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    Niedziela 24 września 2017 r. 
XXV Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                 Iz 55,6-9 

 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech 

się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest 

w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi 

drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad 

waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.                                                                                        

                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                             

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                         Flp 1,20c-24.27a 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. 

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele 

- to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch 

stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, 

pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w 

sposób godny Ewangelii Chrystusowej.     

                                                                                                                         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 20,1-16a 

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 

wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się 

z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł 

około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, 

i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 

wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i 

dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, 

spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień 

bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i 

wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do 

swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od 

ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i 

otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej 

dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 

gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś 

ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł 

jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara 

umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu 

dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? 

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.                                          Oto Słowo Pańskie.                                                  
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Rozważanie 

 

Bóg jest Ojcem i przyjmuje do swojej rodziny wszystkich bez wyjątku. Kimkolwiek 

bylibyśmy, uzdolnieni lub nie, wykwalifikowani lub nie, odważni czy lękliwi, będący u 

początku naszego życia, w jego południu czy u schyłku. Jesteśmy oczekiwani. Na 

każdym etapie życia możemy powierzyć się dobroci, hojności i miłosierdziu Boga. 

Nawet gdy będzie już "godzina jedenasta", a więc jesień naszego życia. W życiu 

zawodowym bardzo ważny jest awans, sukces. Taki awans mierzy się również 

korzyściami materialnymi. A związany jest m. innymi  z wysługą lat. Pan Bóg nie 

stosuje logiki awansu, zasług, ani prymatu starszeństwa. Robotnicy, którzy pracują od 

świtu otrzymują podobną zapłatę, jak zatrudnieni o godzinie szóstej, dziewiątej czy 

jedenastej. Wobec Boga nie chodzi o "lata wysługi", ale o intensywność, 

bezinteresowność, otwartość na Jego słowa, Jego wołanie. Robotnicy dziewiątej i 

jedenastej godziny otrzymali podobną nagrodę, bo odpowiedzieli równie hojnie na 

powołanie, niezależnie, od tego, kiedy je usłyszeli. Na pierwszy rzut oka, zapłata Boga 

wydaje się niesprawiedliwa, jednakowa dla wszystkich. Jest nią miłość Ojca. Miłość, w 

której nie ma większej części dla jednych, a mniejszej dla drugich. Nie ma ograniczeń 

dotyczących wieku, zdolności czy czasu trwania wysiłku. Jest to miłość absolutnie 

bezinteresowna i nieskończona. Jednak by ją zrozumieć trzeba mieć "dobre, czyste 

oko".  

Jak rozumiem Bożą sprawiedliwość? Jaka jest moja relacja z Bogiem? Na czym ją 

opieram? Czy nie patrzę złym okiem na Boga i bliźnich? 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Ezd 1,1-6 Ewangelia  Łk 8,16-18 

 

Wtorek 1 czytanie  Ezd 6,7-8.12b  

 

Ewangelia  Łk 8,19-21 

Środa 1 czytanie  Ezd 9,5-9 

 

Ewangelia  Łk 9,1-6 

 

Czwartek 1 czytanie  Ag 1,1-8 

              

Ewangelia   Łk 9,7-9 

 

Piątek 1 czytanie  Dn 7,9-10.13-14                       

 

Ewangelia  J 1,47-51 

Sobota 1 czytanie  Za 2,5-9.14-15a 

 

Ewangelia  Łk 9,43-45 
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Ogłoszenia parafialne 

Komunikat w sprawie Różańca do granic. Napisali Biskupi Polscy. Poniżej treść. 

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie 

ocalenia:  nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec. Szczególną 

sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej 

modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. Przedsięwzięcie będzie miało 

miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100 

rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani na granicach naszej Ojczyzny – o jednej godzinie odmówimy cztery części różańca. 

Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie: duchowni, osoby życia konsekrowanego 

i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci. Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się nad 

granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Prosimy 

duszpasterzy, aby w tym dniu, przeżywali w parafiach bardziej uroczyście nabożeństwo różańcowe, korzystając z pomocy 

duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Dorohusk 

i Świerże to kościoły stacyjne w naszej archidiecezji, z których wierni wyruszą do wyznaczonych punktów przy granicy, by wspólnie o 

jednej porze, polecić nasz kraj Matce Bożej. Program spotkania i modlitwy w całej Polsce we wszystkich kościołach stacyjnych 

znajdujących się najbliżej polskiej granicy jest taki sam. O godz. 10.30 pielgrzymi powinni dotrzeć do wybranych przez siebie miejsc, 

gdzie będzie miała miejsce katecheza wprowadzająca w ideę wydarzenia. Po niej o godz. 11.00 sprawowana będzie Msza św. i adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Po jej zakończeniu przewidziano przerwę na posiłek.  W zależności od odległości kościoła stacyjnego od 

granicy około godz. 13.00 ludzie wyruszą do wyznaczonych punktów, by o godz. 14.00 rozpocząć modlitwę różańcową. Osoby, które  

chciałby pojechać autokarem z parafii jeszcze do końca tego tygodnia mogą się zapisywać się w kancelarii. Koszt 10 zł. 

