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Pierwsze czytanie

Syr 27, 4-7

Czytanie z Mądrości Syracha

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.
Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.
Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal
męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 15, 54b-58

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą
się słowa, które zostały napisane: "Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci,
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" Ościeniem zaś śmierci jest grzech,
a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i
niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie
pozostaje daremny w Panu.

Oto Słowo Boże.

Aklamacja

Flp 2, 15d. 16a

Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.
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Ewangelia

Łk 6, 39-45

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus

opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz
każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę
w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu:
„Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim
oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani
też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się
każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry
człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
W Ewangelii z ostatniej niedzieli Jezus poprosił, abyśmy byli niezwykle miłosierni wobec
naszych wrogów i tych, którzy nas nienawidzą (Łk 6, 27-38). Z kolejnym krótkim zbiorem
powiedzeń, Mistrz żąda teraz tego samego stopnia heroizmu w codziennych sytuacjach. Jeśli
mamy żyć wyrozumiałością i przebaczeniem wobec tych, którzy nas prześladują lub gardzą,
to tym bardziej mamy traktować z wielką delikatnością i pokorą tych, których Bóg przy nas
postawił. Pamiętając o tym, co św. Josemaría wyjaśniał z humorem: „Nikt się nie uświęci z
pomocą księdza Juana de las Indias, lecz poprzez kontakty z osobami, które mamy obok nas”.
Po pierwsze, Jezus ostrzega nas przed subtelnym i powszechnym niebezpieczeństwem w
kontaktach z innymi: postępującym zapomnieniu o własnych błędach, podczas gdy skupiamy
uwagę na wadach innych, a nawet dokonujemy u nich projekcji naszych własnych błędów.
Ale „czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?” Jest
ślepym, by pomóc innym, kto najpierw nie walczy z własnymi wadami. Z semickim
wyolbrzymieniem „drzazgi w oku drugiego i belki we własnym oku” Mistrz ostrzega nas
przed tym przejawem braku pokory. Drzazga w oku bardzo drażni, uniemożliwia widzenie i
trudno ją usunąć bez pomocy innych. Ale o wiele więcej ślepoty i dokuczliwości oznaczałaby
cała belka; prowadziłaby nas nawet do robienia z siebie pośmiewiska wobec innych, którzy
wskazywaliby oczywistość naszych własnych wad. Rozwiązanie tego niebezpieczeństwa jest
jasne: osobisty rachunek sumienia, pokorny i wymagający, oraz wyrozumiałość pełna miłości
wobec innych. W ten sposób św. Josemaría wyjaśniał postawę, o którą prosi nas Jezus: „Każdy
z nas ma swój charakter, swoje osobiste gusty, swoje usposobienie, czasem złe usposobienie
— i swoje wady. Każdy także ma pozytywne cechy swojej osobowości i dlatego, a także z
innych powodów, można go kochać. Współżycie jest możliwe, kiedy wszyscy starają się
naprawić własne wady i starają się przejść do porządku dziennego nad brakami innych;
oznacza to miłość, która usuwa
9/2022

ze swej drogi i przewyższa wszystko, co mogłoby być przyczyną
nieporozumień. Jeżeli wyolbrzymia się małe nieporozumienia i
wzajemnie zaczyna się rzucać sobie w twarz wady i pomyłki, wtedy
kończy się pokój i zachodzi ryzyko zniszczenia miłości”.
Jak mówi Apostoł św. Jan, Jezus prosi nas, abyśmy się wzajemnie
miłowali nie „słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18).
Łatwo można zdemaskować wady innych. Trudniej jest, ale o wiele
skuteczniej, zachęcać innych do poprawy siebie poprzez przykład i
świadectwo naszej osobistej walki. Być może dlatego Jezus również
wskazuje w tym fragmencie Ewangelii, że drzewa poznaje się po ich
owocach. I nie ma dobrego drzewa, które przynosi złe owoce ani na
odwrót. Jezus zachęca nas, abyśmy mieli takie serce jak Jego, które
ukazuje czynami swoją ogromną miłość. Jak wyjaśnia Papież
Franciszek, „rozpoznaje się bowiem, czy ktoś jest prawdziwym
chrześcijaninem, tak jak po owocach rozpoznaje się drzewo”. W
zjednoczeniu z Jezusem, „cała nasza osoba zostaje przemieniona przez
łaskę Ducha Świętego: dusza, inteligencja, wola, uczucia, a nawet ciało,
ponieważ jesteśmy jednością ducha i ciała. Otrzymujemy nowy sposób
istnienia, życie Chrystusa staje się także naszym: możemy myśleć tak
jak On, działać tak jak On, postrzegać świat i rzeczy oczami Jezusa”.
Wtedy będzie nam łatwo być pokornymi i wyrozumiałymi, pomagać
innym w poprawianiu się i wzmocnić miłość uczynkami i prawdą.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 1 P 1, 3-9
Ewangelia Mk 10, 17-27
Wtorek

