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    Niedziela 15 października 2017 r. 
XXVIII Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                              Iz 25,6-10a 

 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, 

ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze 

On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał 

wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego 

oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w 

owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym 

złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana 

spocznie na tej górze. Moab zaś będzie rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na 

gnojowisku. 

                                                                                                     Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                        Flp 4,12-14,19-20 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

   Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem 

zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko 

mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział 

w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie 

Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! 

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 
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                        Mt 22,1-14 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo 

niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu 

synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci 

nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie 

zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite 

i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: 

jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi 

i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe 

wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł 

swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 

godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których 

spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których 

napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, 

żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego 

w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając 

stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu 

ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i 

zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. 

                                                                                       Oto Słowo Pańskie.   
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Rozważanie 

Bóg w swojej hojności zaprasza na ucztę życia wiecznego każdego z nas. Jednak nie zawsze 

spotyka się z odpowiedzią. Wymówki zwykle bywają równie błahe. Najczęściej jest to 

egoistyczne korzystanie z rzeczy ziemskich, które przesłaniają ostateczny cel życia. Wobec 

odmowy zaproszonych król każe zwołać na ucztę ludzi przypadkowych. Zaproszenie ludzi z 

marginesu jest nobilitacją dla nich. W zamkniętej społeczności Bliskiego Wschodu nie było to 

możliwe. Zaproszenie "dobrych i złych" wskazuje na powszechność zbawienia. W Kościele jest 

miejsce dla każdego. Kościół nie jest tylko dla wybranych. Jest w nim miejsce zarówno dla 

dobrych jak i złych, mocnych i słabych, świadomych jak i nieświadomych. Nie trzeba spełniać 

szczególnych warunków moralnych, duchowych czy społecznych, aby znaleźć się w grupie 

powołanych. Wszyscy są zaproszeni do Królestwa Bożego. "Wielu jest powołanych". 

Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do czujności i działania. Nie można czuć się pewnym 

zbawienia, nic nie robiąc. Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na ucztę, pozostając w "starym 

stroju", czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na tradycji, 

przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej 

miłości. Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do "zmiany szaty", czyli 

do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, "przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa"(por. Rz 

13, 13n). W przeciwnym wypadku pozostaniemy "powołani", ale nie "wybrani". Powszechne 

zaproszenie do zbawienia powinno rodzić w nas ducha tolerancji i miłosierdzia. Bóg jest "bogaty 

w miłosierdzie" (Jan Paweł II). W swojej bezwarunkowej miłości każdemu daje szansę zbawienia. 

Powinniśmy cieszyć się odnalezieniem drogi do Boga i Kościoła każdego zagubionego, zwłaszcza 

gdy powraca po latach. 

Co czynię, aby ludzie stojący daleko od Boga (zwłaszcza moi bliscy) znaleźli do niego dostęp? Czy 

cieszę się z nawrócenia grzeszników? Czy jest we mnie duch tolerancji i szacunku wobec inaczej 

myślących, zwłaszcza wobec wyznawców innych religii? Co jest moim "starym strojem", który 

wymaga zmiany? Jak wyobrażam sobie "Wielką Ucztę" w życiu przyszłym? 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Rz 1,1-7 Ewangelia  Łk 11,29-32 

 

Wtorek 1 czytanie  Rz 1,16-25 

 

Ewangelia  Łk 11,37-41 

Środa 1 czytanie  2 Tm 4,9-17a 

 

Ewangelia  Łk 10,1-9 

Czwartek 1 czytanie  Rz 3,21-29 

              

Ewangelia   Łk 11,47-54 

 

Piątek 1 czytanie  Rz 4,1-8                       

 

Ewangelia  Łk 12,1-7 

Sobota 1 czytanie  Rz 4,13.16-18 

 

Ewangelia  Łk 12,8-12 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. Tomasza Milo, misjonarza ze Lwowa, 

współpracownika naszego byłego wikariusza ks. Grzegorza Drausa. Dzieli się z nami refleksją 

nad Słowem Bożym, prosi o modlitwę i wsparcie materialne. 

2. Na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała zapraszamy w najbliższą środę. Poprowadzi ją ks. 

Krzysztof Kralka. Początek modlitwa różańcowa 17.15. Możemy w tym dniu składać intencje 

modlitewne, dziękczynienia czy prośby o uzdrowienie ducha, ciała, relacji, naprawy życia 

moralnego. Intencje modlitewne składamy tylko za żywych do skrzynki intencji przy wyjściu 

z bazyliki, czy bezpośrednio do zakrystii. W tych intencjach będzie tez sprawowana Msza św. 

a po niej uwielbienie z modlitwą o uzdrowienie. 

3. W tym dniu wypada też święto św. Łukasza, patrona służby zdrowia. Zapraszamy wszystkich, 

lekarzy, personel medyczny i administracyjny i socjalny służby zdrowia na godz. 17.15 na 

różaniec i o godz. 18.00 na Mszę św. 

4. W czwartek na godz. 18.00 do sali różańcowej zapraszamy na katechezę rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. 

5.  W przyszłą niedzielę wypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II i 39 rocznica 

inauguracji pontyfikatu. W naszym sanktuarium wielkie wydarzenie, wprowadzenie relikwii 

pierwszego stopnia św. Papieża. Uroczystościom o godz. 9.30 będzie przewodniczył ks. abp 

Mieczysław Mokrzycki, ze Lwowa, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich. 

6.  Zbliża się miesiąc listopad i szczególny czas modlitwy za zmarłych. Polecamy zwłaszcza 

różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. KARTKI WYPOMINKOWE są już 

wyłożone przy wyjściu z bazyliki. Wypisano na nich datę i godzinę modlitwy. We wszystkie 

dni będą one o godz. 17.15, zaś w sobotę o godz. 16.15. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy 

wypisywać czytelnie i w mianowniku. Wypełnione karty prosimy składać do puszki 

znajdującej się przy ołtarzu. Pamiętajmy, jak mówi Pismo św. „ świętą i zbawienną rzeczą jest 

modlić się za zmarłych”. Być może są rodziny, które jeszcze nigdy nie zamawiały Mszy św. 

za swoich zmarłych, warto o tym pomyśleć.  

7. Ofiary składane na tacę za tydzień jak zawsze w czwartą niedzielę miesiąca przeznaczone będą 

na trwające przy sanktuarium remonty. Obecnie trwa odbudowa murów i remont części 

elewacji południowej. Według kosztorysu tylko cała ściana południowa ma nas kosztować 400 

tys. złotych. Prosimy o modlitwę i materialne wsparcie. 

8. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych łask. Wszystkim Parafianom i 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom życzymy szczęśliwego tygodnia. 
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