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Pierwsze czytanie

Wj 3, 1-8a. 13-15

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy

Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów,
zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu
się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew
płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: "Podejdę,
żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?" Gdy
zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:
"Mojżeszu, Mojżeszu!" On zaś odpowiedział: "Oto jestem". Rzekł mu Bóg: "Nie
zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią
świętą". Powiedział jeszcze Pan: "Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić
oczy na Boga. Pan mówił: "Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i
nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie.
Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i
przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód". Mojżesz zaś rzekł Bogu: "Oto
pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy
oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?" Odpowiedział Bóg
Mojżeszowi: "Jestem, który jestem". I dodał: "Tak powiesz synom Izraela: Jestem
posłał mnie do was". Mówił dalej Bóg do Mojżesza: "Tak powiesz Izraelitom: Pan,
Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To
jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia".
Oto Słowo Boże.
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Drugie czytanie

1 Kor 10, 1-6. 10-12

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie

chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda
zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w
imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy
i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był
Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na
pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie
byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich
szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzało
się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas,
których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie
upadł.
Oto Słowo Boże.

Aklamacja

Mt 4, 17

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.

Ewangelia

Łk 13, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których
krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż myślicie, że ci
Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła
ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I
opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w swojej
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział:
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Dzisiejsza Ewangelia nawiązuje do tragedii, na terenie świątyni
jerozolimskiej, do której doszło w czasie składania ofiar przez
Galilejczyków. Żołnierze rzymscy, którzy interweniowali, zamordowali
Galilejczyków i świątynia spłynęła krwią nie tylko ofiar, ale również
ofiarodawców. W wydarzeniu tym Żydzi dopatrywali się kary Bożej za
grzechy osobiste Galilejczyków. Podobnie mówiono o osiemnastu osobach,
które przygniotła wieża w Silone. W mentalności Żydów (a także często
naszej) istnieje pokusa jednoznacznego wiązania nieszczęść, cierpienia,
tragedii z grzechem. Jeśli komuś w życiu się nie wiedzie, spotyka go
nieszczęście, tragedia, to często tak po cichu sobie myślimy: „widocznie
zasłużył”. I zamiast żalu, współczucia pojawia się pycha, a może nawet cicha
radość, zwłaszcza gdy tragedia dotyka ludzi, których z różnych racji nie
darzymy sympatią. Jezus odcina się od takiego punktu widzenia. Daleki jest
od jednoznacznego łączenia każdego wypadku i tragedii z winą, grzechem.
Owszem, zwykle cierpienie i tragedie ludzkie są wynikiem grzechu nas lub
naszych bliźnich. Niemniej są tragedie i cierpienia niezawinione, związane
z egzystencją, życiem. Jest cierpienie, które pozostaje w największym
stopniu tajemnicą, a które służy planom Bożym. Dlatego Jezus napomina,
by podobne sytuacje nie upoważniały nas do wnioskowania o winie ofiar
bądź o niewinności ocalonych. Natomiast o wiele ważniejsze jest wyciąganie
z takich sytuacji wniosków. Co poprzez taką sytuację Bóg chce mi dzisiaj
powiedzieć? Co ja sam mogę powiedzieć o sobie w konfrontacji z trudnymi,
„granicznymi sytuacjami”? Sytuacje tragedii, cierpienia, ludzkich
dramatów, chorób, wojen, katastrof są „znakami czasu”, poprzez które Bóg
przemawia do nas i wzywa nas do nawrócenia, do przemiany serca „Jeśli się
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. Nawrócenie posiada wymiar
negatywny. Jest bolesne, ponieważ wymaga oderwania się od stabilizacji
grzechowej, wymaga zerwania z przyzwyczajeniami, niewłaściwym
myśleniem, wartościowaniem, działaniem. Ale posiada również wymiar
pozytywny. Zrywa się ze złem po to, by powrócić na nowo do Boga,
pojednać się z Ojcem, pozwolić Bogu się kochać. Nawrócenie jest wyjściem
z ciemności nocy, z ciemnego tunelu i ponownym zmierzaniem w kierunku
światła. Jest zgodą, by działał w nas Duch Chrystusa; by uwalniał nas od
tego, co zatrzymuje nas w drodze do Ojca i przyciąga do ziemi. Nawrócenie
jest nadzieją, jest nową szansą. W piękny sposób obrazuje to przypowieść
Jezusa o uschłym drzewie figowym. Wartość drzewa figowego mierzy się
owocowaniem. Bez owoców – drzewo figowe czeka ogień. Każdy z nas jest
drzewem zasługującym na ogień. Ale Bóg jest nieskończenie cierpliwy
wobec nas i daje nam nowe możliwości nawrócenia. Ciągle mamy jeszcze
ten ewangeliczny „rok”, by wydać owoce. Ale musimy mieć również
świadomość, że kiedyś przyjdzie ten ostatni rok. I gdy nie wykorzystamy
„ostatniej szansy”, czeka nas los uschłego drzewa figowego.
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Co we mnie wymaga nawrócenia? Z czym powinienem/am dziś zerwać?
Czy nie nadużywam cierpliwości Boga? Jakie owoce przynosi moje życie?
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Ogłoszenia parafialne
• Zachęcamy do praktyk wielkopostnych - udziału w nabożeństwach, postu, wpisania się do księgi
abstynencji, jałmużny. W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
• Członkowie Parafialnego Zespołu „Caritas” rozprowadzają baranki czekoladowe do święconki
oraz paschaliki - świece, które postawimy na stole przy śniadaniu wielkanocnym czy w trakcie
modlitwy. Cena 7 zł. Jest to akcja organizowana przez „Caritas” Archidiecezji Lubelskiej.
• Dziś w bazylice już po raz kolejny o godz.13.00 Msza św. dla Uchodźców w języku ukraińskim,
którą będzie sprawował misjonarz z Ukrainy Łukasz Gron- Chełmianin.
• W czwartek na godz.
pierwszokomunijnych.

