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    Niedziela 10 września 2017 r. 
XXIII Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                Ez 33,7-9 

 Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela 

To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela 

po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli 

do występnego powiem: Występny musi umrzeć - a ty nic nie mówisz, by 

występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale 

odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś 

występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od 

swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.                                                                                        

                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                             

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                                 Rz 13,8-10 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje 

bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 

kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj 

bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto 

miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            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 18,15-20 

 

    Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy 

[przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 

pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 

jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków 

oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! 

A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i 

celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na 

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

będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to 

wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie 

są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. 

                                                                                           Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Pytanie - Upominać czy nie?  

Problemem jest sposób, w jaki należy upominać. Jezus proponuje cztery kroki 

upomnienia. Najpierw w cztery oczy. Jeśli sprawa zostanie rozwiązana w 

dyskrecji, bez mieszania do niej innych, łatwiej uzyskać pojednanie. Jeśli nie jest 

to możliwe, warto pomyśleć o mediacji mądrych i dyskretnych osób, które, stojąc 

poza konfliktem, mogą w sposób bezstronny i obiektywny złagodzić napiętą 

atmosferę. Kolejnym krokiem jest włączenie całej wspólnoty (małżeńskiej, 

rodzinnej, zakonnej, przyjacielskiej) w modlitwę. Takie postępowanie niejako 

angażuje samego Boga: ”Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, 

to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 

trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. Jeżeli wszystkie środki 

zawiodą Jezus proponuje, byśmy postępowali jak On wobec celników i 

grzeszników, czyli okazywali maksimum cierpliwości i miłości i szukali nowych 

dróg dotarcia do bliźnich, pamiętając o słowach: Miłuj bliźniego swego jak siebie 

samego (Mt 22, 39); miłość nie wyrządza zła bliźniemu (Rz 13, 10).  

Kogo zawiodłem, skrzywdziłem, dotknąłem...? Co chciałbym dziś powiedzieć osobom, które 

świadomie lub nieświadomie zraniłem? Komu jest mi najtrudniej przebaczyć? Dlaczego? Czy 

podejmuję praktykę upomnienia braterskiego? Co leży u podłoża mojego upominania (bądź 

nieupominania) bliźnich: chęć upokorzenia innych, pycha, potrzeba dowartościowania siebie, 

usprawiedliwianie własnych podobnych zachowań, troska o bliźniego, miłość...? W jaki 

sposób upominam? Czy moje upomnienia nie ranią bliźnich?  

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Kol 1,24-2,3 Ewangelia  Łk 6,6-11 

 

Wtorek 1 czytanie  Kol 2,6-15  

 

Ewangelia  Łk 6,12-19 

Środa 1 czytanie  Kol 3,1-11 

 

Ewangelia  Łk 6,20-26 

 

Czwartek 1 czytanie  Lb 21,4b-9 

              

Ewangelia   J 3,13-17 

 

Piątek 1 czytanie  Hbr 5,7-9                       

 

Ewangelia  J 19,25-27 

Sobota 1 czytanie  1 Tm 1,15-17 

 

Ewangelia  Łk 6,43-19 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom i sympatykom, którzy 

pomagali w przygotowaniach i przebiegu uroczystości odpustowych. Dziękujemy 

też: dyrekcjom i pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej, Zakładowi Oczyszczania Miasta, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i 

Rekreacji, Chełmskiemu Domowi Kultury, Studium Medycznemu, Policji, 

Pogotowiu, Firmie Azart- elektrykom, Straży Pożarnej. Bóg zapłać sponsorom, 

Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch, piekarniom Grela, Restauracji Lotos. 

 

2. W dniu dzisiejszym w kościele rozpoczyna się kolejny Tydzień Wychowania pod 

hasłem: “Maryja wychowawczynią pokoleń”.                                

3. Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują konkretnej formacji duchowej i ludzkiej 

na rozpoczęcie I roku formacyjnego Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. 

Wspólnota ta zrzesza ludzi dorosłych (od 17 roku życia), którzy pragną wejść w 

głęboką relację z Jezusem. Pierwsze spotkanie rozpocznie się jutro 11 września o 

godz. 19.00 uroczystą Mszą Św. Przez cały wrzesień jest możliwość uczestniczenia 

w spotkaniach rozeznając, czy ta wspólnota to moje miejsce w Kościele.  

4. W środę zapraszamy na Różaniec Fatimski o godz. 17.30. Prosimy o przyniesienie 

ze sobą świec.  

5. Do końca miesiąca trwają zapisy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.    

6. Chłopców, od klasy III, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy w soboty 

na zbiórki do sali nr 4 w podcieniach na godz. 11.00. 

7. W związku z rozpoczętą współpracą z Pallotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji 

zapraszamy wszystkich na pierwszy w naszej parafii kurs „Nowe Życie”. Są to 

rekolekcje do wszystkich, którzy chcieliby odnowić swoją wiarę, niezależnie od tego, 

czy uczestniczą już w życiu Kościoła, czy są nawet niewierzący. Jest to piękny czas 

doświadczenia mocy Ewangelii i Ducha Świętego. Kurs odbędzie się w dniach   

29.09 – 01.10. Jest to kurs dochodzony (bez noclegów), skierowany do osób 

pełnoletnich. Koszt kursu to 50 zł (35 zł bez posiłków). Więcej informacji na stronie 

internetowej www.bazylika.net lub w kancelarii parafialnej. 

8. Solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia. Wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom oraz Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

http://www.bazylika.net/


                                                                                                                                                   37/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


