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Pierwsze czytanie

Rdz 2, 18-24

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan

Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem
odpowiednią dla niego pomoc". Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i
wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać
się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało
nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom
podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc
odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w
głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po
czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją
przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: "Ta dopiero jest kością z moich
kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została
wzięta". Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą
żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Hbr 2, 9-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków

Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią
uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który
wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił
przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni,
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od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi
swymi.
Oto Słowo Boże.

Aklamacja

1 J 4, 12bcd

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Ewangelia

Mk 10, 2-16

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy
wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał
Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas
Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje
jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył,
tego niech człowiek nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej
cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo
Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten
nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Dwa kazusy dzisiejszej Ewangelii wskazują, jak uczniowie wciąż byli
daleko od mentalności Jezusa, mimo towarzyszenia Mu dzień i noc.
Pierwszy z nich dotyczy nierozerwalności małżeńskiej. Faryzeusze
odwołując się do kazuistyki Mojżeszowej pragną skompromitować
Jezusa i stawiają pytanie o możliwość rozwodu. Myślenie faryzeuszy
zdają się podzielać uczniowie. Są przekonani, że kontrakt zawarty
między małżonkami podlega unieważnieniu, podobnie jak inne, na
prośbę jednej ze stron (głównie mężczyzn). Zauważmy jeszcze, że
uczniowie byli wiernymi słuchaczami Jezusa i zapewne zapadła im w
pamięci Jego nauka z Kazania na Górze. W odpowiedzi Jezus odwołuje
się do początku ("bereszit"). Wówczas Bóg powołał do istnienia kobietę
i mężczyznę jako jedno ciało. Ustanowienie jedności małżeńskiej w
Raju jest bardziej wiążące niż Prawo Mojżeszowe, które uwzględnia
ludzką słabość, grzeszność i zatwardziałość serca. Ideałem nie jest więc
możliwość rozwodu (często arbitralna), ale jedność, nierozerwalność
małżeńska, która stanowi odbicie miłości Trójcy Świętej i miłości
Chrystusa do Kościoła (por. Ef 5, 21nn). Ideał małżeństwa odwołujący
się do początku był trudny już w czasach Mojżesza. Tym bardziej
dzisiaj. Małżeństwo ulega dziś wpływom panującej mentalności, w
której wszystko traktuje się jak rzeczy jednorazowego użytku: "użyj i
wyrzuć". W odniesieniu do małżeństwa owa mentalność jest całkowicie
błędna i zabójcza (R. Cantalamessa). Życie małżeńskie wymaga
ciągłego dialogu i wyrażania uczuć, przebaczania, wyrozumiałości i
kompromisów. A przede wszystkim oparcia na Chrystusie, jako
Fundamencie. Nie ma racji bytu na dłuższą metę, gdy rządzi nim
egoizm, brakuje miłości gotowej do poświęceń, pokory i wdzięczności
za wszystkie małe gesty dobra i życzliwości, gdy pojawia się obsesyjne
i zaborcze uczucie i oczekuje się miłości absolutnej, do jakiej nie jest
zdolny drugi człowiek. Drugim wyrazem niezrozumienia Jezusa przez
uczniów jest postawa wobec dziecka. Dziecko w kulturze żydowskiej
nie miało praw (podobnie jak kobieta); stąd traktowano je szorstko. Z
drugiej strony było oczekiwane jako wyraz Bożego błogosławieństwa.
Apostołowie zapaleni wielkimi ideałami Królestwa Bożego, lekceważą
dzieci i zabraniają im kontaktu z Jezusem. On natomiast błogosławi. Co
więcej, stawia za wzór przyjęcia Królestwa Bożego. Jezusowi zapewne
nie chodzi o infantylizm dziecięcy, ale o otwartość, ufność,
spontaniczność, świeżość, radość z odkrywania i przyjęcie tego, co
nowe.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Jon 1, 1-2, 1, 11
Ewangelia Łk 10, 25-37
Wtorek

