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  Pierwsze czytanie                                                                  Syr 27, 30 – 28, 7 
  Czytanie z Mądrości Syracha  

      Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, 

spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę 

bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek 

żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on 

miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie 

swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla 

niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o 

rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w 

nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!                   

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                               Rz 14, 7-9    

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                               

   Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, 

żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci 

należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad 

umarłymi, jak nad żywymi.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       J 13, 34                
 

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

 

 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 18, 21-35 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 

zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż 

siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie 

do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 

przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie 

miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, 

aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi 

cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu 

darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 

denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł 

przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz 

poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się 

działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy 

pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 

ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 

współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać 

go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, 

jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".  

 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 
 

Niezgoda między braćmi i siostrami ma w sobie coś szczególnie przykrego. Przecież sama 

natura woła o to, żeby dzieci tych samych rodziców były dla siebie ludźmi szczególnie 

bliskimi. Żeby wzajemnie mogły na siebie liczyć, żeby radości i kłopoty jednego z nich były 

poniekąd radościami i kłopotami ich wszystkich. Toteż ojciec i matka zazwyczaj bardzo 

ciężko przeżywają to, że ich rodzone dzieci są poróżnione, żyją w niezgodzie albo nawet w 

nienawiści. Czasem się zdarza, że syn lub córka, którzy szczególnie są winni niezgody 

http://mateusz.pl/czytania/2020/20200913.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200913.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
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między rodzeństwem, ostentacyjnie okazują swoje przywiązanie do 

rodziców. Ojcu i matce sprawia to wówczas dodatkową przykrość. 

Spróbujmy te spostrzeżenia przenieść na nasze relacje z Panem 

Bogiem. Bóg stworzył nas z absolutnie bezinteresownej miłości i 

chce mieć nas swoimi dziećmi, On jest Ojcem nas wszystkich. Nawet 

wyobrazić sobie nie potrafimy jak bardzo ranimy Jego miłość tym, że 

my, Jego dzieci, jesteśmy wzajemnie ze sobą tak skłóceni, wzajemnie 

dla siebie obojętni, niesprawiedliwi, niekiedy nawet okrutni.  

Zwyczajni rodzice na szczęście prawie nigdy nie muszą przeżywać 

dramatu, że wśród ich dzieci dokonało się bratobójstwo. Pan Bóg jest 

Ojcem wszystkich ludzi i każda zbrodnia to dla niego dramat, że jedne 

Jego dzieci zabijają, deprawują, wykorzystują, nienawidzą inne jego 

dzieci. Nie pojmiemy tego bólu, jaki naszym wzajemnym skłóceniem 

zadajemy kochającemu nas Bogu. 

Pismo Święte pozwala nam domyślać się, że Bóg z powodu naszych 

grzechów odczuwa jakieś tajemnicze cierpienia. W Księdze Izajasza 

Pan Bóg się skarży: "Przykrość Mi zadajesz swoimi grzechami, 

występkami swoimi mnie zamęczasz". Nie pojmiemy, co to jest ból 

miłości w nieskończenie doskonałym Bogu. Nie pojmiemy, jakim 

ciężarem dla Ojca nas wszystkich muszą być te wszystkie nienawiści, 

jakimi my, Jego dzieci, jesteśmy wzajemnie podzieleni. I te wszystkie 

niegodziwości, jakimi się wzajemnie krzywdzimy. Ja i ty niby 

niewiele możemy tu coś zmienić. 

A przecież to, co możemy, to jest naprawdę wiele. Każdy z nas może 

pracować nad uzdrowieniem swoich relacji z innymi, naprawiać to, 

co się da naprawić i budować w sobie postawę przebaczenia, zamiast 

hodować w sobie zawziętą pamięć o doznanych krzywdach. Bo jak 

nam pokazuje Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to naprawdę jest 

wielka bezczelność, że ja, któremu Bóg okazał tak wiele miłosierdzia, 

nie chcę przebaczyć mojemu bliźniemu czegoś nieporównanie 

mniejszego. 

