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Pierwsze czytanie

Pwt 6,2-6

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując
wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i
wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie
tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci
przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj,
Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego
serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym
sercu te słowa, które ja ci nakazuję”.

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Hbr 7,23-28

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków
Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im
trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto
i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo
zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana:
świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego
ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania
codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało
arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu
Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Ewangelia

Mk 12,28b-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze
ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan,
Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od
tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział,
bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem
i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie
całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Uczeni żydowscy interpretując Prawo stworzyli cały gąszcz nakazów i zakazów (ok.
613). Nie zawsze rozróżniali ich wagę i hierarchię. Stąd pytanie, które nurtowało wielu
ówczesnych "egzegetów": Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
Jezus odpowiadając na nie, powołuje się na Księgę Powtórzonego Prawa: Słuchaj,
Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 45). Pierwsze i najważniejsze przykazanie dotyczy miłości Jedynego Boga. W tekście
hebrajskim jest powiedziane: Jahwe, nasz Bóg, Jahwe jedyny. To stwierdzenie stanowi
wyraźne rozróżnienie między wielością bóstw (fałszywych, nieistniejących) a Bogiem
Jahwe, Bogiem o imieniu osobowym, jedynym, który istnieje i jest Bogiem żywym.
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Człowiek jest zawsze kuszony bałwochwalstwem, a szczególnie
twierdzeniem, że Bóg nie wystarczy, aby dać mu życie i szczęście.
Dlatego poszukuje czegoś innego prócz Boga, jakiejś siły, która
gwarantuje zaspokojenie jego pragnień. Dlatego pojawia się Jahwe
i Baal, Bóg i Mamona, Pan i rzeczy materialne. Bóg staje się jakąś
rzeczą pośród innych, być może najważniejszą (przynajmniej w
teorii). Lecz serca są podzielone między przynależnością do Boga
a troską o inne wartości. Jeśli człowiek nie uzna Boga za naczelny
cel, naczelną wartość swego życia, wówczas ubóstwi względną
wartość ludzką. Odrzucając Boga jednocześnie kreuje w swym
życiu jakiegoś bożka. Ale ubóstwiona ludzka rzeczywistość obraca
się zawsze przeciwko niemu. Niszczy go i zabija. Pierwszą totalną
miłością człowieka musi być Pan Bóg! Będziesz miłował Pana,
Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze
wszystkich swych sił- znaczy: otworzysz się całkowicie na Boga
dającego życie, na dobro i szczęście płynące od Niego, powierzysz
Mu swój los bez żadnych zastrzeżeń, bez stawiania Mu
jakichkolwiek warunków. Czasownik miłować ma podwójne
znaczenie. Z jednej strony odnosi się do sfery uczuć. Nasza
duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość, całe ciało i wszystkie
siły psychiczne i duchowe mają stawać się miejscem
przyjmowania i dawania miłości. Z drugiej strony termin ten
odnosi się do języka prawnego, języka przymierza i wyraża się w
konkretnych czynach (np. szacunek, wierność, służba). Kto kocha,
przestrzega przykazania (J 14, 23). Przykazanie miłości zakłada
całkowitość: całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą
mocą. W miłości nie można niczego zatrzymać dla siebie. Miłość
oddaje wszystko: Wszystko Moje jest Twoje, a Twoje jest Moje (J
17,10) powie Jezus o swojej więzi z Ojcem. Miłość zakłada
również wierność. Tylko to, co jest wieczne może wyrażać
prawdziwą głębię (Raguin). Kto nie angażuje się na zawsze, nie
daje naprawdę samego siebie, ale tylko "wypożycza się" na
określony czas. Miłość wymaga wierności na wzór Jezusa, który
do końca nas umiłował (J 13, 1).
Czy Bóg jest dla mnie naprawdę pierwszy? Jakie miejsce zajmuje
w mojej hierarchii wartości? Czy nie kreuję sobie innych bożków?
Jakich?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Ap 7, 2-4. 9-14
2 czytanie 1 J 3, 1-3
Ewangelia Mt 5, 1-12a
Wtorek

1 czytanie Hi 19, 1. 23-27a
2 czytanie 1 Kor 15, 2024a. 25-28
Ewangelia Łk 23, 44-46.
50. 52-53; 24, 1-6a
Środa

