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Pierwsze czytanie

Kpł 19, 1-2. 17-18

Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza: "Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im:
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu
nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie
będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował
bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!"

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 3, 16-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli
ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym
świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: "On udaremnia zamysły przebiegłych" lub także:
"Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców". Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi!
Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie,
czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa,
a Chrystus – Boga.

Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

1 J 2, 5

Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Ewangelia

Mt 5, 38-48

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w
prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko
swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski".

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Zarówno Kodeks Hammurabiego jak i Prawo Starego Testamentu dopuszczały zasadę odwetu:
„życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę…” (Wj 21, 23nn). Miała ona chronić
porządku publicznego i odstraszać agresora (Kpł 24, 19nn).
Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je prawem miłości. Poprzez rezygnację z własnych
(nawet słusznych) praw i pragnienie dobra drugiej osoby, uczeń Jezusa może przyczynić się do
jej nawrócenia i zmiany życia. Rezygnując z zemsty i nienawiści, ma jednak prawo do obrony
własnej godności i obowiązek zwalczania zła w świecie. Św. Paweł zawarł nowe prawo Jezusa
w słowach: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).
Stary Testament nakazywał miłować bliźniego. Jezus rozszerza ten nakaz o miłość
nieprzyjaciół: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”.
To jest rdzeń, serce całej świętości, doskonałości ucznia Jezusa. Nowe przykazanie miłości.
Jezus nie dzieli ludzi na dobrych i złych. On widzi człowieka realnie – w dobrych widzi również
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skłonność do złego, a w złych – tęsknotę za dobrem. Miłość nie może
ograniczać się tylko do ludzi nam przyjaznych, bliskich. Autentyczna
miłość powinna obejmować każdego – nawet wroga.
Jezus argumentuje: „tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w
niebie; ponieważ On sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i
dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.
Deszcze i słońce to znak łaskawości Bożej. Jeżeli Ojciec kocha dobrych
i złych, jeżeli posyła Jezusa dla całej ludzkości, to ja nie mogę dzielić
ludzi na dobrych i złych, przyjaznych i nieprzyjaznych (dobrych
kocham, a złych nienawidzę). Miłość nie zna podziałów ani granic.
Doświadczenie bezwarunkowej i absolutnej miłości Ojca prowadzi do
miłości każdego człowieka. Oczywiście, miłość ma swoje „odcienie” i
natężenie. Inaczej kocham rodziców, dzieci, żonę lub męża, przyjaciół,
a inaczej osoby „neutralne”, „obce” czy raniące mnie.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Jk 3, 13-18
Ewangelia Mk 9, 14-29
Wtorek

1 czytanie Jk 4, 1-10

Ostateczną miarą miłości jest sam Bóg: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Zdanie to bywa opacznie
rozumiane i staje się źródłem fałszywej pobożności. Doskonałość w
sensie moralnym, polegająca na nienagannym zachowywaniu
przykazań, prowadzi zazwyczaj do perfekcjonizmu duchowego (który
jest swoistym rodzajem pychy), woluntaryzmu, „samorealizacji”.
Zwykle ma niewiele wspólnego z doskonałością i świętością Boga.
Grecki wyraz „teleios” oznacza nie tylko „doskonały”, ale również:
„pełny, całkowity, kompletny, dojrzały” i pochodzi od „telos” – „cel,
spełnienie, kres, dojrzałość”. Dążyć do doskonałości, oznacza zmierzać
do pełni, celu, którym jest Bóg – Miłość i Świętość poprzez pokorę,
czyli zgodę na siebie; swoje życie i powołanie, akceptację grzeszności,
ale również świadomość własnej wartości i godności w Bogu.
W jaki sposób reaguję wobec niesprawiedliwości i agresji innych? Jak
ja rozumiem miłość nieprzyjaciół? A jak stosuję ją w praktyce? Kogo
jest mi najtrudniej dziś pokochać? Czy nie dążę do duchowego
perfekcjonizmu? Co dla mnie oznacza naśladować doskonałego Boga?

