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Pierwsze czytanie

Jr 31,31-34

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza
Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe
przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem
ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że
byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem
Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę
na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie będą się musieli
wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od
najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im
występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Hbr 5,7-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków
Bracia: Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił
gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został
wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa
przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i
mój sługa. (J 12,26a)

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

J 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip
poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli
Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został
otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno,
ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a
kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto
zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i
mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja
doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!” Wtem
rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący tłum to
usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”.
Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze
względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego
świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał
umrzeć.
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Kontemplacja oblicza Jezusa została przez Jana Pawła II określona jako
najważniejszy cel chrześcijan na trzecie tysiąclecie. Papież nie mówił w
pierwszym rzędzie o zmianie świata, walce z niesprawiedliwością, złem,
cierpieniem.
Ale
o
kontemplacji
Jezusa.
Kontemplacja Jezusa cierpiącego i chwalebnego jest mocą, siłą do
naśladowania Go w życiu. W pewnym stopniu doświadczymy czy
przenikniemy tajemnicę "osobowości Boga", gdy przez wiarę zgodzimy się
ujrzeć Go w Jezusie Chrystusie. Osoba Jezusa, Jego życie, słowa, czyny,
Jego miłosierdzie, dobroć, miłość są najdoskonalszym odbiciem oblicza i
Serca Boga. Jedynie Jezus rzeczywiście widział Boga, ponieważ sam jest
Bogiem. Spoczywa w sercu Boga. Pozostaje w najbardziej intymnej więzi
z Ojcem. I ten Jezus, który jest odbiciem Ojca, stał się człowiekiem, przyjął
ciało, wstąpił w naszą historię. Kontemplując Jego ziemskie życie, Jego
słowa i czyny, możemy uchwycić coś z życia niezgłębionej tajemnicy Ojca.
W Jezusie my, ludzie, oglądamy Boga i Jego miłość. I w Jezusie
uzyskujemy intymną więź z Ojcem. W Nim możemy niejako spoczywać w
sercu Ojca. Kontemplując serce Jezusa doświadczamy w ograniczonym
stopniu tego, o czym mówi św. Jan - oglądamy chwałę Boga (por. J 1, 14).
W odpowiedzi na prośbę Greków Jezus zapowiada swoje cierpienie, mękę,
śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki tym wydarzeniom przyciągnie
wszystkich do Siebie (zbawi). Jest jak ziarno, które musi obumrzeć, by
wydać stokrotny plon. Musi "stracić ziemskie życie", by zyskać nowe,
uwielbione i przemienione. Obumierające ziarno uświadamia, że to, co
najpiękniejsze i najcenniejsze rodzi się w bólu i cierpieniu. Nie ma miłości
bez cierpienia. Prawdziwa miłość jest obumieraniem egoizmowi,
"przebijaniem własnego serca" i wydawaniem go dla innych. "Obumieranie
ja" jest zawsze bolesne i pozostawia ranę. Ale bez niej nie ma miłości. Jest
egoizm. Poprzez "obumieranie sobie" naśladujemy Chrystusa, zbliżamy się
do Jego miłości i miłości drugiego człowieka. Obumierające ziarno
uświadamia, że to, co najpiękniejsze i najcenniejsze rodzi się w bólu i
cierpieniu. Nie ma miłości bez cierpienia. Prawdziwa miłość jest
obumieraniem egoizmowi, "przebijaniem własnego serca" i wydawaniem
go dla innych. "Obumieranie ja" jest zawsze bolesne i pozostawia ranę. Ale
bez niej nie ma miłości. Jest egoizm. Poprzez "obumieranie sobie"
naśladujemy Chrystusa, zbliżamy się do Jego miłości i miłości drugiego
człowieka.
Jakie są moje najgłębsze pragnienia, tęsknoty i pytania? Jakie pytanie
chciałbym zadać dziś Jezusowi? Co bym odpowiedział, gdyby podszedł do
mnie jakiś człowiek i poprosił, jak Filipa: "Chcę zobaczyć Jezusa! Pokaż mi
oblicze Boga!" (?) Co we mnie musi "obumrzeć"? Jaki rodzaj egoizmu,
mentalności, konstrukcji myślowych czy filozofii wymaga zmiany myślenia?
Co wymaga przewartościowania? Co odbudowy?