 

 

          Ojcze miłosierny, spraw, abyśmy przebaczyli naszym 

braciom tak jak Ty nam przebaczasz, bo tylko w otrzymanym i 

ofiarowanym przebaczeniu możemy jednoczyć się w imię Jezusa, 

Twojego Syna, który ofiarował siebie samego za nasze 

pojednanie z Tobą i między sobą. Amen. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Lb 21, 4b-9 

 

Ewangelia J 3, 13-17 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Hbr 5, 7-9 

                                                             

Ewangelia Łk 2, 33-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Kor 12, 31-33 

 

 Ewangelia Łk 7, 31-35 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 15, 1-11 

 

 Ewangelia Łk 7, 36-50 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Mdr 4, 7-15 

 

Ewangelia Łk 2, 41-52 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Kor 15, 35-

37. 42-49 

                                    

Ewangelia Łk 8 4-15 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 55, 6-9 

                            

2 czytanie Flp 1, 20c-24. 

27a 

                                      

Ewangelia Mt 20, 1-16 
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Ogłoszenia parafialne 

• Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim Parafianom i Sympatykom, którzy pomagali w 

przygotowaniach i przebiegu uroczystości odpustowych. Dziękujemy wszystkim naszym 

Kapłanom, Diakonom i Alumnom, Służbie Liturgicznej, Szafarzom, Przewodnikom 

Sanktuaryjnym, Chórowi “Hejnał”, Orkiestrze Dętej, Panu Organiście, Siostrze Zakrystiance, 

firmie Ogrodnik za filmowanie. Wdzięczni też jesteśmy Rodzinie Żywego Różańca, Legionowi 

Maryi, Zespołowi Caritas. Dziękujemy również Władzom Chełma, Dyrekcjom i Pracownikom 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Zakładu Oczyszczania Miasta, 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Chełmskiego Domu Kultury, Przedsiębiorstwa Usług 

Mieszkaniowych, Pogotowia Ratunkowego, harcerzom “Zawiszakom”, Wojsku, Policji, Straży 

Pożarnej. 

• W poniedziałek o godz. 19.00 Msza św. inaugurująca nowy rok formacji wspólnoty Przyjaciół 

Oblubieńca. Osoby poszukujące formacji lub zainteresowane tą drogą życia duchowego również 

zapraszamy. 

• Dziś różaniec fatimski. Dlatego ostatnia Msza św. rozpoczyna się o godz. 17.30. Zapraszamy 

wszystkich. Prosimy o przyniesienie świec. Lampiony i świece będą do nabycia w kawiarence. 

• W środę 16 września zapraszamy do bazyliki na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, która 

poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Początek – różaniec - o godz. 17.15. W tym czasie czytane 

będą intencje modlitewne o uzdrowienie, które możemy składać w zakrystii. W tych intencjach 

będzie też sprawowana Eucharystia, a ok. godz. 19.00 uwielbienie Jezusa Eucharystycznego 

wraz z modlitwą o uzdrowienie. Zapraszamy. 

• W piątek wypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Na wspólne 

świętowanie tego dnia zapraszamy dzieci i młodzież. Na Mszę św. o godz.18.00 zapraszamy 

szczególnie wszystkich uczniów kl. VIII. Przeżyjemy wtedy uroczystość złożenia próśb o 

przyjęcie na czas przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. 

• W sobotę o godz. 11.00 na zbiórkę zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami. 

• W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach minionych, chcielibyśmy z myślą o mniej 

zamożnych rodzinach zorganizować w parafii nieodpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży. 

Zachęcamy nauczycieli różnych przedmiotów do włączenia się w taką pomoc. Zgłoszenia 

przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii.   

• W kawiarence i kancelarii parafialnej jest do nabycia książka pt.: Wszysko postawiłem na 

Maryję. To katechezy, które wygłosił ks. infułat Kazimierz Bownik w czasie dziewięciu tygodni 

przygotowań do zawierzenia Matce Bożej Chełmskiej. Można też już zakupić kalendarze na rok 

2021. 

• Informujemy, że od tego tygodnia kawiarenka i dzwonnica czynne bedą tylko w sobotę i 

niedzielę od godz. 10.00 do godz. 18.00. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom, 

Sympatykom i Pielgrzymom błogosławionego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


