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Pierwsze czytanie

1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na
trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie
spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli
uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: "Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce.
Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba".
Dawid odparł Abiszajowi: "Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca
Pańskiego, a nie poniósł kary?" Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i
poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali,
gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na
wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula:
"Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za
sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw
pomazańcowi Pańskiemu".

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 15, 45-49

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy
człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten
niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy
obraz Człowieka niebieskiego.

Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

J 13, 34

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

Ewangelia

Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw
mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie
wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie
tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo
czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się
wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast
miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A
wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad
brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Chrześcijaństwo jest jedyne w swoim rodzaju! Po prostu niezwykłe! Zasady postępowania i nauka
moralna dla każdej religii są dość specyficzne, ale gdy człowiek z bliska przyjrzy się nauczaniu i
wskazaniom, które Chrystus pozostawił swoim uczniom blisko dwa tysiące lat temu, już nie ma
wątpliwości, kogo należy słuchać i co należy przyjmować za "swoje" w kwestii życia moralnego. Czy
nie jest to powód by być dumnym, że jest się chrześcijaninem? Weźmy chociażby takie zasady, jak:
miłość nieprzyjaciół; błogosławieństwo skierowane ku tym, którzy źle życzą; modlitwa za tych,
którzy oczerniają; odnoszenie się z dobrocią w stosunku do tych, którzy nienawidzą. Jak więc trzeba
postępować? Należy miłować tych, którym brak miłości; należy czynić dobrze; wybaczać
przewinienia; być miłosiernym, uczynnym, ofiarnym. Właściwie wszystko można zamknąć w jednej
zasadzie: "Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie". I coś jeszcze. Swoje
postępowanie powinniśmy odnosić do czasu sądu. Dlaczego? Bo "odmierzą wam taką miarą, jaką wy
mierzycie".
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Ilu jest ludzi, którzy tak uważają, którzy potrafią zachwycić się "swoim"
chrześcijaństwem. Obserwacja świata pokazuje, że raczej niewielu niestety! Jest też z pewnością grupa osób, które co prawda potrafią dostrzec
istnienie, obecność wymienionych zasad, ale nie wkładają zbytniego
wysiłku w to, by żyć zgodnie z nimi. Zdaje się, że jest i taka grupa
chrześcijan, których jakiekolwiek zasady życia i postępowania w ogóle nie
interesują. Oczywiście w większości starają się przestrzegać przepisów
prawa cywilnego, by w tej kwestii nie pojawiły się jakieś kłopoty i trudności.
Zwyczajnie są "chrześcijanami z nazwy". Są jeszcze i tacy, którzy starają się
spełniać "konieczne minimum" do tego, by być chrześcijanami nie tylko z
nazwy, ale by dać "coś" od siebie. Prezentowanie takiej postawy nie jest
wcale zadowalające. Bo czy jest coś takiego, co można nazwać "koniecznym
minimum" chrześcijaństwa? Miłość nieprzyjaciół nie obowiązuje
"chętnych", tych, którzy "chcą", ale nas wszystkich. Owszem Chrystus
naucza: "Jak chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie",
jeśli natomiast ktoś nie chce... Nasuwa się wtedy wątpliwość, czy może
nazywać siebie uczniem Chrystusa?
Realizacja pouczeń Jezusa nie jest łatwa - wręcz przeciwnie - jest bardzo
trudna, ale tylko dla tych, którzy o własnych siłach chcą je wprowadzić w
życie. A to nie jest możliwe. Pomóc może tylko On - Jezus Chrystus, który
umiłował swoich nieprzyjaciół - nas grzeszników, aż po krzyż.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

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

1 czytanie 1 P 5, 1-4
Ewangelia Mt 16, 13-19
Środa

1 czytanie Jk 4, 13-17

Zapraszamy na modlitewne czuwanie NOC MODLITWY O POKÓJ I
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI I ŚWIATA, które odbędzie się z 26 (początek o
godz. 20:30) na 27 lutego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Pragniemy w sposób
szczególny przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej z Chełmskiej Góry, św.
Andrzeja Boboli, świętych i błogosławionych naszej Ojczyzny modlić się w intencji
uchronienia Polski i świata przed zagrażającym niebezpieczeństwem wojny. W tej
intencji będzie też sprawowana Msza Święta o godz. 24:00.

PLAN CZUWANIA:

Ewangelia Mk 9, 38-40
Czwartek

1 czytanie Jk 5, 1-6
Ewangelia Mk 9, 41-50
Piątek

20:30 Modlitewne wprowadzenie.

1 czytanie Jk 5, 9-12

20:45 Rozważanie Maryjne i Apel Jasnogórski.

