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    Niedziela 22 października 2017 r. 
XXIX Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                              Iz 45,1.4-6 

 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby 

ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim 

podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, 

mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż 

Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci 

broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że 

beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                             

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                               1 Tes 1,1-5b 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

   Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie 

Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, 

wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem 

naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym 

Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo 

nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz 

przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy 

byliśmy dla was, przebywając wśród was.                                                                                                         

                                                                                                       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 22,15-21 

 

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by 

podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego 

swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby 

Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś 

prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na 

nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 

ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy 

wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus 

przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie 

wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę 

podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: 

Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. 

Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co 

należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.                                                                                        
 

                                                                                                 Oto Słowo Pańskie.   
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Rozważanie 

W swojej publicznej działalności Jezus niejednokrotnie stawiał czoła rozmaitym 

prowokatorom. Prowokacja z dzisiejszej Ewangelii jest najbardziej niebezpieczna, gdyż 

dotyczy relacji religia - polityka: Czy wolno płacić podatek Cezarowi czy nie? Jeżeli Jezus 

odpowie pozytywnie, poprze znienawidzonego wroga, jeśli zaś negatywnie, opowie się 

przeciw władzy. Formując to pytanie, prowokatorzy oczekują od Jezusa odpowiedzi 

negatywnej. Przypuszczają, że stanie po stronie lewicy; poprze walczących o wolność Żydów. 

Odpowiedź Jezusa znajduje się poza tak i nie. Jezus nie potwierdza ani nie zaprzecza: Oddajcie 

Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga. Tym stwierdzeniem 

podkreśla, że wartość człowieka nie określa się miejscem w społeczności politycznej. 

Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest uczestnictwo w życiu Boga. 

Obywatele czerpią ze strony państwa (Cezara) określone profity, np. prawa, infrastrukturę, 

ubezpieczenia, zasiłki, opiekę zdrowotną i z tej racji są zobowiązani płacić podatki i w sposób 

odpowiedzialny angażować się w walkę o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z drugiej 

jednak strony należą do Boga, mają odbity w sercu Jego obraz, podobieństwo, dlatego powinni 

oddawać Bogu cześć, uwielbienie. Wolność jest umiejętnością oddawania każdemu tego, co 

się mu należy. Jezus rozdziela religię od polityki. Ale nie na zasadzie przeciwieństw: czarne-

białe, wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg. Religia i polityka, choć są odrębne, wiążą się ze sobą. 

Domena Boga obejmuje wszystkie inne. Nie ma podziału na sfery sakralne, duchowe i 

świeckie, w których nie ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo wglądu. 

Czy nie ulegam prowokatorom i manipulatorom? W jakich sytuacjach pozwalam się zapędzić w ślepą 

uliczkę? Czy nie dzielę rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? Jak wypełniam obowiązki społeczne i 

polityczne? Czy biorę odpowiedzialność (na moim odcinku) za kształt państwa? Czy oddaję Bogu to, co 

należy do Boga, a Cezarowi to, co należy do Cezara?  

  

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Rz 4,20-25 Ewangelia  Łk 12,13-21 

 

Wtorek 1 czytanie  Rz 5,12.15b.17-21 

 

Ewangelia  Łk 12,35-38 

Środa 1 czytanie  Rz 6,12-18 

 

Ewangelia  Łk 12,39-48 

Czwartek 1 czytanie  Rz 6,19-23 

              

Ewangelia   Łk 12,49-53 

 

Piątek 1 czytanie  Rz 7,18-24                       

 

Ewangelia  Łk 12,54-59 

Sobota 1 czytanie  Ef 2,9-22 

 

Ewangelia  Łk  6,12-19 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dzisiaj w naszym sanktuarium wielkie wydarzenie, wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia 

św. Papieża Polaka. Uroczystościom rozpoczynającym się o godz. 9.30 będzie przewodniczył 

ks. abp Mieczysław Mokrzycki, ze Lwowa, wieloletni sekretarz Jana Pawła II.  

2. Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W tym roku towarzyszy mu 

hasło „Idźcie i głoście”. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich osobach, które poświęcają 

się rozkrzewianiu dzieł misyjnych. 

3. Ofiary składane na tacę, jak zawsze w czwartą niedzielę miesiąca, przeznaczone są na trwające 

przy sanktuarium remonty. Składamy serdeczne Bóg zapłać. 

4. Małżeństwa zainteresowane duchową formacją Domowego Kościoła zapraszamy dziś o godz. 

17.00 do Domu Pielgrzyma. 

5. W środę zapraszamy wszystkich, którzy podjęli duchową adopcję dziecka poczętego na 

nabożeństwo różańcowe na 17.30. 

6. Miesiąc 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 Miłosierdzia Bożego. Pomyślmy o starszych sąsiadach by może i im 

przekazać te karty. Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 17.15, w sobotę o 16.15. 

7. Zapraszamy wszystkich na kolejny Kurs Nowe Życie, czyli na weekendowe rekolekcje, w 

czasie których możemy na nowo rozbudzić w sobie Ducha Bożego. Kurs odbędzie się od 17 

do 19 listopada (od piątku do niedzieli). Zapraszamy tych, którzy są już głęboko zakorzenieni 

w Bogu oraz tych, którzy w ogóle nie doświadczają Bożej miłości w swoim życiu. 

Przypominamy, że kursy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji są kursami ponadwspólnotowymi, 

czyli nie zależnie w jakiej wspólnocie jesteś lub jeśli nie jesteś w żadnej, jesteś zaproszony na 

te rekolekcje. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

8. Na spotkanie dla rodziców ministrantów i lektorów posługujących w naszym Sanktuarium 

zapraszamy za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 do Sali Różańcowej. 

9. Chełmski dom Kultury zaprasza do Kina Zorza na poruszający film. „Dwie korony”. Jest to 

opowieść o życiu św. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, a skończywszy na 

osadzeniu w Auschwitz. Film wyświetlany będzie w Kinie Zorza 28 października (w sobotę) o 

godz. 18.15 i 29 października (w niedzielę) o godz. 16.00. 

10. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych darów. Wśród nich jest nasz 

były ks. Proboszcz Tadeusz Kądziołka. Z wdzięcznością otoczmy go naszymi modlitwami. 

Wszystkim parafianom, gościom, sympatykom i pielgrzymującym do naszego 

Sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia. 
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