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Pierwsze czytanie

Pwt 5, 12-15

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Tak mówi Pan: "Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest
szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani
twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje
zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i
twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził
cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan,
Bóg twój, strzec dnia szabatu".
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

2 Kor 4, 6-11

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych
sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa.
Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna
moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy
w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się
osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym
konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy
żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w
naszym śmiertelnym ciele.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.
(J 17, 17ba)

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Mk 2, 23 – 3, 6

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego
zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz,
czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im odpowiedział: "Czy
nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł
głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara,
najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść
wolno; i dał również swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został
ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn
Człowieczy jest Panem także szabatu". Wszedł znowu do synagogi. Był tam
człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat,
żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na
środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego,
czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy
spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu
zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i
ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami
Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Jezus mówi o sobie: Syn Człowieczy jest panem szabatu. Co to znaczy? Otóż to, że nie formalizm przepisów i
zwyczajów, ale Dobro nadaje znaczenie świętowaniu. Jezus, Bóg--człowiek, ogniskuje to znaczenie wokół spraw
ludzkich i Boskich równocześnie. Najpierw ludzkich. Dlatego powiada: To szabat został ustanowiony dla
człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Bo możliwość świętowania jest jednym z elementów wolności: Pamiętaj,
że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym
ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Tylko wolny człowiek może świętować. I tylko
świętujący człowiek potrafi być wolnym. Szabat, czyli co siódmy dzień wolny od pracy, jest znakiem wolności.
Więcej niż znakiem — ten dzień wolność współtworzy. Wolność człowieka, której obszar człowiek musi umieć
wypełnić.
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Bo wolność, także wolność dnia świątecznego, nie może być pustą przestrzenią. Pustka zawsze
obraca się przeciw człowiekowi. A jeśli kto pyta, dlaczego przesunęliśmy ów dzień z soboty na
niedzielę, odpowiadamy: Syn Człowieczy jest panem szabatu. Przeto Jezus, wybierając na dzień
swego zmartwychwstania nie szabat, a dzień następny — ten, który zwiemy niedzielą — nie
zostawił nam żadnych wątpliwości, kiedy mamy świętować. Odwieczny obyczaj, nie tylko
chrześcijański, każe część świątecznego dnia poświęcić samemu Bogu. Prawo kościelne
precyzuje to i określa następująco: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są
zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej”. Niejeden zapyta: jak to, wolność, a tu nakaz?
Ograniczenie wolności? Nie, to nie tak. Nakaz ten, podobnie jak inne przykazania Dekalogu, jest
pomocą w zagospodarowaniu wolności. A zatem — niedziela i święta to najpierw Msza św. Tak,
najpierw. Wszelako to „najpierw” musi być wsparte na odpoczynku. Bez tego nie sposób mówić
o czasie dla Boga, dla swej duszy, swego serca, umysłu. I swoich bliskich. Bo wolność, także
wolność dnia świątecznego, nie może być pustą przestrzenią. Pustka zawsze obraca się przeciw
człowiekowi. A jeśli kto pyta, dlaczego przesunęliśmy ów dzień z soboty na niedzielę,
odpowiadamy: Syn Człowieczy jest panem szabatu. Przeto Jezus, wybierając na dzień swego
zmartwychwstania nie szabat, a dzień następny — ten, który zwiemy niedzielą — nie zostawił
nam żadnych wątpliwości, kiedy mamy świętować. Odwieczny obyczaj, nie tylko chrześcijański,
każe część świątecznego dnia poświęcić samemu Bogu. Prawo kościelne precyzuje to i określa
następująco: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani
uczestniczyć we Mszy Świętej”. Niejeden zapyta: jak to, wolność, a tu nakaz? Ograniczenie
wolności? Nie, to nie tak. Nakaz ten, podobnie jak inne przykazania Dekalogu, jest pomocą w
zagospodarowaniu wolności. A zatem — niedziela i święta to najpierw Msza św. Tak, najpierw.
Wszelako to „najpierw” musi być wsparte na odpoczynku. Bez tego nie sposób mówić o czasie
dla Boga, dla swej duszy, swego serca, umysłu. I swoich bliskich. Bo niedzielny i świąteczny
odpoczynek to nie tylko fizyczne wytchnienie od wysiłku. To zanurzenie się w środowisku, bez
którego nie sposób żyć i być człowiekiem — w rodzinie. Z rodziną — w Bogu.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 2 P 1,2-7
Ewangelia Mk 12,1-12
Wtorek

1 czytanie 2 P 3,1215a.17-18
Ewangelia Mk 12,13-17
Środa

1 czytanie 2 Tm 1,1-3.6-12
Ewangelia Mk 12,18-27
Czwartek

1 czytanie 2 Tm 2,8-15
Ewangelia Mk 12,28b-34

W naszym Sanktuarium w ostatnim okresie (25 maja -35 maja) sakrament małżeństwa
zawarli :,

