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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 

Niedziela 24 lutego 2019 r. 
VII Niedziela Zwykła Rok C 

 

  Pierwsze czytanie                                                       1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23                                                                                    
  Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 

  Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby 

wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do 

obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok 

głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: 

"Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do 

ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba". Dawid odparł Abiszajowi: 

"Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł 

kary?" Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. 

Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, 

gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął 

na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid 

zawołał do Saula: "Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie 

ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, 

lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu".                                                                                  

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                       1 Kor  15, 45-49        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła Koryntian                                                                                                          

   Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem 

ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe 

było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów 

http://www.bazylika.net/
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ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz 

ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                  

  Aklamacja   

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                 J 13, 34                                              
     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                                   Łk 6, 27-38                                
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 

którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy 

w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj 

każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak 

chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych 

tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy 

okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam 

dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 

Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy 

się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego 

się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 

Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, 

jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a 

nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie 

wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza 

wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".  

 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   
 

Rozważanie  

Po wybraniu 12 apostołów Jezus przygotowuje ich nadal do służby oraz zajmuje się ich rozwojem 

duchowym i społecznym. W świecie pełnym konfliktów międzyludzkich 
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uczniowie Jezusa wniosą nową jakość, jeśli będą Jego naśladowali. 

Wiele konfliktów zniknie, lub zostanie rozwiązanych, jeśli zajmą się: 

  - Poznaniem prawdy o kimś, o czymś, zamiast osądzaniem braci w 

wierze i bliźnich. 

  - Przebaczaniem z miłością braciom w wierze i bliźnim, zamiast ich 

potępianiem. 

  - Dawaniem, podarowaniem i rozdawaniem zamiast trwaniem w 

egoizmie. 

Osądzanie ludzi na podstawie pozorów, plotek, pomówień tworzy 

bariery między ludźmi i ogólną nieufność. Poszukiwanie prawdy o kimś 

polega na zauważaniu czegoś, czego dotąd nie braliśmy pod uwagę. 

Brak przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili prowadzi do goryczy, 

długiego pamiętania złego. Poprawne przebaczanie prowadzi do 

sytuacji, w której może się zdarzyć, że  odkryjemy, iż na przykład 

autorem plotki był ktoś inny niż podejrzewamy i kogo oskarżamy. 

Przebaczenie polega obrazowo na uwalnianiu, na wypuszczaniu kogoś 

z naszego więzienia. Wszystko, co jest nasze, zawsze pochodzi od Boga. 

Dawanie polega na przekazaniu czegoś, co jest nasze jako dar, 

podarunek, można to rozdawać lub użyczać braciom w wierze i bliźnim. 

Dawać można swoje talenty, dary duchowe, czas, pieniądze dawać z 

miłością jako miarą, dawać ponad zwyczajową miarę stosowaną w 

lokalnej kulturze. Obraz miary nie mogącej pomieścić obfitości 

błogosławieństw, ilustruje hojną Bożą odpowiedź na nasze szczodre 

dzielenie się darami, przebaczeniem, twórczym naprawianiem i 

budowaniem więzi z braćmi w wierze i bliźnimi. Miłosierdzie oznacza 

w tym fragmencie doskonałość i współczucie Boga pomagającego 

wierzącym znajdującym się w trudnych okolicznościach, jak kiedyś 

Hiob. Miłosierdzie oznacza dojrzałość wierzących wytrwałych w 

rozwiązywaniu konfliktów. Bóg nagradza i błogosławi wytrwałych w 

poznawaniu prawdy, przebaczaniu, obdarowywaniu, pomimo 

konfliktów z braćmi i bliźnimi. Miłosierdzie oznacza miłość pełną 

przebaczenia i współczucia. Występuje w Nowym Testamencie 3 razy, 

dwa razy w poleceniu: „Stawajcie się miłosierni, jak wasz Ojciec jest 

miłosierny”. Jezus wzywa swoich uczniów do naśladowania Boga, do 

kierowania się Jego miłością. Inaczej uczniowie mogliby się okazać w 

przyszłości podobnymi do dotychczasowych nauczycieli ludu 

izraelskiego: „Nie może ślepy prowadzić ślepego. Czyż obaj nie wpadną 

do dołu?” 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 
 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Syr 1, 1-10 

 

Ewangelia Mk 9, 14-29 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Syr 2, 1-11 

                                                              

Ewangelia Mk 9, 30-37 

 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Syr 4, 11-19 

                                       

Ewangelia Mk 9, 38-40 
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Syr 5, 1-8 

                                

Ewangelia Mk 9, 41-50 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Syr 6, 5-17 

                        

Ewangelia Mk 10, 1-12 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Syr 17, 1-5 

                                       

Ewangelia Mk 10, 13-16 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Syr 27, 4-7 

                            

2 czytanie 1 Kor 15, 54b-

58 

                                      

Ewangelia Łk 6, 39-45 
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Ogłoszenia parafialne  

   

 Dziś po Mszy św. o godz.16.00 Stowarzyszenie Civitas Christiana, które swoją 

siedzibę ma przy naszym sanktuarium, zaprasza do Sali Różańcowej na film Pójdź 

za mną. Testament Jana Pawła II i spotkanie z jego reżyserem - Wandą Różycką - 

Zborowską. Wstęp na projekcję jest wolny. 

 Jutro od godz. 16.00 w kancelarii parafialnej porad w zakresie prawa świeckiego 

będzie udzielał prawnik. 

 W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych - od godz. 

9.00. Spowiedź - podczas Mszy św. porannych oraz od godz. 16.00 dzieci, a od godz. 

17.00 kandydaci do bierzmowania i dorośli. 

 Nabożeństwo pierwszej soboty rozpocznie o godz. 7.30 modlitwa różańcowa, 

następnie o godz. 8.00 Msza św., a po niej piętnastominutowe rozważanie jednej z 

tajemnic różańca. 

 W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00 będziemy modlili się w intencji 

Żołnierzy Wyklętych. Serdecznie zapraszamy. 

 Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się konferencja dla Rodziny Żywego 

Różańca. 

 Bóg zapłać za składane dziś na tacę ofiary, które przeznaczone będą na spłatę długów 

za remonty wykonane w ubiegłym roku w sanktuarium. Dziękujemy też za ofiary 

indywidualne czy przesłane na konto. Przypominamy, że każdej środy modlimy się 

w intencji dobrodziejów. Jednocześnie z radością informuję, że na kolejne prace 

remontowe elewacji bazyliki, które chcemy prowadzić w roku bieżącym, dostaliśmy 

dofinansowanie z ministerstwa w wysokości 450 tys. zł. 

 Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciasta. 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, 

wszystkim zaś Gościom, Sympatykom i Parafianom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