1 czytanie Jon 10, 38-42
Ewangelia Łk 10, 38-42
Środa

1 czytanie Jon 4, 1-11
Ewangelia Łk 11, 1-4
Czwartek

1 czytanie Ml 3, 13-20a
Ewangelia Łk 11, 5-13
Piątek
1 czytanie Jl 1, 13-15;2, 1-2

Ewangelia Łk 11, 15-26
Sobota

1 czytanie Jl 4, 12-21
Ewangelia Łk 11, 27-28
Niedziela

1 czytanie Mdr 7, 7-11
2 czytanie Hbr 4, 12-13
Ewangelia Mk 10, 17-30

Jakie jest moje podejście do etyki chrześcijańskiej? Czego nie
akceptuję? Jakimi prawami rządzi się moje małżeństwo? Czy cechuje
mnie dziecięca otwartość wobec Dobrej Nowiny?
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Ogłoszenia parafialne
• Od piątku pierwszego października trwa przed bazyliką wystawa „ Czas to Miłość”.
Poświęcona błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia. Potrwa do 15 października.
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia.
• Dziś modlitwa różańcowa ulicami naszego miasta z ikoną Matki Bożej Chełmskiej.
Rozważania zostały przygotowane w oparciu o przemówienia błogosławionego kard.
Stefana Wyszyńskiego. Początek o godz. 19.00 w naszym sanktuarium, zakończenie zaś
w Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów. Tam odśpiewamy Apel Jasnogórski. Serdecznie
wszystkich zapraszamy. Prosimy o przyniesienie świec.
• Informujemy, że od dnia dzisiejszego kawiarenka i dzwonnica czynne będą tylko w
niedzielę. Krypty są już nieczynne.
• Od jutra po ponad półtorarocznej przewie wznawiamy Spotkania dla Seniorów na Górce.
Serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów. Początek spotkania o godz.
10.00 w Domu Pielgrzyma.
• Jutro też od godz. 16.00 w kancelarii porad będzie udzielał prawnik.
• We wtorek o godz. 17.15 dzieci z klas III otrzymają poświęcone różańce, a następnie
wezmą udział w nabożeństwie o godz. 17.30.
• Za tydzień XXI Dzień Papieski pod hasłem: Nie lękajcie się!. Były to jedne z pierwszych
słów, z którymi 22 października 1978 roku wyszedł do ludzi Jan Paweł II. Przez cały dzień
wystawione będą relikwie św. Jana Pawła II. Będziemy mieli również sposobność
wesprzeć fundację Dzieło III Tysiąclecia z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży.
• Również w niedzielę za tydzień ulicami Chełma przejdą po raz kolejny uczestnicy Marszu
dla Życia i Rodziny. Przypomnimy w ten sposób o wartości każdego ludzkiego życia oraz
roli ojca, maszerując pod hasłem: Tato, bądź, prowadź, chroń. Trwałe związki małżeńskie
oparte na miłości, wierności i uczciwości to nie relikt dawnych czasów, ale rzeczywistość,
o którą trzeba zabiegać i którą należy szanować. Marsze dla Życia i Rodziny jasno
pokazują, że rodzina wychowująca dzieci to nie patologia, ale najlepszy pomysł na
szczęście i życiowe spełnienie. Zapraszamy wszystkich, dla których te wartości są ważne.
Początek o godz. 12.00 Mszą św. w Parafii pw. Świętej Rodziny, marsz i zakończenie w
naszym sanktuarium modlitwą oddania rodzin. Będziemy też mieli możliwość duchowej
adopcji rodziny.
• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na kurs Emaus, weekendowe rekolekcje
rozpalające miłość do Słowa Bożego. Trwał będzie on w dniach 15 - 17 października.
Warunkiem uczestnictwa jest odbycie kursu Nowe Życie. Zapisy w zakrystii i kancelarii.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim Parafianom,
Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej
Chełmskiej.
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