał i zaprosił ich, by dzielili z Nim
Jego życie. Ale Jezus rozumie to inaczej. Dlatego mówi do uczniów:
Nie wiecie, o co prosicie. Uczniowie proszą o pierwsze miejsca. Ale
nie są świadomi, że w hierarchii Jezusa bycie pierwszym oznacza
podjęcie trudu, cierpienia, krzyża, służby. Zasiadać obok Jezusa
oznacza być ukrzyżowanym razem z Nim.
Uczniowie są niecierpliwi, chcą być już u celu, w chwale, a Jezus
pragnie, by Mu towarzyszyli w drodze, w trudzie. Dlatego stawia
pytanie: Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć
chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? - i otrzymuje
(moglibyśmy rzec bezczelną) odpowiedź: Możemy. Jan i Jakub nie
odwracają się od trudności, od cierpienia, okazują zdecydowanie i
lojalność, która musiała ucieszyć Jezusa. Dlatego nie wypomina im
zarozumiałości. Wie przecież dobrze, że niedługo wobec próby
sprawdzą się. Jan będzie stał pod krzyżem i wraz z Maryją
doświadczy męczeństwa serca. Jakub będzie pierwszym z
Apostołów, który odda życie za Jezusa.
Jednak miejsca po prawej i lewej stronie Jezus może dać tym,
którym są przygotowane. Jezus jest posłuszny Ojcu. Sam rezygnuje
z wszelkiej władzy, nawet z władzy decydowania, kto ma być
najbliżej Niego. Gdyby uczniowie zwrócili się z tą prośbą do Boga
Ojca, otrzymaliby zapewne podobną odpowiedź. Syn wskazuje na
Ojca, a Ojciec na Syna. Nie po to, (jak my), by uniknąć
odpowiedzialności i złożyć ciężar na drugiego. Ale po to, by uczcić
się wzajemnie. Ja nie szukam własnej chwały, Ja czczę Ojca - mówi
Jezus (J 8, 49n).

Ewangelia Łk 10, 1-9
Wtorek

1 czytanie Rz 5, 12. 15b.
17-19. 20b-21

Ewangelia Łk 12, 35-38
Środa

1 czytanie Rz 3, 12-16
Ewangelia Łk 12, 39-48
Czwartek

1 czytanie Rz 6, 19-23
Ewangelia Łk 12, 49-53
Piątek
1 czytanie Rz 7, 18-25a

Ewangelia Łk 12, 54-59
Sobota

1 czytanie Rz 8, 1-11
Ewangelia Łk 13, 1-9
Niedziela

1 czytanie Jr 31, 7-9
2 czytanie Hbr 5, 1-6
Ewangelia Mk 10, 46b-52
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Ogłoszenia parafialne
• Przez całą niedzielę młodzież z Ruchu „Światło – Życie” będzie rozprowadzała
kremówki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na sprawy formacyjne
młodych ludzi. Cena od 5 zł. Serdecznie zachęcamy.
• Zachęcamy dzieci i młodzież oraz dorosłych do zainteresowania się skautingiem
europejskim w naszym mieście. Więcej informacji oraz numer telefonu znajduje się
na plakatach przy wejściach do bazyliki.
• Dziś zakończenie XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej podczas Mszy św. o godz.
18.00. Oprawę liturgiczną poprowadzi Chór „Hejnał”. Po Mszy św. koncert
Kwartetu Akordeonowego pod opieką o. dra Ireneusza Wybraniaka oraz otwarcie
wystawy poświęconej koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej dokonanej przez
bł. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
• Nowy Duszpasterz Studentów, ks. Paweł Gołofit, zaprasza dziś o godz. 18.00 na
Mszę św. z indywidualnym błogosławieństwem na nowy rok akademicki, a później
na wspólną agapę.
• Jutro rozpocznie się odkurzanie ścian i zdejmowanie pajęczyn wewnątrz bazyliki.
Prace poprowadzi firma specjalistyczna Maj-Max z Lublina. W związku z tym
utrudniona będzie modlitwa w ciągu dnia, zaś Msze św. oraz nabożeństwa jutro i we
wtorek będą sprawowane normalnie w bazylice.
• We wtorek zapraszamy na 24-godzinne nabożeństwo Rozważania Męki Jezusa
Chrystusa. Będzie ono trwało przed Najświętszym Sakramentem nieustanie przez
dobę. Rozpoczęcie o godz. 18.00 Mszą św., zakończenie w środę o godz. 17.00.
Przez całą noc będzie otwarta brama wjazdowa.
• W środę zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą tradycyjnie
poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Początek - modlitwa różańcowa o godz. 17.15.
Intencje modlitewne możemy składać w zakrystii.
• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę, jak zawsze w czwartą niedzielę
miesiąca, przeznaczone będą na trwające w sanktuarium prace. Powróciło już do
sanktuarium odnowione antepedium. Trzeba je teraz zabezpieczyć, umieszczając
pod tabernakulum. Wymaga to modernizacji ołtarza i pociągnie za sobą środki
materialne. W ostatnim czasie zaczęliśmy wymianę miękkich siedzisk na
odnowionych i nowych ławkach. Całkowity koszt wyniesie ok. 11 tys. złotych. Na
tzw. Wysokiej Górce, na skarpie od strony północnej, uzupełniliśmy w minionym
tygodniu brakujące iglaki. Zasadzono ponad 2400 szt. roślin. Całkowity koszt
wyniósł 27 tys. złotych. Prace wykonywała Szkółka M i J Sarzyńscy z Janowa w
części sponsorując. Do zapłaty zostało nam 16 tys. złotych. Bóg zapłać wszystkim
Ofiarodawcom. Przypominamy, że każdej środy modlimy się za Was.
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• Listopad to szczególny czas modlitwy za zmarłych. Do zabrania są jeszcze karty
wypominkowe. Wypełnione czytelnie, w mianowniku, prosimy składać do puszki,
która znajduje się przy ołtarzu. Pomyślmy o starszych sąsiadach, by może i im
przekazać te karty. Różaniec odprawiany będzie codziennie o godz. 17.15, w sobotę
zaś o godz. 16.15. Będą też w listopadzie sprawowane trzy Msze św. w intencjach
zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim
Parafianom, Gościom, Sympatykom oraz Pielgrzymom szczęśliwego i zdrowego
tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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