1 czytanie 1 P 1, 10-16
Ewangelia Mk 10, 28-31
Środa

1 czytanie Jl 2, 12-18
2 czytanie 2 Kor 5, 20-6,3
Ewangelia Mt 6, 1-6.16-18
Czwartek

1 czytanie Pwt 30, 15-20
Ewangelia Łk 9, 22-25
Piątek
1 czytanie Syr 51, 13-20

Księdzu Infułatowi Kazimierzowi
Z okazji imienin księdza Infuata Kazimierza pragniemy złożyć płynące z
serca serdeczne życzenia – prowadzenia Bożej Opatrzności, wiele zdrowia i
sił tak potrzebnych w posłudze kapłańskiej.
Niech dobry Bóg pozwoli Księdzu Infuatowi trwać w Jego miłości i
podejmować codzienny, piękny trud służby Kościołowi.

Ewangelia J 15, 9-17
Sobota

1 czytanie Iz 58, 9b-14
Ewangelia Łk 5, 27-32
Niedziela

1 czytanie Pwt 26, 4-10

Niech święty Kazimierz – patron– wspiera Księdza Infuata w Jego posłudze,
a Matka Boża z Góry Chełmskiej otacza swym płaszczem matczynej opieki.

2 czytanie Rz 10, 8-13
Ewangelia Łk 4, 1-13
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Ogłoszenia parafialne
• Dziękujemy wszystkim, którzy osobiście lub online włączyli się w naszym sanktuarium w
Noc Modlitwy o Pokój i Błogosławieństwo dl Polski i Świata.
• Dziś rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: Posłani w
pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę. Potrwa on do soboty. Osoby mające
kłopoty z nadużywaniem alkoholu mogą poszukiwać wsparcia w działających w mieście,
m. in. i w naszym sanktuarium, grupach AA. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o
godz. 19.00 w podcieniach. Zachęcamy do podjęcia abstynencji również, jako daru w
intencji osób nadużywających, zwłaszcza młodych. Księga abstynencji od dziś wyłożona
jest przy wyjściu z bazyliki.
• Dziś po Mszach św. służba liturgiczna rozprowadza pączki, a młodzież z Oazy - zdrapki
wielkopostne. Zachęcamy do nabycia. Dochód przeznaczony będzie na wsparcie formacji
naszej młodzieży. Warto wiedzieć, że w czasie ferii zimowych w tym roku z
dofinansowania na wyjazd rekolekcyjny skorzystało 20 osób spośród młodzieży oazowej
– środki te pochodzą właśnie z takich czy podobnych akcji.
• Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w odpowiedzi na „Apel Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę” pragnie pośpieszyć naszym
Braciom Ukraińcom z pomocą materialną, dlatego zarówno w najbliższą niedzielę (27 II),
jak i w Środę Popielcową (2 III), po każdej Mszy Świętej należy zorganizować zbiórkę
ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przeznaczone na
pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce będzie
świadczona sukcesywnie i systemowo za pośrednictwem kościelnych instytucji
charytatywnych.
• Od tygodnia zbieramy w sanktuarium elektrośmieci. Zbiórka potrwa do 1 marca do
wtorku. Akcja ma na celu wsparcie misjonarzy na Wschodzie. Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny możemy składać przy drzwiach na środku budynku klasztoru
pobazyliańskiego.
• We wtorek 1 marca podczas Mszy św. o godz. 9.00 będziemy modlili się w intencji
Żołnierzy Wyklętych. Serdecznie zapraszamy!
• Najbliższy wtorek to ostatni dzień karnawału. Przypominamy, że dla ludzi wierzących
rozpoczyna się ważny okres pokutny. Wszystkie zabawy, dyskoteki i inne imprezy
taneczne powinny zakończyć się do północy i zniknąć z naszego życia na 40 dni. Nasz dar
dla Jezusa, który z miłości oddał swoje życie, niechaj wiąże się z wyciszeniem, ofiarą,
modlitwą i uczestnictwem w nabożeństwach wielkopostnych. W związku z tym
proponujemy Parafianom, którym oczywiście pozwala na to stan zdrowia, w każdy piątek