Ewangelia Mk 9, 30-37
Środa

1 czytanie Jl 2, 12-18
2 czytanie 2 Kor 5, 20-6.2
Ewangelia Mt 6, 1-6. 16
Czwartek

1 czytanie Pwt 30, 15-20
Ewangelia Łk 9, 22-25
Piątek
1 czytanie Iz 58, 1-9a

Ewangelia Mt 9, 14-15
Sobota

1 czytanie Iz 58, 9b-14
Ewangelia Łk 5, 27-32

Prawo miłości dotyczy wszystkich relacji, pokonuje wszelką
niesprawiedliwość, walkę, kłamstwo, odwet. Jest to prawo wolności
dane przez Syna, który kocha braci tak, jak Jego kocha Ojciec. Chęć
rywalizacji przezwyciężamy wtedy, kiedy zamiast naśladować
pragnienia innych, naśladujemy pragnienia Ojca, który wszystkich
ludzi kocha jak własne dzieci.

Niedziela

1 czytanie Rdz 2, 7-9; 3,
1-7
2 czytanie Rz 5, 12-19
Ewangelia Mt 4, 1-11
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Ogłoszenia parafialne
• Dziś rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: Szczęśliwe dzieci
w trzeźwych rodzinach. Potrwa on do soboty. Osoby, mające problem z nadużywaniem alkoholu,
mogą poszukiwać wsparcia w działających w Chełmie, m. in. i w naszym sanktuarium, grupach
AA. Spotkania odbywają się każdej niedzieli o godz. 19.00 w podcieniach. Zachęcamy do podjęcia
abstynencji również, jako daru w intencji osób nadużywających, zwłaszcza młodych. Księga
abstynencji od dziś wyłożona jest przy wyjściu z bazyliki.
• Od jutra rozpoczynamy prace nad złoceniem ołtarza, w którym znajduje się Cudowna Ikona.
Chcielibyśmy, aby było to nasze wotum wdzięczności za opiekę Maryi nad nami, szczególnie w
255 rocznicę pierwszej koronacji. Jeśli ktoś z nas czuje szczególną wdzięczność dla Matki Bożej,
może złożyć dar na renowację. Otwieramy specjalną księgę ofiarodawców na renowację ołtarza mogą to być środki finansowe lub materialne w postaci złota. Ofiary możemy składać w zakrystii,
kancelarii czy na konto parafialne.
• Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na prace remontowo - budowlane w sanktuarium. Bóg
zapłać!
• Najbliższy wtorek to ostatni dzień karnawału. Przypominamy, że dla ludzi wierzących rozpoczyna
się ważny okres pokutny. Wszystkie zabawy, dyskoteki i inne imprezy taneczne powinny
zakończyć się do północy i zniknąć z naszego życia na czas 40 dni. Nasz dar dla Jezusa, który z
miłości oddał swoje życie, niechaj wiąże się z wyciszeniem, ofiarą, modlitwą i uczestnictwem w
nabożeństwach wielkopostnych. W związku z tym proponujemy naszym Parafianom, którym
oczywiście pozwala na to stan zdrowia, w każdy piątek post o chlebie i wodzie. Niech to będzie
nasz dar i ofiara Bogu w intencji Parafian zaniedbujących i lekceważących swoją wiarę. Zachęcamy
serdecznie do tej praktyki.
• W najbliższą środę rozpoczynamy już Wielki Post. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz.
7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy i jakościowy.
• Podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostaną pobłogosławione książeczki dla dzieci
pierwszokomunijnych.
• W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogę krzyżową w piątek o godz. 16.00
dla dzieci i o godz. 17.00 dla dorosłych oraz Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 17.00.
• Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy w życiu swoim lub kogoś z bliskich doznali
szczególnej łaski, opieki czy cudownej ingerencji za przyczyną Matki Bożej Chełmskiej, o spisanie
świadectwa o takim wydarzeniu, podpisanie i dostarczenie go w ciągu tego tygodnia do kancelarii
lub zakrystii. Informujemy, że przyjmowane są też wota dla Matki Bożej.
• W sobotę od godz. 11.00 w kancelarii parafialnej będzie udzielała porad Pani Prawnik. Porady
dotyczą prawa kościelnego.

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia, wśród których jest nasz ks. Infułat, życzymy Bożego
błogosławieństwa, wszystkim zaś Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium
szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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