Piątek

•

Kamil Michalak i Agnieszka Beata Wasyńczuk

1 czytanie Oz 1,3-4.8c-9

•

Karol Wojciech Michalak i Magdalena Maria Góźdź

2 czytanie Ef 3,8-12.14-19

•

Damian Kupracz i Ewa Tarasiuk

Ewangelia J 19,31-37

•

Paweł Musiński i Monika Majchrzak

W naszym Sanktuarium w ostatnim okresie (25 maja -31) sakrament
chrztu przyjęli:

Sobota

1 czytanie Iz 61,9-11
Ewangelia Łk 2,41-51

Dominika Stocka, Norbert Kucharski, Karmen Kowalczuk
Niedziela

W tym pięknym, uroczystym czasie dziękujemy Bogu za 2 rok kapłaństwa
ks. Pawła Gołofita, 4 rok kapłaństwa ks. Marcina Chmiela, 7 rok
kapłaństwa ks. Tomasza Musieja. Wyrażamy głęboką wdzięczność za to,
że jesteście z nami, że prowadzicie nas ku Bogu i tak pięknie pokazujecie,
iż tylko Jezus jest prawdziwą drogą, prawdą i życiem. Dziękujemy za
oddaną posługę na chwałę Bogu i na pożytek ludziom. Jednocześnie
pragniemy zapewnić Was czcigodni księża o naszej pamięci w modlitwie
oraz wdzięczności za wsparcie duchowe, którego niejednokrotnie
doświadczyliśmy od Was.
Życzymy Wam drodzy księża na kolejne lata służby kapłańskiej wielu łask
Bożych, opieki Matki Bożej Chełmskiej, ludzkiej dobroci, zdrowia,
uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów życia.

1 czytanie Rdz 3,9-15
2 czytanie 2 Kor 4,13.5,1
Ewangelia Mk 3,20-35
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Ogłoszenia parafialne
• Trwa Oktawa Bożego Ciała w naszym mieście. Dziś u nas o godz. 11.30, przewodniczy ks.
Marcin Rola, wikariusz parafii Chrystusa Odkupiciela, który przez cały dzień głosi u nas homilię.
W kolejne dni o godz. 18.00. W poniedziałek w Parafii Miłosierdzia Bożego, we wtorek - św.
Rodziny, w środę - św. Ducha, w czwartek zakończenie z błogosławieństwem wianków u oo.
franciszkanów w małym kościółku.
• W ramach trwających w naszym mieście Dni Kultury Chrześcijańskiej zapraszamy dziś na
godz. godz. 19.15 do naszej bazyliki na spektakl słowno- muzyczny Nie lękajcie się - wybór
najważniejszych tematów poruszanych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do
Ojczyzny - w reż. Izabeli Drobotowicz – Orkisz, w wykonaniu Teatru Hagiograf z Krakowa oraz
Chóru z Parafii Rozesłania św. Apostołów.
• W środę zapraszamy nauczycieli do sali w podcieniach na spotkanie. Rozpoczną je nabożeństwo
o godz.17.30 i Msza św. o godz. 18.00.
• W czwartek, również w naszym sanktuarium, rozpoczynają się rekolekcje z postem św.
Hildegardy. Zjazd uczestników - godz. 15.00. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Serdecznie
zachęcamy do skorzystania z tej propozycji troski o równowagę ciała i ducha. Szczegółowe
informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii. Zapisy przyjmujemy w
kancelarii i zakrystii.
• W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Porządek Mszy św. tak jak w dzień
powszedni. W tym dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
• Za tydzień podczas Mszy św. o godz. 12.00 będziemy gościli ks. bpa Józefa Wróbla, który
dokona poświęcenia dwóch sztandarów szkoły Arka.
• Za tydzień również odbędzie się w Chełmie Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: Dziękuję,
że żyję. Zacznie się od Mszy św. o g. 12.00 w kościele pw. św. Rodziny. Po liturgii uczestnicy
marszu wyruszą ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej. Zachęcamy, by każdy uczestnik zabrał
ze sobą transparent promujący hasło marszu: Polska rodziną silna. Po zakończeniu marszu przy
bazylice odbędą się piknik rodzinny oraz koncert Arki Noego. Zachęcamy do uczestnictwa w
akcji Selfie dla życia. Szczegóły w gablocie i na ulotkach.
• Ze św. Michałem na Jasną Górę - pod takim hasłem zapraszamy na III ogólnopolską
pielgrzymkę w dniu 7 lipca osoby, które uczestniczyły w peregrynacji św. Michała, noszących
szkaplerz, rycerzy, czcicieli i wszystkich chętnych. Koszt: 70 zł. Szczegółowe informacje
znajdują się na plakacie na tablicy ogłoszeń.
• W kawiarence jest możliwość nabycia obrazków z modlitwami do Matki Bożej Chełmskiej obecną oraz z 1937 r. W karnecie znajdują się również płatki z róż, które wierni ofiarowali Matce
Bożej Chełmskiej podczas uroczystości odpustowych.
•

Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, wszystkim zaś
Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki
Bożej Chełmskiej.
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