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    Niedziela 27 sierpnia 2017 r. 
XXI Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                          Iz 22,19-23 

 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z twego urzędu i 

przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, 

syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją 

władzę oddam w jego ręce: on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz 

dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on 

otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak 

kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego 

ojca.                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                 

   Drugie czytanie                                                            Rz 11,33-36 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

    O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego 

wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo 

kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem 

otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] 

wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.                                          Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            

W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 

Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

 

http://www.bazylika.net/
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                     Mt 16,13-20 

 

    Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 

uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni 

odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 

inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: 

A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty 

jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: 

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej 

Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I 

tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 

ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby 

nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

                                                                                           Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Dlaczego Jezus przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest 

Mesjaszem? Dlatego, że nie powinniśmy dowiadywać się, kto jest Mesjaszem, ale 

powinniśmy rozpoznać Mesjasza w osobie Jezusa. Ludzie wierzący to nie ludzie, 

którym ktoś powiedział, że Jezus jest Bogiem i oni w to uwierzyli. Ludzie wierzący 

to tacy, którzy poznali Jezusa i dlatego uznali Go za swego Pana i Zbawcę. Takim 

wierzącym był Szymon Piotr. Bóg Ojciec objawia nam swego Syna (a przez to 

siebie), bo nie chce, by nasza wiara była ślepa. Kto pozna to objawienie, ten nie 

będzie miał wątpliwości: Jezus jest Bogiem. Innymi słowy, aby rozpoznać w 

Chrystusie Boga praca zmysłów i rozumu jest konieczna, ale niewystarczająca. Z 

prostego powodu. Niektóre prawdy nie mieszczą nam się w głowie, wydają się 

wręcz nieprawdopodobne, właśnie nie do przyjęcia. Potrzeba jeszcze pewnego 

wzmocnienia, olśnienia, inspiracji, natchnienia na podobnej zasadzie jak nieraz 

przychodzą nam do głowy zupełnie niespodziewane pomysły, idee, zrozumienia. 

Nie szukaliśmy ich. Nie prosiliśmy o nie. Są dla nas zaskoczeniem. Takie chwile 

szczególnej łaski są nam podarowane, ale to my musimy je złapać jak wiatr w 

żagle, aby móc płynąć dalej. Piotr otrzymał pouczenie i światło od Ojca, które 

przewyższało to, na co mogli zdobyć się jego rodacy. Według niego, Jezus nie 

tylko jest jednym ze wspaniałych proroków, wybranym przez Boga, ale samym 

Synem Boga. 

 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  1 Tes 1-5,8b-10 Ewangelia  Mt 23,13-22 

 

Wtorek 1 czytanie  Jr 1,17-19  

 

Ewangelia  Mk 6,17-29 

Środa 1 czytanie  1 Tes 2,9-13  

 

Ewangelia  Mt 23,27-32 

 

Czwartek 1 czytanie  1 Tes 3,7-13 

              

Ewangelia   Mt 24,42-51 

 

Piątek 1 czytanie  1 Tes 4,1-8                       

 

Ewangelia  Mt 25,1-13 

Sobota 1 czytanie  1 Tes 4,9-11 

 

Ewangelia  Mt 25,14-30 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Witamy Wszystkich powracających z urlopów i wyjazdów. Cieszymy się, że znów 

możemy być razem. 

2. W poniedziałek do Sali różańcowej na godz. 17.00 zapraszamy wszystkie osoby, które 

należą do orszaku procesyjnego oraz wszystkich, którzy chcieliby pomóc w organizacji 

procesji w czasie odpustu. 

3. W środę rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Chełmskiej, jako duchowe 

przygotowania do odpustu. Codziennie o godz. 17.40.  

4. W piątek o godz. 10.30 bazylice Msza św. w kolejną rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. Zapraszamy. 

5. W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W pierwszy piątek odwiedziny 

chorych w domach od godz. 9.00. Z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

zapraszamy na spowiedź dzieci i młodzież. Zapraszamy dzieci z klas czwartych do 

odprawienia 9 pierwszych piątków. Prosimy o pomoc rodziców. Spowiedź od godz. 

16.00, a o godz. 16.30 rozpocznie się Msza św. Spowiedź dla pozostałych od godz. 

17.30. W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, godz.8.00 Msza św. i nabożeństwo z 

15 min. rozważaniem tajemnic różańcowych. 

6. W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy lektorów i ministrantów, oraz wszystkich chłopców, 

którzy chcieliby zostać ministrantami, na spotkanie organizacyjne.   

7. W sobotę również w naszym mieście na Placu Łuczkowskiego od godz.10.00 do 

godz.14.00 będzie realizowane Narodowe Czytanie dramatu „Wesele” Stanisława 

Wyspiańskiego - imprezy objętej patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej 

Polskiej. Organizatorzy zapraszają do wysłuchania lektury. 

8. W niedzielę za tydzień konferencja do Rodziny Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 

8.00. 

9. Również w niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz.16.00 zapraszamy na spotkanie 

organizacyjne Przewodników Sanktuaryjnych. Sala nr 4. Zapraszamy też panów, którzy 

chcieliby do tej grupy przynależeć. 

10. Bóg zapłać wszystkim, którzy tak ofiarnie pracowali w ostatnim tygodniu przy 

porządkach w parafii na wysokiej skarpie, łącznie 15 osób. W tym tygodniu prosimy 

również o pomoc. Już niewiele zostało. Zapraszamy codziennie od godz. 8.00 lub od 

godz.17.00. Dla każdego, kto będzie chciał przyczynić do porządkowania znajdziemy 

zajęcie. 

11. Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są w całości na bieżące prace 

remontowo – budowlane prowadzone przy sanktuarium. Za wszystkich ofiarodawców 

modlimy się w każdą środę o godz. 18.00. 

12. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożych łask. Wszystkim Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 
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