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    Niedziela 30 lipca 2017 r. 
XVII niedziela zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                    1Krl 3,5.7-12 

 Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: „Proś o to, co 

mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę 

w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój 

sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani 

też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia 

Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?” 

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ 

poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś 

o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw 

sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego 

tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.                                                                                                                                                       

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.                                                                                                       

                                                                                         

Drugie czytanie                                                             Rz 8,28-30 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

    Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, 

z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, 

tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym 

między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – 

tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.     

                                                                                                          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 13,44-52 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:  

  Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł 

go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną 

drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, 

podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i 

zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją 

na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie 

przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On 

rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 

królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego 

skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. 

                                                                                           Oto Słowo Pańskie.    
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Rozważanie 

   Salomon otrzymał łaskę poproszenia Boga o jeden dar. Wobec 

swojego niedoświadczenia i odpowiedzialnego zadania do 

wykonania poprosił o mądrość. Tak bardzo nam potrzeba 

roztropności w podejmowaniu decyzji, umiejętności rozróżnienia 

dobra od zła, zdolności dobrego życia. Życie stawia nam do 

rozwiązania tak bardzo poplątane sytuacje. Stąd tak ważna jest 

pokora w cierpliwym szukaniu światła u Najwyższego. Dziś w 

Ewangelii Pan Jezus wskazuje, że mądrością jest oddanie całego 

swego życia Bogu. Aby "sprzedać wszystko" trzeba odwagi i 

zdecydowania. 
Ile jestem w stanie zapłacić za życie w Królestwie Bożym. Czy modlę się o 

mądrość?    

Panie, dziękuję Ci za łaskę życia i za powołanie, którym mnie obdarzyłeś. Daj mi siłę, bym 

wciąż głosił Twoją chwałę. Ty jesteś jedynym skarbem na tym świecie.                                                  

                          

                              Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Wj 32,15-24.30-34 Ewangelia  Mt 13,31-35 

 

Wtorek 1 czytanie  Wj 33,7-11;34,5-9.28 

 

Ewangelia  Mt 13,36-43 

Środa 1 czytanie  Wj 34,29-35 

 

Ewangelia  Mt 13,44-46 

 

Czwartek 1 czytanie  Wj 40,16-21.34-38 

              

Ewangelia  Mt 13,47-53 

 

Piątek 1 czytanie  Kpł 23,1.4-11.15-16                     

 

Ewangelia  Mt 13,54-58 

Sobota 1 czytanie  Kpł 25,1.8-17 

 

Ewangelia  Mt 14,1-12 
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Ogłoszenia parafialne 

 
1.Dziś o godz. 19.00 w Sali różańcowej odbędzie się spotkanie przed pielgrzymką.  

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się. 

2.W poniedziałek zapraszamy na Mszę św. o 18.00, a po niej na spotkanie wszystkich 

którzy uczestniczyli w Seminarium Odnowy Wiary i zadeklarowali przynależność do 

Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. 

3.We wtorek Mszą św. o godz. 8.00 w naszym sanktuarium, rozpocznie się kolejna 

Chełmska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, pod hasłem, „ W szkole Matki Bożej 

Fatimskiej”. Opiekę duchową będą pełnili ks. Paweł Gołofit, ks. Marcin Rola, ks. prałat 

Ryszard Winiarski. Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby pożegnać pielgrzymów i 

prosimy o modlitwę.  

4.We wtorek tez wypada 73 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.  

O godz.17.00 w całej naszej Ojczyźnie zawyją syreny. Niech nie zabraknie naszej dobrej 

reakcji w modlitwie. 

5.Ojcowie franciszkanie serdecznie zapraszają 2 sierpnia we wtorek na doroczny odpust 

Matki Bożej Anielskiej. Suma odpustowa o godz. 18.00. 

6.W tym tygodniu wypadają pierwszy dni miesiąca: w I czwartek zapraszamy na 17.30 

na modlitwę za powołanych do służby Bożej oraz za osoby modlące się za kapłanów i 

siostry zakonne. W I piątek nie ma odwiedzin chorych w domach, a spowiedź w bazylice 

podczas każdej Mszy św., wieczorem od godz. 17.30. W I sobotę o 7.30 różaniec, po 

Mszy św. o 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i 15 minutowe rozważanie. 

7.W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Rodziny Żywego Różańca. 

8.Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na bieżące prace przy sanktuarium. 

Rozpoczęły się prace przy murze, za kilkanaście dni będzie układana kostka przy 

pomniku Księdza Prymasa Wyszyńskiego i na całej alei do furtki. Za wszystkich 

dobrodziejów sanktuarium modlimy się każdej środy podczas Mszy św. o godz. 18.00.    

9.W tym tygodniu na terenie naszej posesji od ul. Lubelskiej zostały wycięte drzewa. 

Parafian, którzy potrzebują drewna na opał, prosimy o zabieranie ściętego drzewa do 

najbliższej środy.  

10.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

11.Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych darów, a wszystkim 

parafianom, gościom, sympatykom i pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 
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