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  Pierwsze czytanie                                                         Prz 31,10–13.19–20.30–31 
  Czytanie z Księgi Przysłów 

     Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej 

ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego 

życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej 

palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z 

owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.                      

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                                  1 Tes 5,1–6    

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan                                                                                             

   Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie 

wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: 

„Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na 

brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał 

was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami 

dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy 

i bądźmy trzeźwi. 

 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

 

                                                                                                                                                                        

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                      J 15,4.5b                
 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 
 

 

 

Ewangelia                                                                                                                     Mt 25, 14-30 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w 

podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, 

drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który 

otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który 

dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i 

rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych 

sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. 

Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów 

zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, 

nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który 

otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 

zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, 

nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana". Przyszedł i ten, który otrzymał 

jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie 

posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent 

w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, 

że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był 

oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 

Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu 

bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 

nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów”. 

                                                                                                         Oto Słowo Pańskie.  

 

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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Rozważanie 
 

W przypowieści o talentach Jezus koryguje fałszywy obraz Boga oraz 

zaprasza do refleksji nad przedsiębiorczością i wykorzystywaniem 

czasu łaski. Bogaty człowiek, udając się w podróż, powierza swój 

majątek sługom, aby wykazali się inicjatywą, przedsiębiorczością i 

mądrze go zainwestowali. Osiem talentów to niewyobrażalna suma. 

Talent liczył średnio 34, 2 kg złota (lub srebra), a w czasach Jezusa jeden 

talent srebra wystarczył na założenie przedsiębiorstwa. Pan rozdzielił 

talenty według zdolności i możliwości rozwoju każdego ze sług; 

zostawiając im wolność ich wykorzystania. Każdy z nas ma co najmniej 

jeden talent, a więc ogromny kapitał, by zrealizować siebie, swoje życie, 

powołanie i odpowiedzieć na złożone w nas nadzieje Boga. Każdy jest 

jedyny, niepowtarzalny i ma swoją misję do spełnienia; dlatego Bóg 

rozdziela i "inwestuje" specyficzne dary, talenty, które pozwalają to 

zadanie zrealizować. Dwaj pierwsi słudzy dobrze zrozumieli intencje 

właściciela talentów. Powierzony majątek wykorzystali stuprocentowo 

i otrzymali nagrodę. Trzeci wiele się natrudził, wykonał ciężką pracę, 

by ukryć w ziemi powierzone dobro, jednak efekt wysiłku okazał się 

daremny, bezowocny, nieproporcjonalny do zaangażowania. Jego praca 

z musu i lęku okazała się porażką. Błąd trzeciego sługi polegał na tym, 

że nie podejmował działań  proporcjonalnych do wiedzy. Znał 

właściciela talentu; w jego oczach był surowy i wymagający, a jednak 

nie podjął trudu spełnienia jego oczekiwań. Dlatego został osądzony 

stosownie do wiedzy i działania. Bóg nie jest surowy, nie "chce żąć tam, 

gdzie nie posiał", nie wymaga więcej niż potrafimy, pragnie relacji 

osobistej, opartej na zaufaniu i miłości, a nie lękowej, daje wolność w 

korzystaniu darów, pozostawia inicjatywę i możliwość uruchomienia 

własnej pomysłowości; oczekuje jednak stosownych owoców. Naszym 

zadaniem jest odkrywanie własnych specyficznych darów i troska o ich 

rozwój. I nie jest istotne, ile posiadamy, ale w jaki sposób nimi 

gospodarujemy. Błędem jest natomiast porównywanie z innymi. Jego 

skutkiem są kompleksy, poczucie niskiej wartości, zniechęcenie, 

frustracje, pretensjonalność, zazdrość, zawiść, agresja, albo odwrotnie - 

pycha, lekceważenie innych, pogarda… 

Jakie są moje specyficzne dary, talenty? Czy potrafię wymienić minimum 10? 

W jaki sposób je rozwijam? Czy potrafię zaryzykować dla Boga? Czy nie 

noszę w swoim sercu fałszywego, surowego, nadmiernie wymagającego 

obrazu Boga? Czy porównuję się z innymi?  

        Talent, jaki nam, Ojcze, dajesz, to Twoja miłość, pomóż nam naprawić 

wyobrażenie, jakie o Tobie mamy, abyśmy nauczyli się podwajać Twoje 

dary miłości poprzez miłość do biednych, w których objawiasz nam oblicze 

Twojego Syna. Amen. 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ap 1, 1-4;2,  

1-5a 

 

Ewangelia Łk 18, 35-43 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ap 3, 1-6. 14-22 

                                                             

Ewangelia Łk 19, 1-10 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 4, 1-11 

 

 Ewangelia Łk 19, 11-28 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 5, 1-10 

 

 Ewangelia Łk 19, 41-44 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ap 10, 8-11 

 

Ewangelia Łk 19, 45-48 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ap 11, 4-12 

                                    

Ewangelia Łk 20, 27-40 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Ez 34, 11-12. 

15-17 

                            

2 czytanie 1 Kor 15, 20-

26. 28 

                                      

Ewangelia Mt 25, 31-46 
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Ogłoszenia parafialne 

• W najbliższy wtorek zapraszamy na 24-godzinne nabożeństwo Rozważania Męki 

Jezusa Chrystusa. Będzie ono trwało przed Najświętszym Sakramentem nieustanie 

przez dobę - od wtorku 17 listopada (rozpoczęcie o godz. 18.00 Mszą Świętą) do 

środy 18 listopada (zakończenie o godz. 18.00 Mszą Świętą z modlitwą o 

uzdrowienie). Rozważania będą rozpoczynały się równo o godzinie i będą trwały 

około trzydziestu minut, a kolejne pół godziny przeznaczone będzie na prywatną 

modlitwę w ciszy. Czas pandemii niech będzie dla nas mobilizacją, by dać coś 

więcej z siebie niż niedospaną noc, jako osobisty dar o nawrócenie grzeszników i 

ustanie epidemii. Szczegóły na plakacie. 

• W środę 18 listopada zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą jak 

zawsze poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Rozpocznie ją o godz. 17.15 Nowenna do 

Matki Bożej Chełmskiej. Intencje modlitwy możemy składać w zakrystii lub do 

puszek. O godz. 18.00 Msza św. sprawowana w intencjach złożonych na kartkach, 

a po niej przed Najświętszym Sakramentem modlitwa o uzdrowienie.  

• Planowana na czwartek na godz. 18.00 konferencja rodziców dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. zostaje odwołana. Ta forma 

konferencji w późniejszym czasie zostanie zamieniona na indywidualne spotkania 

ks. Proboszcza z każdą rodziną. 

• Przyszła niedziela - Chrystusa Króla – jest już ostatnia w roku liturgicznym. Dzieci 

zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.30. Zachęcamy do przyniesienia ze sobą flag 

wykonanych samodzielnie albo z pomocą rodziców. 

• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą na bieżące prace 

remontowo – budowlane prowadzone w naszym sanktuarium. Trwa renowacja 

tabernakulum. Wszystkim Ofiarodawcom i za ofiary złożone osobiście, do puszki 

lub przelane na konto parafialne składamy serdeczne Bóg zapłać! W każdą środę 

modlimy się za Ofiarodawców podczas Mszy św. o godz.18.00. 

• Przy wyjściu z bazyliki możemy zaopatrzyć się w kalendarze na przyszły rok.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, 

wszystkim zaś Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.  

 


