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Pierwsze czytanie

Mdr 1,13-15;2,23-24

Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela
Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko
po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu
ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla
nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej
wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy
do niego należą.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

2 Kor 8,7.9.13-15

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w
miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was
ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie
utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą
ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby
nastała równość według tego, co jest napisane: „Nie miał za wiele ten, kto miał dużo.
Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez
Ewangelię. (2 Tm 1,10b)

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Mk 5,21-43

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był
jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł
Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”.
Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat
cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie
pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i
dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”.
Zaraz też ustał jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz
w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?”
Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: "Kto się Mnie dotknął?”. On
jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż
wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko,
twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił,
przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz
Nauczyciela ?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : „Nie bój się, tylko wierz”.
I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: "Czemu
robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich,
wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało.
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”.
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia.
Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
W Ewangelii dzisiejszej święty Marek relacjonuje dwa cudowne uzdrowienia, które podkreślają miłosierdzie i czułość
Jezusa wobec kobiet. Pierwszą z uzdrowionych jest kobieta cierpiąca na upływ krwi, związany prawdopodobnie z
krwawieniem narządów rodnych. Dwunastoletni okres choroby był niezwykle uciążliwy. Krwawienie było chorobą
wstydliwą. Ponadto sprawiało, że według Prawa była stale rytualnie nieczysta. Ta kobieta przeszła już nieskończenie
długą drogę. Przemierzyła cały Izrael, zobaczyła "od środka" wszystkie praktyki lekarskie, wydała cały swój majątek
i nic jej nie pomogło - miała się jeszcze gorzej. Rozumiemy dobrze tę kobietę i jej dramat. Gdy grozi nam (lub bliskim
nam osobom) choroba, zwłaszcza śmiertelna, jesteśmy w stanie uczynić wszystko, byleby odzyskać zdrowie.
Pan Bóg czasem dopuszcza "dwunastoletni krwotok", pozwala się "wykrwawiać". Pragnie bowiem, byśmy przekonali
się na własnej skórze, że nasze siły, spryt, pieniądze nie zawsze pomogą. Są w życiu sytuacje i doświadczenia, które
może odmienić i uzdrowić tylko sam On. Im wcześniej to zrozumiemy, tym krócej będziemy cierpieć. Gdy wszystkie
zabiegi okazały się nieskuteczne, gdy zawiódł rozsądek i własne siły, gdy zawiedli inni, kobieta cierpiąca na krwotok
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nadal nie przestaje walczyć. Podejmuje najważniejszą decyzję życia - zawierza Jezusowi.
Wierzy, że moc uzdrowienia tkwi w dotyku. Pragnie dotknąć chociaż płaszcza Jezusa.
Ma świadomość, że kontakt z Nim odmieni jej życie. Niewątpliwie był to "dotyk
magiczny", gdyż ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
Wydaje się, że wiara kobiety była wymieszana z zabobonami, jak często dzieje się w
naszym życiu. Nasza wiara nie zawsze jest "czysta", ale zawiera domieszkę własnych
wierzeń i zabobonów. Traktujemy Boga częściowo magicznie. Ewangelista Marek
podkreśla jednak, że Nauczyciel zadowala się nawet prostą wiarą, niedojrzałą, zmieszaną
z elementem zabobonu (A. Pronzato). Nawet taka wiara, o wiele mniejsza niż ziarnko
gorczycy, wystarcza Jezusowi, dokonać cudu i pokazać kobietę jako przykład dla innych.
Drugą kobietą jest córka Jaira. Tym razem do cudu przyczynia się wiara jej ojca. Wobec
zbliżającej się śmierci swojej córki nie może już nic uczynić. Sytuacja jest beznadziejna.
Ale on również nie traci nadziei. Jedynym ratunkiem wydaje się cud. Przełożony
synagogi wychodzi naprzeciw Jezusa, pada do Jego stóp i usilnie błaga o pomoc. Tą
postawą wyraża uznanie władzy Jezusa; wyraża również własną niemoc i wiarę w
uzdrowicielską moc Mistrza. Podając chorej rękę, Jezus przekazuje jej cząstkę swej
mocy, która zwycięża śmierć i prowadzi ku życiu. Święty Marek używa tutaj słów,
którymi później opisze także zmartwychwstanie Jezusa: "egeire" - wstań i "aneste" powstała, zbudziła się. Dziewczynka budzi się, ponieważ Jezus ujmuje ją za rękę i mówi
do niej. Przez słowa Jezusa dosięga ją uzdrawiająca Moc Boga. W Jezusie spotyka Boga,
który na nowo wzbudza w niej moc, podarowaną jej od chwili narodzenia. Dzięki tej mocy
może sama wstać i sobie pomóc (A. Grün).
Jaka jest historia mojego "krwawienia"? Jak przeżywam czas choroby? Czy w chwilach
bezradności potrafię zwracać się z wiarą do Boga? Czy doświadczyłem już "dotyku
Jezusa"? Czy nie traktuję Boga zbyt magicznie?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Am 2,6-10.1316
Ewangelia Mt 8,18-22
Wtorek

