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  Pierwsze czytanie                                                                     1 Krl 3,5.7-12                                                                                    
  Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej  

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

mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce 

Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa 

jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też 

spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku 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 poprosiłeś dla siebie o umiejętność 

rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i 

rozsądne, 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 do Rzymian                                                                                               

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

tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków 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.  

                                                                                                                                                                                          

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     Mt 11, 25                
 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 
 

 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 13, 44-52 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     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.  

 

Rozważanie 
 

Trzy dzisiejsze przypowieści Jezusa dotyczą różnych środowisk, ale mają jeden wspólny 

mianownik: wartość królestwa Bożego. 

Przypowieść o skarbie ma miejsce w warunkach wiejskich. Ubogi człowiek pracujący na 

cudzej roli znajduje skarb, ukrywa go ponownie i podejmuje trud zdobycia pieniędzy, aby 

nabyć rolę ze skarbem. Postępuje zgodnie z ówczesnym rzymskim i żydowskim prawem; 

jego przebiegłość mieści się w granicach ówczesnej moralności. 

Druga przypowieść rozgrywa się w środowisku miejskim, kupieckim. Kupiec, który jest 

zarazem kolekcjonerem poszukuje pięknych pereł. Jest człowiekiem bogatym. Gdy znalazł 

najpiękniejszy okaz, zaryzykował wszystko, aby go nabyć. Perła musiała być 

niewyobrażalnie cenna. Pliniusz wspomina, że Kleopatra rozpuściła w pucharze octu perłę 

wartości milionów sestercji. Przeciętny robotnik zarabiał wówczas cztery sestercje dziennie. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Z kolei trzecia przypowieść dotyczy codziennego życia nad Jeziorem 

Galilejskim. Rybacy łowili wspólnie ryby do sieci, którą następnie 

holowano do brzegu, gdzie odbywała się selekcja. Ryby zepsute i 

"nieczyste", jak np. minogi, węgorze odrzucano. Dobre 

przechowywano w glinianych naczyniach. 

Królestwo Boże jest otwarte dla wszystkich, nie jest elitarnym 

klubem dla doskonałych, świętych. Obejmuje wszystkich, biednych i 

bogatych, najemników, kupców i rybaków. "W punkcie wyjścia 

status ekonomiczny nie ma znaczenia. Ani sam fakt bycia ubogim nie 

uprawnia do wejścia do królestwa, ani tym bardziej bycie bogatym 

nie dyskwalifikuje nikogo. Ani ubóstwo, ani też nadzwyczajne 

bogactwa nie są jednak skarbem, o który warto zabiegać. 

Przypowieść mówi raczej, że poborowym jest każdy. Nie wolno 

jedynie przepuścić okazji, która się nadarza. Królestwo Boże jawi się 

jako wielka gratka, jako wspaniała szansa, dla której trzeba 

zaryzykować wszystko" (K. Biel). 

Królestwo Boże wymaga mądrości i ryzyka. W codzienności można 

przyzwyczaić się do perły. Można traktować ja, jak jedną z wielu 

rzeczy. Można przestać doceniać jej wartość. Oczy z czasem 

przyzwyczajają się do patyny, która na niej osiada i instynktownie 

zaczynają szukać czegoś błyszczącego. Perła, skarb, jakim jest 

Królestwo Boże nie są wartościami nieutracalnymi. Codziennie grozi 

nam zamiana perły na tanie świecidełka (pseudowartości), które 

przynoszą jedynie krótkotrwałą przyjemność. 

Królestwo Boże wymaga również ryzyka. Alessandro Pronzato 

sparafrazował dzisiejszą przypowieść z punktu widzenia 

współczesnego człowieka: "Królestwo Boże jest podobne do 

człowieka, który nabył polisę ubezpieczeniową przeciw ewentualnym 

wypadkom w zaświatach". Jezus daje nam skarb, szczęście, a nie 

zabezpieczenie. Nie udziela gwarancji przeciw ryzyku, ale 

przeciwnie proponuje największe ryzyko - ryzyko wiary. By je podjąć 

trzeba być człowiekiem fantazji i humoru. 

Czy mam w sobie pasję poszukiwań? Czy potrafię ryzykować dla 

Boga? Jestem realistą czy raczej marzycielem? Jak traktuję moją 

wiarę: jako obowiązek, brzemię, czy jako skarb? 

 

         Ojcze, spraw, abyśmy w Twoim Synu odkryli skarb 

naszego życia, żebyśmy konsekwentnie za Nim podążali, a 

w Jego Słowie odnaleźli stary, ale zawsze świeży chleb 

naszego dnia codziennego. Amen.  

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Jr 13, 1-11 

 

Ewangelia Mt 13, 31-35 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Jr 14, 17-22 

                                                             

Ewangelia Mt 13, 36-43 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 J 4, 7-16 

 

 Ewangelia J 11, 19-27 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 18, 1-6 

 

 Ewangelia Mt 13, 47-53 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Jr 26, 1-9 

 

Ewangelia Mt 13, 54-58 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Jr 26, 11-16.24 

                                     

Ewangelia Mt 14, 1-12 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 55, 1-3 

                            

2 czytanie Rz 8, 35. 37-39 

                                      

Ewangelia Mt 14, 13-21 

             



  

                                                                                                                                                               31/2020 

Ogłoszenia parafialne 

• We wtorek zapraszamy na kolejny dzień przygotowania do zawierzenia Matce Bożej 

Chełmskiej. Specjalna homilia jest głoszona podczas Mszy św. o godz.18.00. 

• W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca - o godz. 7.30 różaniec, po Mszy św. o 

godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i piętnastominutowe rozważanie. 

• Pierwsza sobota miesiąca w naszym sanktuarium to od dziewięciu miesięcy spotkanie 

modlitewne dla mężczyzn ziemi chełmskiej – tzw. męski różaniec Rycerzy Maryi. 

Zapraszamy mężczyzn w każdym wieku od dziecka do starszego. Początek - Msza św. o 

godz. 8.00. Tym razem również wyjdziemy z modlitwą na ulice naszego miasta. 

Zapraszamy! Niech Cię, Bracie, nie zabraknie! Zaproś swoich znajomych! Potrzebujemy 

modlitwy mężczyzn silnych wiarą. Takie będą również rodziny. 

• W sobotę wypada też 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 w 

całym kraju zawyją syreny. Niech nie zabraknie naszej dobrej reakcji w modlitwie. 

• Chełmski Dom Kultury po raz kolejny zaprasza na koncert Godzina W, upamiętniający 

rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbędzie się on w sobotę o godz. 20.00 w 

Amfiteatrze Kumowa Dolina. Darmowe wejściówki są do odebrania w CHDK-u i w Kinie 

Zorza. 

• W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie i konferencja Rodziny Żywego 

Różańca.   

• Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na bieżące prace w sanktuarium. Za wszystkich 

naszych dobrodziejów modlimy się w każdą środę podczas Mszy św. o godz. 18.00. W tej 

chwili trwa renowacja ołtarzy bocznych ze złoceniem ram, prace archeologiczne w 

zakrystii północnej i od wtorku rozpocznie remont elewacji północnej bazyliki.  

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Tym razem w Gościu Niedzielnym polecamy 

artykuł o powrocie po renowacji Obrazu Matki Bożej Chełmskiej. 

• Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciasto w towarzystwie rodziny bądź przyjaciół. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 

 