Czytania na każdy dzień
tygodnia

Poniedziałek

1 czytanie 2 Sm 7,45a.12-14a.16
2 czytanie Rz 4,13.16-18.22
Ewangelia Mt 1,16.1821.24a lub Łk 2,41-51a
Wtorek

1 czytanie Lb 21,4-9
Ewangelia J 8,21-30
Środa

1 czytanie Dn 3,14-20.9192.95
Ewangelia J 8,31-42
Czwartek

1 czytanie Rdz 17,3-9
Ewangelia J 8,51-59
Piątek

1 czytanie Jr 20,10-13
Ewangelia J 10,31-42
Sobota

1 czytanie Ez 37,21-28
Ewangelia J 11,45-57
Niedziela

1 czytanie Iz 50,4-7
2 czytanie Flp 2,6-11
Ewangelia Mk 14,1-15,47
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Ogłoszenia parafialne
1. Dziś rozpoczynamy czas Misji św. Prowadzi je ks. prałat Ryszard Winiarski, proboszcz z Dorohuska. Tematem
będą Sakramenty Święte. Zapraszamy przez cały ten tydzień. Od jutra nauki rekolekcyjne dla dorosłych o godz.
7.00, 10.00, 16.00 i 18.00. Dwa razy dziennie o godz. 9.30 i 15.30 będzie kursował autobus bazylika. Przejazd w
tych dniach będzie bezpłatny dla wszystkich. W środę będzie dzień chorego. Msza św. o godz. 10.00 będzie z
Sakramentem Namaszczenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich starszych i chorych do bazyliki. Zaś tych,
którym trudno będzie się tu dostać prosimy by rodziny czy dobrzy sąsiedzi zgłaszali ten fakt w kancelarii lub
zakrystii. Od godz. 11.00 będziemy odwiedzali tych chorych w domach. Spowiedź dla dorosłych będzie w
czwartek i piątek rano od 7.30 oraz na pół godz. przed każdą Mszą św. Prosimy by nikt nie został bez sakramentu.
Nie odkładajmy spowiedzi na późniejszy czas. Nauki misyjne dla dzieci będą w poniedziałek i wtorek, dla
młodzieży w czwartek i piątek o godz. 8.30 i 12.00. Szczegóły na plakatach. Zakończenie misji w sobotę pod
Krzyżem na Kopcu Wolności na Wysokiej Górce.
2. Budujemy żywą świątynię. Nasze uczestnictwo w misjach chcemy również uwiecznić umieszczeniem naszych
fotografii na planszy, która znajduje się przy ołtarzu. Zdjęcia samej twarzy, formatu tak jak do dowodu osobistego,
bać wycięta twarz z jakiegoś zdjęcia sami przyklejamy na klej, który znajduje się przy planszy, w dowolnym
miejscu na tle budynku bazyliki.
3. Towarzyszmy naszą modlitwą w czasie misji o ich dobre owoce. Módlmy się na różańcu 24 godz. na dobę, może
podejmujmy post o chlebie i wodzie czy inne formy naszej duchowej ofiary, zwłaszcza za tych, których dawno
nie było w kościele.
4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. czytana będzie Męka Pańska z podziałem na role. Tekst
będzie wyświetlany na ekranach. Zapraszamy byśmy w rolę ludu włączali się wszyscy przez głośne odczytanie
tekstu.
5. Procesja z palmami będzie podczas Mszy św. o godz. 11.00. Tradycyjnie już gromadzimy się przy dzwonnicy.
Prosimy by każde dziecko miało palmę. Błogosławieństwo palm będzie podczas każdej Mszy św.
6. Od kilku lat młodzież z Chełma i okolicznych parafii uczestniczy we wspólnej procesji z palmami. Ta inicjatywa
wpisuje się w Światowy Dzień. Młodzieży. Zapraszamy w przyszłą niedzielę wszystkich młodych do wzięcia
udziału w tej manifestacji wiary młodego kościoła. Początek godz. 14.15 w Parafii Rozesłania św. Apostołów, a
zakończenie Msza św. o godz. 16.00 w naszej bazylice. Uroczystościom będzie przewodniczył bp. Józef Wróbel.
Po skończonej Eucharystii zapraszamy młodzież do sali różańcowej na poczęstunek.
7. Wieczorem CHDK zaprasza na godz. 18.00 na Koncert Niedzieli Palmowej, który będzie miał charytatywny
charakter. Dochód przeznaczony będzie na fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin.
8. Przez całą niedzielę Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał Chlebki Dobroci. Osoby, które chciałby służyć
potrzebującym w naszym zespole Caritas, prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
9. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą na prace remontowo budowlane prowadzone przy
sanktuarium. W ostatnim czasie w części odnowiliśmy pomieszczenia w domu pielgrzyma i zakupili nowe meble
kuchenne. Składamy serdeczne Bóg zapłać panom Krzysztofowi Krasowskiemu i Władysławowi
Skrzydłowskiemu za bezinteresowne wykonanie tych prac.
10. W zakrystii możemy składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
11. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Grecji śladami św. Pawła w dniach 17-23 sierpnia. Zapisy w zakrystii
i kancelarii. Program na stronie internetowej parafii.
12. W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Józef Tyczyński lat 79; śp. Antoni Ćwir lat 86.
Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie …..
13. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. Wszystkim Parafianom, Gościom i
Sympatykom naszego sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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