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    Niedziela 2 lipca 2017 r. 
XIII niedziela zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                             2 Krl 4,8-11.14-16a 

 Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej 

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, 

która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał 

się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: Oto jestem 

przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. 

Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, 

stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego 

dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do 

snu. Mówił dalej: Co więc można uczynić dla niej? Odpowiedział Gechazi: 

Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: Zawołaj ją! Zawołał ją 

i stanęła przed wejściem. I powiedział: O tej porze za rok będziesz pieściła syna.                                             

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.   

 

 

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                         Rz 6,3-4.8-11 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

  Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 

zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem 

przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 

abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki 

chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim 
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również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej 

nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu 

tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, 

żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.                                                                                                                                        

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.    

 

                                                                                                                              

      Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                     Mt 10,37-42 

     Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, 

nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie 

jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe 

życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; 

a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje 

proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 

dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody.    

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   

                                                               

         Rozważanie 

 Jezus odwołuje się do pierwszego przykazania, które na początku stawia miłość Boga: 

„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze 

wszystkich swych sił” (Pwt 6, 5). Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg 

zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia. Dlatego nie powinniśmy Go kochać 

jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg pragnie, byśmy Go kochali 
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miłością totalną, całkowitą – całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, 

całym życiem. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie. „Jeżeli 

Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu” – mawiał św. Augustyn. 

Jeśli Bóg nie jest „pierwszą miłością”, Jego miejsce zajmą inni. Rodzina, dzieci stają się 

wówczas bożkami, przed którymi klękamy i które adorujemy. W naśladowanie Jezusa 

wpisany jest również krzyż. Uczeń Jezusa naśladuje Mistrza w całym Jego życiu, a wiec nie 

może wykluczyć ostatecznej konsekwencji swego posłannictwa – krzyża i śmierci 

męczeńskiej. Ojcowie Kościoła nadali słowom Jezusa sens bardziej duchowy. Podjąć krzyż, 

oznacza afirmować cierpienie, które nas w życiu spotyka. Już sama realizacja miłości jest 

cierpieniem, bo miłość bez cierpienia jest iluzją. Cierpieniem jest codzienne życie i trud 

wzrastania w cnotach, w dobrem; pokonywania siebie i własnych wad. Cierpieniem jest życie 

we wspólnocie i rany, jakie zadaje drugi człowiek. Cierpieniem jest wszystko, co krzyżuje 

nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Cierpieniem jest również życie na 

co dzień Ewangelią, zwłaszcza w środowiskach nieprzychylnych, zlaicyzowanych… Gdy 

przyjmujemy drogę Jezusa, napotykamy krzyż. Gdy go podejmujemy z Jezusem prowadzi nas 

do prawdziwej, bezinteresownej miłości. Budzi i podnosi do nowego życia. Jezus podkreśla 

również wagę misji uczniów. Są oni „przedłużeniem Jego rąk”; reprezentują Jego samego, a 

przez to Boga Ojca. Stąd życzliwe przyjęcie uczniów Jezusa (i przede wszystkim Ewangelii, 

którą głoszą) jest przyjęciem samego Boga. Nie pozostanie bez nagrody. Jezus utożsamia się 

ze słabymi narzędziami, jakimi są Jego uczniowie, a nawet z każdym najmniejszym (por. Mt 

25, 40). Stąd nie jest najważniejsze, czy uczeń jest „wykwalifikowany”, inteligentny, 

sympatyczny… ale czy jest „narzędziem w ręku Boga”.  

Jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje w niej Bóg? Jak wygląda moja miłość do Boga? 

Jakie są moje relacje rodzinne (z rodzicami, dziećmi)? Czy ktoś z ludzi nie stał się moim bożkiem? Co jest 

moim codziennym krzyżem? W jaki sposób go podejmuję i przeżywam? Czy z Jezusem? Jak odnoszę się do 

dzisiejszych wysłanników Jezusa – kapłanów? Czego od nich oczekuję? Co cenię, a co krytykuję?                                                                                                                                        

                               

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    Ef 2,19-22 Ewangelia   J 20,24-29 

 

Wtorek 1 czytanie    Rdz 19,15-29 

 

Ewangelia  Mt 8,23-27 

Środa 1 czytanie    Rdz 21,5.8-20 

 

Ewangelia  Mt 8,28-34 

 

Czwartek 1 czytanie    Rdz 22,1-19  

              

Ewangelia  Mt 9,1-8 

 

Piątek 1 czytanie    Rdz 23,1-4.19;1-8.10                     

 

Ewangelia  Mt 9,9-13 

Sobota 1 czytanie    Rdz 27,1-5.15-29 

 

Ewangelia  Mt 9,14-17 
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Ogłoszenia parafialne 

 

1. Trwa Rok św. Brata Alberta, a my gościmy dziś w naszym sanktuarium 

byłego mieszkańca Schroniska św. Alberta w Chełmie, który dzieli się z nami 

podczas każdej Mszy św. świadectwem swojego życia. A my chcemy objąć 

modlitwą i ofiarą składaną do puszki przy wyjściu z bazyliki mieszkańców 

tego domu dla bezdomnych. Pamiętamy, że na miarę swoich możliwości 

panowie pomagają przy naszym sanktuarium. 

2. Jutro w archikatedrze w Lublinie o godz. 19.00 doroczne uroczystości 

odpustowe ku czci Matki Bożej Płaczącej. Ks. Arcybiskup serdecznie 

zaprasza. 

3. Jutro też o godz. 18.00 w bazylice będziemy modlili się w intencji ks. 

Tomasza w Dniu Imienin. Serdecznie zapraszamy. 

4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na godz. 

17.30 na nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej, o nowe 

powołania jak również osoby które modlą się za powołanych. 

5. W pierwszy piątek spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. oraz 

od godz. 17.30. W czasie wakacji nie ma odwiedzin chorych w domach. 

6. Osoby, które w tym roku wybierają się na pieszą pielgrzymkę do 

Częstochowy mogą zapisywać się w kancelarii parafialnej. Jest to już 

XXXIX.  Hasło „ W szkole Matki Bożej Fatimskiej”. Zachęcamy zwłaszcza 

młodzież do tej formy spędzenia kilku dni wakacji – jako rekolekcji w drodze. 

Koszt 75zł. Istnieje możliwość zniżek. Jest też fundusz pomocy pielgrzymom 

„ Idę z Tobą „ przez złożenie swojej intencji, w których modlić się będą 

pielgrzymi. W ten sposób my również nie mogąc osobiście możemy duchowo 

uczestniczyć w pielgrzymce. Szczegóły w kancelarii.   

7. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. 

Wszystkim Gościom i Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom 

szczęśliwego tygodnia, pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 