1 czytanie Ef 2,19-22
Ewangelia j 20,24-29
Środa

1 czytanie Am 5,1415.21-24
Ewangelia Mt 8,28-34
Czwartek

Zapowiedzi przedślubne (15 czerwca-21 czerwca) :
• Szymona Flis kawaler z Chełma par. tut. i Diana Bulicz panna z
Biszcza par. pw. NSJ
Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem
małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069)

1 czytanie Am 7,10-17
Ewangelia Mt 9,1-8
Piątek

1 czytanie Am 8,4-6.9-12
Ewangelia Mt 9,9-13
Sobota

W okresie (15 czerwca-21 czerwca) sakrament małżeństwa zawarli:
•
•
•
•

Krzysztof Paweł Michałowski i Ewelina Zofia Szmit
Łukasz Kamil Sereda i Justyna Natalia Masiakiewicz
Patricio Andres Olivares Araya i Paulina Bogiel
Zbigniew Gajdulewicz I Edyta Agnieszka Dziedzic

1 czytanie Am 9,11-15
Ewangelia Mt 9,14-17
Niedziela

1 czytanie Ez 2,2-5
2 czytanie 2 Kor 12,7-10
Ewangelia Mk 6,1-6

W okresie (15 czerwca-21 czerwca) sakrament chrztu przyjęli:
• Weronika Ostrowska
• Gabriel Sawicki
• Gniewko Pawlos
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Ogłoszenia parafialne
• Gościmy w naszej wspólnocie o. Tomasza, franciszkanina, misjonarza z Kamerunu. Przez
cały dzień głosi homilie i prosi nas o wsparcie duchowe oraz materialne.
• Jutro, też o godz. 18.00 w bazylice, będziemy modlili się w intencji ks. Tomasza w wigilię
imienin. Serdecznie zapraszamy!
• We wtorek w archikatedrze w Lublinie o godz. 19.00 odbędą się doroczne uroczystości
odpustowe ku czci Matki Bożej Płaczącej. Ks. Arcybiskup serdecznie zaprasza.
• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.30 na
nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej, nowych powołań oraz osób, które
modlą się za powołanych.
• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. oraz od
godz. 17.30. W czasie wakacji nie ma odwiedzin chorych w domach.
• Nabożeństwo pierwszej soboty: 7.30 - różaniec, 8.00 - Msza św., a po niej ok.
piętnastominutowe nabożeństwo.
• Osoby, które w tym roku wybierają się na pieszą, jubileuszową - 40. już, pielgrzymkę do
Częstochowy pod hasłem: Owocem Ducha jest miłość, mogą zapisywać się w kancelarii
parafialnej. Zachęcamy zwłaszcza młodzież do tej formy spędzenia kilku dni wakacji jako
rekolekcji w drodze. Koszt: 75 zł. Istnieje możliwość zniżek. Jest też fundusz pomocy
pielgrzymom Idę z Tobą przez złożenie swojej intencji, w której będą się modlić
uczestnicy pielgrzymki. W ten sposób, nie mogąc osobiście brać udziału w pielgrzymce,
można uczestniczyć w niej duchowo. Informacje szczegółowe dostępne są w kancelarii.
• W przyszłą niedzielę odbędzie się doroczny odpust w Parafii Rozesłania św. Apostołów.
Suma o godz. 12.30. Ks. Dziekan serdecznie zaprasza.
• W tym tygodniu, jak Bóg pozwoli, zostanie ukończony remont fragmentu ściany
południowej bazyliki. Rusztowania zostaną przeniesione na front. Przez najbliższe
tygodnie będzie czynne tylko jedno główne wejście.
• Zapraszamy do Kawiarenki na Górce, która otwarta jest codziennie od 10.00 do 18.00, a
w niedzielę od 8.00 do 19.30.
• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Marian Szpindowski,
śp. Wiktor Jankowski. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu
Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim
Gościom i Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką
Matki Bożej Chełmskiej.
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