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    Niedziela 18 czerwca 2017 r. 
XI niedziela zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                        Wj 19,1-6a 

 Czytanie z Księgi Wyjścia 

W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na 

pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili 

obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do 

Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i 

to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was 

na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać 

będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją 

własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz 

wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.                                              

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.   

 

 

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                               Rz 5,6-11 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

    Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, 

gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje 

się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka 

życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość 

[właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy 
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teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc 

nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym 

bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko 

to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez 

którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. 

                                                                                                                         Oto Słowo Boże.       

                                                                                                                                                                                                                                               

      Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                    Mt 9,36-10,8 

     Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 

owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im 

władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i 

wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany 

Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i 

Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 

Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, 

dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego 

miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!     

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.                                                                 

         Rozważanie 

 

    Jezus czynił tak niesamowite rzeczy, że ludzie pełni podziwu mówili: "Jeszcze się 

nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu". Dziś też wielu tego głównie oczekuje od 

Niego - spektakularnych czynów polegających na uzdrowieniach. Jezus jednak przede 

wszystkim nauczał i głosił Ewangelię, stając się "pasterzem" dla ludzi. My jednak 
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niechętnie słuchamy Jezusa, zwłaszcza gdy On czegoś wymaga. Nie do końca też 

akceptujemy Go jako pasterza, zwłaszcza wtedy, gdy mamy za Nim pójść, posłusznie, 

jak owce. I może dlatego tak często czujemy się "znękani i porzuceni". Tymczasem tak 

nie musi być. To się zmieni, jeśli będziemy chętnie słuchać Jezusa i naśladować Go. 

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy (umiejętności), 

które sam posiada, aby robili to samo, co On. Jesteśmy powołani i uzdolnieni do robienia 

tego samego, co Jezus. Problem jest jednak w tym, że my rzadko w to wierzymy. "Nie 

można zrozumieć człowieka bez Chrystusa" - powiedział św. Jan Paweł II. Bez 

Chrystusa człowiek nie zrozumie kim jest i czym jest obdarowany. Dlatego warto 

przyjaźnić się z Nim, warto Mu zaufać. Poprzez kontakt z Jezusem człowiek staje się 

"kimś". Nie czuje się lepszy od innych, ale odkrywa swoją prawdziwą tożsamość, czyli 

wielkość.  Warto działać i uzdrawiać nie tylko z chorób fizycznych, ale przede 

wszystkim z tych, które są przyczyną śmierci duchowej. Każdy z nas potrzebuje 

uzdrowienia z tego co nas boli fizycznie, ale też i duchowo. Każde wydarzenie, które 

jest przyczyną naszego bólu duchowego jest konsekwencją naszej źle obranej drogi. 

Zbieramy bowiem konsekwencje naszych złych wyborów. Jezus uczy nas, że każdy 

dzień jest dniem wyboru. Wybieramy w każdym momencie naszego życia. Często 

popełniamy błędy w naszych decyzjach, ale nie warto się poddawać, bo tylko wytrwali 

dobiegną do końca mety. W naszym życiu powinniśmy powstawać i wciąż uczyć się na 

naszych małych i wielkich błędach. Powinniśmy w ten sposób dbać osobiście o proces 

własnego uzdrowienia.   

     Czy akceptuje Jezusa jako swojego pasterza? Czy chętnie słucham i naśladuje Jezusa?       

Jakiego uzdrowienie najpierw potrzebuje fizycznego czy duchowego? Czy potrafię dokonywać 

właściwych wyborów?                                                                                                    

                                                                                                                                                                             

                                                          

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    2 Kor 6,1-10 Ewangelia  Mt 5,38-42 

 

Wtorek 1 czytanie    2 Kor 8,1-9 

 

Ewangelia  Mt 5,43-48 

Środa 1 czytanie    2 Kor 9,6-11 

 

Ewangelia Mt 6,1-6.16-18 

 

Czwartek 1 czytanie    2 Kor 11,1-11  

               

Ewangelia  Mt 6,7-15 

 

Piątek 1 czytanie    Pwt 7,6-11                     

2 czytanie    1J 4,7-16 

Ewangelia  Mt 11,25-30 

Sobota 1 czytanie    Iz 49,1-6 

2 czytanie    Dz 13,22-26 

Ewangelia  Mt 5,13-19 
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Ogłoszenia parafialne 

 
1. Trwa Oktawa Bożego Ciała w naszym mieście. Dziś u nas o godz. 11.00 

przewodniczy ks. dr Adam Raczkowski, 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 Ojców 

Reformatów. 

2. W środę w naszym sanktuarium modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała pod 

przewodnictwem ks. Krzysztofa Kralki. Porządek godz. 17.15 Nowenna do 

Matki Bożej Chełmskiej –intencje modlitewne możemy składać do skrzynki lub 

do zakrystii, 18.00 Msza św., a po niej modlitwa uwielbienia. 

3. W czwartek u nas zakończenie Seminarium Odnowy Wiary, w którym 

uczestniczyło prawie 400 osób. O godz. 18.00 Msza św., a po niej agapa w 

parku przed bazyliką. Podczas tej Mszy św. będzie błogosławieństwo 

wianuszków. 

4. W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową, którą jak będzie dobra 

pogoda odprawimy po naszej Chełmskiej Kalwarii. 

5. W piątek też zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież, 

rodziców i nauczycieli do dziękczynienia za kolejny rok nauki od godz. 17.30 

spowiedź i o 18.00 Msza św.  

6. W przyszłą niedzielę o godz. 9.30 Mszę św. prymicyjną będzie sprawował 

ojciec Rafał Waluch ze Zgromadzenia Ojców Franciszkanów Reformatów, 

pochodzący z Czułczyc. Zapraszamy. 

7. Jest to też 4 niedziela miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczamy na 

remonty trwające przy sanktuarium. Obecnie układane są płytki w podcieniach. 

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy pracowali przy plewieniu 

”wysokiej góry”. Łącznie pracowało 14 osób. 

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzenia Bożych łask. Wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom, szczęśliwego tygodnia. 
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