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Pierwsze czytanie

Mdr 6,12-16

Czytanie z Księgi Mądrości

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw
dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie
ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności,
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i
szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi
naprzeciw wszystkim ich zamysłom.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Tes 4,13-18
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy
umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli
bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych,
którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy
wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie
wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło
i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną
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pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w
powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z
Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!
Oto Słowo Boże.

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Mt 25,1-13

Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły
swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również
oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem
wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i
opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie
nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne:
Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i
kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu
nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on
odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie
więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Panny roztropne są symbolem ludzi mądrych, duchowych, czuwających, zawsze otwartych na
spotkanie z Bogiem. Nawet gdy śpią, "ich serce czuwa" (por. Pnp 5, 2). Oczywiście, nie chodzi
tutaj o nieustanne myślenie o Bogu. Jesteśmy ludźmi, nie aniołami. Musimy również spać;
pochłaniają nas obowiązki, praca, codzienność. Przeżywamy trudności, lęki i smutki a także
ludzkie radości, przyjemności. Ale żyjemy w świadomości celu, do którego zmierzamy;
zawsze gotowi na spotkanie z Bogiem i Jego łaską. Podtrzymujemy nieustannie światło wiary,
które zapłonęło w nas w chwili chrztu świętego. Panny nieroztropne, zwane popularnie
głupimi, zasypiają podobnie jak mądre, ale brakuje im przezorności, mądrości, zwrócenia
uwagi na cel. Dlatego żyją w letargu, nieświadomie. Prowadzą życie niespokojne, nerwowe,
zabiegane. Zajmują się tysiącem rzeczy, ale nie potrafią skupić się na własnym wnętrzu. Nie
mają czasu na refleksję, chwilę ciszy, spojrzenie w głąb swej duszy. Mimo wielu zajęć i ciągłej
ruchliwości tkwią w głębokim letargu duchowym i przesypiają czas łaski. Panny głupie sądzą,
że zdążą w ostatniej godzinie zakupić oliwy od swoich towarzyszek. Tymczasem Oblubieniec
mówi "nie". Niektórzy sądzą, że inni (krewni, księża, zakonnice) wyproszą im niebo, albo
sami zdążą w ostatniej chwili (na starość). Tymczasem do nieba nie idzie się "na doczepkę".
Nikt nie może przeżyć życia za innych. Istnieją decyzje, które można podjąć tylko osobiście.
Spotkanie z Panem powinno być przygotowane wcześniej. "Cwaniactwo na nic się zda" (B.
Maggioni). Przyjście Oblubieńca jest zaskakujące (o północy). To On jest Panem swojej
godziny, nie my. Jego kalendarz niekoniecznie musi pokrywać się z naszym. Jednak wcześniej
puka i czeka: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną"(Ap 3, 20). Mądrość polega na wyostrzeniu
słuchu i nie zwlekaniu z odpowiedzią, aż będzie za późno.
Do jakiej kategorii panien mogę się zaliczyć? Na czym polega moja mądrość a na czym
głupota? Czy nie żyję w letargu duchowym? Jak często zaglądam w głąb swojej duszy?

Czytania na każdy dzień tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Mdr 1,1-7

Ewangelia Łk 17,1-6

Wtorek

1 czytanie Mdr 2,23-3,9

Ewangelia Łk 17,7-10

Środa

1 czytanie Mdr 6,1-11

Ewangelia Łk 17,11-19

Czwartek

1 czytanie Mdr 7,22-8,1

Ewangelia Łk 17,20-25

Piątek

1 czytanie Mdr 13,1-9

Ewangelia Łk 17,26-37

Sobota

1 czytanie Mdr 18,14-16.19,6-9 Ewangelia Łk 18,1-8
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Ogłoszenia parafialne
1. Gościmy dziś wśród nas księdza Tomasza Zielińskiego z Misji Afrykańskiej. Podzieli
się z nami życiem misyjnym prosząc jednocześnie o modlitwę i wsparcie materialne.
2. Składamy serdeczne Bóg zapłać trzem panom, którzy w tym tygodniu pracowali przy
parafii.
3. Dziś mija czas zgłaszania się na wyjazd do teatru ROMA w Warszawie na musical
PILOCI. Koszt 160 zł. – bilet i autokar. Rezerwacje mamy na 11 lutego – niedziela
godz. 17.00. Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się w zakrystii i wpłacanie
zaliczki w wysokości 50 zł.
4. W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy do sali różańcowej rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. na comiesięczną katechezę.
5. W piątek rozpoczynamy kolejną turę rekolekcji, kurs Nowe Życie. Będzie
uczestniczyło w nich 70 osób.
6. W przyszłą niedzielę w bibliotece parafialnej, sala nr 2 w podcieniach odbędzie się
Misyjna Loteria Fantowa. Dochód przeznaczony będzie na wsparcie posługi misyjnej
siostry Magdaleny, która przed dwoma miesiącami wyjechała do Brazylii.
7. W przyszłą niedzielę też w ramach obchodu Triduum ku czci św. Cecylii, patronki
śpiewu i muzyki kościelnej będziemy w naszym sanktuarium gościli dwa chóry.
Podczas Mszy św. o godz. 9.30, chór Benedictus z Dąbrowicy koło Lublina, a o godz.
12.30 męski chór ze Sławatycz. Serdecznie zapraszamy.
8. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana Odział w Chełmie serdecznie zaprasza
na spotkanie z historykiem IPN dr Leonem Popkiem. Temat spotkania „ Losy
kapłanów Diecezji Łuckiej – na Wołyniu, ofiar wojny i represji okupantów 1939 –
1945 ”. Spotkanie w Sali różańcowej w niedziele za tydzień po Mszy świetej o godz.
12.30.
9. Jeszcze do przyszłej niedzieli możemy zgłaszać swoich kandydatów do Rady
Parafialnej. Urna znajduje się w bazylice przy wejściu głównym.
10. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa,
wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego
tygodnia pod opieka Matki Bożej Chełmskiej.
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