post o chlebie i wodzie. Niech to będzie nasz dar i ofiara Bogu w intencji parafian
zaniedbujących i lekceważących swoją wiarę. Zachęcamy serdecznie do tej praktyki.
• W najbliższą środę rozpoczynamy już Wielki Post. Msze św. z posypaniem głów popiołem
o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy i
jakościowy. Papież Franciszek podczas ostatniej audiencji wezwał nas do postu oraz
modlitwy w intencji pokoju na świecie.
• Podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostaną pobłogosławione książeczki dla dzieci
pierwszokomunijnych.
• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Na godz.17.30 zapraszamy na
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modlitwę za powołanych do służby Bożej, o nowe powołania i za modlących się za
kapłanów w margaretkach.
W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas porannych Mszy św. Po południu dzieci
zapraszamy na godz. 16.00, młodzież i dorosłych zaś od godz. 17.30. Odwiedziny
starszych oraz chorych w domach wg ustalonych dni i godzin.
W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające za grzechy i
bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Początek - różaniec o godz. 7.30,
następnie Msza św. o godz. 8.00 oraz rozważanie jednej z tajemnic różańca.
W sobotę też różaniec dla Rycerzy Maryi Ziemi Chełmskiej. Serdecznie zapraszamy do
bazyliki wszystkich mężczyzn - mężów, ojców z synami, młodzież męską. Modlitwa ma
już tradycyjny porządek: o godz. 8.00 Msza św., później uczestnictwo w nabożeństwie w
naszym kościele, a następnie modlitwa różańcowa ulicami miasta. Będziemy modlili się o
jedność w naszej Ojczyźnie i pokój na świecie. Drodzy Bracia, niech Was nie zabraknie!
Dajcie świadectwo swojej wiary i troski o ład moralny w Waszych rodzinach i naszej
Ojczyźnie!
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00 będziemy modlili się za
organizatorów i uczestników biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym. W
tym roku to już dziesiąta jubileuszowa edycja projektu.
W niedzielę też po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się konferencja formacyjna dla Rodziny
Żywego Różańca. Zapraszamy również osoby, które chciałyby dołączyć do tej formacji
duchowej.
Również niedzielę za tydzień będzie miała miejsce promocja nowej książki ks. Pawła
Gołofita - "Przemień pustkę w przestrzeń. Historia Gedeona". Autor ukazuje w niej, jak
Bóg to co jest w nas słabe i niechciane przemienia w przestrzeń, która przynosi
zwycięstwo. Książka będzie dostępna przy wyjściu po każdej Mszy św.
W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Drogę Krzyżową w piątek o godz.
16.00 dla dzieci i o 17.00 dla dorosłych oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w
niedzielę o godz. 17.00.
Bóg zapłać! za składane dziś na tacę ofiary, które przeznaczone będą na wykonanie ołtarza
adoracji. Dziękujemy też za ofiary indywidualne oraz te składane do puszki czy przesłane
na konto. Przypominamy, że w każdą środę modlimy się w intencji Dobrodziejów.
Przedszkole Miejskie nr 2 położone przy ul. Starościńskiej 4b ogłasza zapisy na nowy rok
szkolny od 28 lutego do 25 marca 2022r. Zaineresowanych rodziców odsyłamy do
placówki.
Solenizantom nadchodzącego tygodnia, wśród których jest ks. Infułat, życzymy Bożego
błogosławieństwa, wszystkim zaś Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego
sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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