1. W poniedziałek o godz. 19.00 w bazylice spotyka się WSPÓLNOTA PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA. Osoby, które chciałyby się do 

niej dołączyć serdecznie zapraszamy. Pasterzem wspólnoty jest ks. Paweł. 

2. W soboty o godz. 18.00 w salce nr 3 spotyka się WSPÓLNOTA DOROSŁYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. Osoby, które chciałyby 

się do niej dołączyć serdecznie zapraszamy. Pasterzem wspólnoty jest ks. Jan. 

3. We wtorki również o godz. 19.00 w kaplicy nad Bramą Uściługską spotyka się WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM. 

Zapraszamy osoby poszukujące tej formy duchowości. Pasterzem jest ks. Karol. 

4. Wtorek godz. 19.00 to również czas próby naszego chóru parafialnego. Osoby chcące i potrafiące śpiewać zapraszamy. Sala nr 4 w 

podcieniach. 

5. We wtorki bezpośrednio po Mszy św. ks. Proboszcz zaprasza do kancelarii wszystkich dorosłych parafian i sympatyków, kobiety i  

mężczyzn, którzy chcieliby przygotować się do czytania Pisma św. podczas Mszy św. 

6. W czwartek 28 września wspominamy kolejną rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopocki – spowiednika św. Faustyny. W tym dniu 

o godz. 15.00 na całym świecie odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast. W naszej parafii będzie w trzech 

miejscach: na placu przy figurze św. Jana Pawła II, przy gmachu, na skrzyżowaniu ulic Starościńskiej i Słowackiego oraz rondo przy 

ul. Armii Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszamy.  

7. W czwartek też, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i absolwenci Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie, podczas Mszy św. 

o godz. 18.00 będą dziękowali z 25 lat istnienia placówki. Zapraszamy.  

8. W Piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Jeśli będzie dobra pogoda odprawimy ja w naszej Chełmskiej Kalwarii.  

9. Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy w każdą sobotę o godz. 11.00 do sali nr 3 w podcieniach. Opiekunem 

jest ks. Tomasz. 

10. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie formacyjne dla Rodziny Żywego Różańca 

11. W niedzielę rozpoczynamy miesiąc październik i czas nabożeństw różańcowych. Serdecznie zapraszamy codziennie na godz. 17.30. 

Tak planujmy, aby każdy z nas był przynajmniej jeden raz na tej modlitwie. Dzieci pierwszokomunijne oraz młodzież 

przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania zaproszona jest do systematycznego uczestnictwa. Dzieci będą otrzymywały 

każdego dnia specjalne obrazki. W październiku zamiast kazań w czasie Mszy św. wieczornych będziemy wsłuchiwali się w 

rozważania o różańcu. 

12. Do końca tego tygodnia trwają zapisy uczniów kl. III gimnazjum na przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. W przyszłą 

niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy do sali różańcowej na spotkanie organizacyjne kandydatów wraz z rodzicami. 

Obecność proszę potraktować obowiązkowo. 

13. Nauczycieli różnych przedmiotów, którzy poprzez korepetycje chcieliby pomóc jako wolontariusze dzieciom i młodzieży z 

uboższych rodzin, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii. Poszukujemy nadal osoby grającej, która chciałby 

poprowadzić scholę dziecięcą. 

14. Bóg zapłać za modlitwę i za ofiary składane dziś na tacę oraz za wszystkie składane indywidualnie w zakrystii czy na konto 

parafialne. W ostatnim czasie została ułożona kostka wokół pomnika Prymasa, ułożony chodnik do ul Lubelskiej oraz dokonano w 

tym miejscu nasadzeń. Całkowity koszt wyniósł 35 tys. złotych. Bóg zapłać też spółce INTEGRAL ARKA za partycypowanie w 

kosztach prac. Bóg zapłać też Panom Wiesławowi, Sebastianowi i Tadeuszowi Krawczyńskim za ofiarowanie i wykonanie 

podświetlenia pomnika Prymasa. Przypominamy, że każdej środy podczas Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się za naszych 

dobrodziejów. 

15. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych Łask, a wszystkim Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom 

błogosławionego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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