Ewangelia Mk 10, 1-12

21:05 Różaniec rozważanie tajemnic radosnych.
21:30 Droga krzyżowa ze świętym Andrzejem Bobolą.
22:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Koronka do Bożego Miłosierdzia, rozważanie godziny Męki Pańskiej.

Sobota

1 czytanie Jk 5, 13-20
Ewangelia Mk 10, 13-16

23:30 Różaniec rozważanie tajemnic światła.

Niedziela

24:00 Msza Święta w intencji uchronienia Polski i świata przed

1 czytanie Syr 27, 4-7

zagrażającym niebezpieczeństwem wojny.
1:00 Różaniec rozważanie tajemnic bolesnych z Andrzejem Bobolą.

2 czytanie 1 Kor 15, 54-58
Ewangelia Łk 6, 39-45

1:30 Modlitwa o uwolnienie.
2:30 Różaniec rozważanie tajemnic chwalebnych.
3:00 Procesja Eucharystyczna ze śpiewem Litanii Narodu Polskiego.
3:45 Uroczyste Te Deum i błogosławieństwo.
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Ogłoszenia parafialne
• W najbliższy wtorek 22 lutego w naszym sanktuarium odbędzie się doroczna uroczystość
odpustowa Katedry św. Piotra. Porządek Mszy św.: godz. 7.00, 9.00 i suma odpustowa o 18.00,
której będzie przewodniczył ks. bp Artur Miziński. Po Mszy św. o godz. 9.00 aż do godz. 17.00
będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 11.00 chcemy, by dyżur modlitewny
pełniły grupy formacyjne. I tak – od godz. 11.00 Rodzina Żywego Różańca, od godz.12.00 Legion
Maryi, od godz. 13.00 Ruch Rodzin Nazaretańskich, od godz. 14.00 dorośli lektorzy i Rycerze
Maryi, od godz. 15.00 Przyjaciele Oblubieńca i Odnowa w Duchu św., od godz. 16.00 Oaza.
Zapraszamy wszystkich w ciągu dnia na chwilę modlitwy. O godz. 17.30 z Parafii pw. Rozesłania
św. Apostołów wyruszy procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Po sumie o godz. 18.00
Różaniec fatimski. Serdecznie wszystkich zapraszamy! W tym dniu można uzyskać odpust
zupełny przy spełnieniu warunków przypisanych tej łasce.
• W tym dniu wypada też modlitwa w intencji małżeństw modlących się o dar poczęcia dziecka.
Zapraszamy na godz. 18.00. Modlitwa różańcowa po Eucharystii będzie również w tej intencji.
• Wobec narastającej fali niebezpieczeństwa wojny prosimy Was gorąco o modlitwę. Trzeba,
abyśmy wszyscy wołali do Boga i świata za św. Janem Pawłem II: Nigdy więcej wojny!.
Zapraszamy do udziału w modlitwie, która będzie nas kosztowała trochę wysiłku. Proponujemy
nocne czuwanie w łączności z innymi miejscami takiej modlitwy w naszej Ojczyźnie z 26 na 27
lutego, czyli z soboty na niedzielę. Bądźmy razem w Noc Modlitwy o Pokój i Błogosławieństwo
dla Polski i Świata. Początek - godz. 20.30, zakończenie zaś o godz. 4.00. W tym czasie o północy
Msza św. w intencji pokoju, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, droga krzyżowa.
Szczegółowy program na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń i w gazetce.
• Z apelem szczególnej modlitwy o pokój na Ukrainie zwraca się do nas nasz Pasterz - abp
Stanisław Budzik, prosząc, byśmy codziennie śpiewali po Mszach św. suplikacje.
• Przez najbliższe dwa weekendy odbędą się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Można na
nie się zapisywać osobiście w kancelarii, lub drogą telefoniczną.
• Zespół Good God zaprasza na duchowe zakończenie karnawału, czyli na uwielbienie, które
odbędzie się w ChDK-u w przyszłą niedzielę o godz. 19.30. Bilety do nabycia na stronie ChDKu.
• Ofiary składane dziś na tacę przeznaczamy na nasze lubelskie seminarium. Składamy je na ręce
naszego alumna Tomasza. Bóg zapłać.
• W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na prace w naszym sanktuarium.
Obecnie koncentrujemy się na gromadzeniu środków na ołtarz adoracji Najświętszego
Sakramentu. Trwają prace. Niestety, nie udało się nam go wykonać na odpust lutowy. Prace
potrwają jeszcze około trzech miesięcy. Projekt ołtarza możemy obejrzeć na stronie internetowej
i facebookowej sanktuarium.
• Również w niedzielę za tydzień na kilka dni przed tłustym czwartkiem służba liturgiczna będzie
rozprowadzała przed bazyliką pączki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na formację
ministrantów i lektorów.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia oraz Parafianom, Sympatykom i Gościom życzymy
szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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