1 czytanie Rz 13, 8-10
Ewangelia Łk 14, 25-33
Czwartek

1 czytanie Rz 14, 7-12
Ewangelia Łk 15, 1-10
Piątek
1 czytanie Rz 15, 14-21

Ewangelia Łk 16, 1-8
Sobota

1 czytanie Rz 16, 3-9. 16.
22-27

Ewangelia Łk 16, 9-15
Niedziela

1 czytanie 1 Krl 17, 10-16
2 czytanie Hbr 9, 24-28
Ewangelia Mk 12, 38-44
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Ogłoszenia parafialne
• Zakończony sezon pielgrzymkowy i turystyczny to czas, by podziękować Braciom
i Siostrom z Legionu Maryi za pełnienie dyżurów w dzwonnicy, Rodzinie Żywego
Różańca w bazylice, Panu Adamowi Czujkowskiemu - przewodnikowi - za
oprowadzanie grup. Bóg zapłać! wszystkim za bezinteresowną posługę na rzecz
naszego sanktuarium.
• Dziś wieczorem tradycyjnie już w ostatni dzień października zapraszamy na
Procesję ze Świętymi, których relikwie mamy w naszym mieście. Wspólna modlitwa
rozpocznie się o godz. 18.00 Mszą św. w Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów,
następnie procesja do bazyliki, a tu modlitwa uwielbienia, którą poprowadzi nasza
wspólnota Odnowy w Duchu św. „Wolni w Chrystusie” wraz ze scholą
młodzieżową.
• Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej bazylice będą
sprawowane w porządku niedzielnym. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 12.00. W
tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Na naszych chełmskich
cmentarzach w tym roku procesje i Msze św. o godz. 12.00 przy ul. Mościckiego, a
o godz. 13.00 - ul. Lwowskiej. Przypominamy o odwiedzeniu grobów zmarłych
kapłanów.
• We wtorek będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w
bazylice o godz. 7.00, 9.00 oraz 18.00. Procesje na cmentarzach przy ul. Lwowskiej
o godz. 13.00, ul. Mościckiego o godz. 15.00. Podobnie jak w roku ubiegłym ze
względu na trwającą pandemię papież Franciszek rozszerza możliwość uzyskania
odpustu zupełnego dla zmarłych na cały listopad.
• Przypominamy, że cmentarz to miejsce święte, bo ziemia i każdy grób są
poświęcone. Wymaga to od nas również odpowiedniego zachowania. Pamiętajmy o
właściwym dla tego miejsca stroju.
• Od jutra rozpoczynamy różaniec wypominkowy codziennie o godz. 17.15, a w
sobotę o godz. 16.15. Będą też trzy Msze św. za zmarłych polecanych w
tegorocznych wypominkach - 2, 15 i 30 listopada o godz. 18.00. Serdecznie
zapraszamy.
• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zachęcamy szczególnie do
modlitwy w intencji powołanych do Służby Bożej.
• Odwiedziny chorych w tym tygodniu zgodnie z ustaleniami z kapłanami.
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• W pierwszy piątek spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św., po południu
od godz. 16 dla dzieci i o godz. 16.30 Msza św., a od godz. 17.15 spowiedź dla
wszystkich.
• Po raz kolejny serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy troszczą się o swoją
świętość i zbawienie, do zawierzenia siebie i swojego życia Jezusowi przez Maryję
razem z błogosławionym kard. Stefanem Wyszyńskim. Wszystko postawiłem na
Maryję - pod takim hasłem w naszym sanktuarium będziemy się przygotowywać do
tego zawierzenia, które nastąpi 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.
Poprzedzać je będzie 33-dniowy okres duchowego przygotowania, skoncentrowany
na Mszach św. o godz. 18.00 połączonych z tematyczną katechezą. Początek już w
najbliższy piątek. W niedzielę rozważania będą czytane o godz. 17.00.
• 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.
• W przyszłą sobotę odbędzie się comiesięczne spotkanie formacyjne dla rodziców
dzieci pierwszokomunijnych. Tym razem w formie warsztatów pn. Jak mówić, by
dzieci nas słuchały? poświęconych kształtowaniu kompetencji wychowawczych.
Poprowadzi je Michał Chmielnicki z Lublina, nauczyciel, pedagog, terapeuta.
Zapraszamy do sali różańcowej na godz. 10.00 rodziców uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr1, na godz. 12.00 ze Szkoły Podstawowej nr 5, a na godz. 14.00 ze
Szkoły Arka.
• Młodzież i duszpasterze młodzieży naszego miasta zapraszają za tydzień w sobotę
na kolejne wydarzenie z cyklu: Spotkania Młodych - kulturalnie o wierze. Gościem
specjalnym będzie Rafał Patyra – dziennikarz. Początek spotkania o godz. 18.00 w
sali różańcowej. Liczymy na obecność młodzieży.
• W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie formacyjne Rodzinę Żywego
Różańca. Początek Msza św. o godz. 9.00 , po nie konferencja w sali różańcowej.
Zapraszamy tez osoby które myślą o wstąpieniu do rodziny różańcowej.
• W kawiarence możemy zakupić kalendarze na przyszły rok oraz nowe pamiątki,
kapliczki i medaliki z Matką Bożą. Jak zawsze można tam zjeść smaczne ciasto.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a
wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego
tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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