18.00

zapraszamy

do

sali

różańcowej

rodziców

dzieci

• W piątek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w bazylice o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i
18.00. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Uroczystość składania
deklaracji odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 18.00. Druki deklaracji wyłożone są na stoliku
przy wyjściu z kościoła, po świece zaś zapraszamy przed Mszą św. do zakrystii.
• W tym dniu Ojciec św. Franciszek na Placu św. Piotra w Rzymie o godz. 17.00 dokona Aktu
Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy, w tym samym czasie w Fatimie uczyni
to wysłannik papieża – kard. Konrad Krajewski. W naszym sanktuarium również o godz.17.00
dokonamy tego Aktu Zawierzenia.
• W piątek nie będzie drogi krzyżowej o godz. 16.00. Wszystkich zapraszamy na godz. 17.00 na
drogę krzyżową w intencji pokoju dla Polski i świata oraz ustania wojny na Ukrainie. Modlitwa
odbędzie się na naszej Chełmskiej Kalwarii. Przynieśmy ze sobą lampiony.
• Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczymy na wykonanie ołtarza adoracji Najświętszego
Sakramentu i Relikwiarium. Ma to być ołtarz, przed którym będziemy gromadzili się na
modlitwę. Zgodnie z projektem Najświętszy Sakrament będzie stał na kuli ziemskiej wśród
promieni wypływających z Gołębicy – symbolu Ducha św. Właśnie kula ziemska w ołtarzu
pomieści karteczki z intencjami modlitewnymi, które pozostaną tam na zawsze. Osoby, które
chciałby tam umieścić swoją modlitwę, prosimy, by złożyły cegiełki na budowę ołtarza w kwocie
200, 500 lub 1000 zł połączone ze zobowiązaniem uczestnictwa (np. raz w tygodniu czy raz w
miesiącu) w modlitewnej adoracji.
• Za dwa tygodnie rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi o. Jerzy
Kielech, paulin i nasz rodak wraz z ks. Diakonem.
• W sobotę 2 kwietnia organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa. Po drodze
zajedziemy do sanktuarium w Niepokalanowie. Całkowity koszt (przejazd autokarem i bilet
wstępu) to 110 zł. Zapisy w kancelarii i zakrystii.
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