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    Niedziela 9 lipca 2017 r. 
XIV niedziela zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                          Za 9,9-10 

 Czytanie z Księgi Zachariasza 

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto 

Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na 

osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a 

konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. 

Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż 

po krańce ziemi.                                             

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.   

 

 

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                          Rz 9,9.11-13 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia:  

   Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży 

w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do 

Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa 

wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was 

swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy 
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żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was 

śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 

popędom ciała – będziecie żyli. 

                                                                                                          Oto Słowo Boże.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                   

      Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                     Mt 11,25-30 

     W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 

roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 

Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna 

Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn 

zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 

obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i 

uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 

ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje 

brzemię lekkie”. 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie.                                                                                                               

 

                                                               

         Rozważanie 

Codzienny kontakt ze słowem Bożym, niedzielna Eucharystia, adoracja Najświętszego 

sakramentu, medytacja… to czerpanie z samego źródła, które prowadzi do prostoty i 

pokory serca, przemienia duchowo, jest „wewnętrznym balsamem” - przynosi ukojenie 

duszy. Przemieniając nas, przemienia innych, wnosi dobro i miłość w świat… Jezus 

zaprasza wszystkich utrudzonych i obciążonych, by przyjęli Jego jarzmo, czyli 

powierzyli się Jego osobie. To wezwanie objawia serce Jezusa, które jest łagodne, 

delikatne, pokorne, ciche, dalekie od wyniosłości, emanujące pokojem i przelewające 
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miłość na tych, którzy chcą przebywać w Jego bliskości. „Cichy i pokorny wskazują 

postawę Jezusa wobec Boga i wobec ludzi: wobec Boga – postawa ufności, 

posłuszeństwa i uległości. Wobec ludzi – postawa przyjmowania, cierpliwości, 

dyskrecji, gotowości do przebaczenia i służenia” (Bruno Maggioni). Wezwanie Jezusa 

do utrudzonych i obciążonych wskazuje na kobiecy, macierzyński odcień Bożej miłości. 

Człowiek, który przyjmuje delikatne, pełne miłości jarzmo Jezusa jest jak proste, 

pokorne dziecko, szczęśliwe na łonie swej matki, gdyż jego pragnienia fizyczne, 

psychiczne i duchowe zostały zaspokojone (zob. Ps 131). Wszyscy doświadczamy, że 

życie jest trudem, ale często przyczyniamy się do tego sami. Tworzymy problemy, 

trudności, komplikujemy to, co proste, utrudniamy codzienność sobie i innym… Chwila 

spotkania z Jezusem pozwoli inaczej patrzeć na codzienność, wniesie w nasze życie 

większy pokój, harmonię… Jezus zapewnia nas, że gdy przychodzimy do Niego, mamy 

dla Niego czas, On nas pokrzepi… Cyprian Kamil Norwid napisał, że odpocząć oznacza 

„począć na nowo”. Chwila spędzona codziennie z Jezusem jest odpoczynkiem, siłą, by 

na nowo poczynać trud codzienności. „Zechciejmy polubić bycie przy Panu. Wtedy 

możemy wszystko Jemu powiedzieć, z Nim omówić swoje pytania, swoje troski i swoje 

obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, swoją wdzięczność, rozczarowania, 

prośby i pragnienia” (Benedykt XVI). 

Jakie miejsce w ciągu mojego dnia zajmuje kontakt z Jezusem? Czy doświadczam czasem 

bliskości serca Jezusa? Jaki rodzaj zmęczenia towarzyszy mojemu życiu? Czy moje zmęczenie 

wynika z trudu życia Ewangelią, czy z nudy i pustki życiowej? W jaki sposób odpoczywam? 

Czy mój odpoczynek służy innym? 

 

                                                                                                                                    

                               

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Rdz 28,10-22a Ewangelia  Mt 9,18-26 

 

Wtorek 1 czytanie  Prz  2,1-9 

 

Ewangelia  Mt 19,27-29 

Środa 1 czytanie  Rdz 41,55-57.42,5-7 

 

Ewangelia  Mt 10,1-7 

 

Czwartek 1 czytanie  Rdz 44,18-21.23b-29 

              

Ewangelia  Mt 10,7-15 

 

Piątek 1 czytanie  Rdz 46,1-7.28-30                     

 

Ewangelia  Mt 10,16-23 

Sobota 1 czytanie  Rdz 49,29-33;50,15-26 

 

Ewangelia  Mt 9,14-17 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Gościmy dziś w naszym sanktuarium ojca Tadeusza misjonarza z Kowla, 

który cały dzień dzieli się z nami refleksją nad Słowem Bożym prosząc 

jednocześnie o naszą modlitwę i wsparcie materialne poprzez złożenie ofiary 

do puszki. 

2. We wtorek wypada 35 Rocznica Śmierci ks. kan. Marcelego Mrozka 

wieloletniego drugiego z kolei proboszcza naszej parafii. Na Mszę św. 

zapraszamy na godz. 18.00. Przy tej okazji gorąca prośba byśmy odwiedzając 

groby naszych bliskich pamiętali o grobach kapłanów, by tam czasem 

zatrzymać się na modlitwę, uprzątnąć czy postawić znicz. Prowadźmy też 

dzieci i młodzież. Od czerwca br. każdego miesiąca groby naszych byłych 

kapłanów będą odwiedzać i porządkować członkowie poszczególnych grup 

duszpasterskich. W czerwcu była służba liturgiczna, w tym miesiącu Rodzina 

Żywego Różańca. W najbliższych tygodniach też zmienimy płytę nagrobną. 

3. W czwartek o godz. 17.30 zapraszamy na kolejny Różaniec Fatimski. 

Przeżywamy tę modlitwę w Jubileuszu 100-lecia Objawień Fatimskich. 

Poprowadzi ja tym razem ks. Krzysztof Hawro. Prosimy o przyniesienie ze 

sobą świec. Jak widzimy z relacji z Fatimy są one nieodłącznym elementem w 

modlitwie podczas procesji. Ofiary w tym dniu zbierane na tacę są 

przeznaczone na Figury Fatimskie umieszczone w Rosarium. 

4.  Osoby wyjeżdżające na pielgrzymkę do Fatimy zapraszamy na spotkanie 

organizacyjne w najbliższą sobotę 15 lipca o godz.18.00 do Sali różańcowej.   

5. W przyszłą niedzielę wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry 

Karmel. Osoby, które chciałby przyjąć szkaplerz karmelitański prosimy o 

zgłaszanie się do kancelarii lub zakrystii w celu zamówienia szkaplerza. 

Uroczystość będzie podczas Mszy św. o godz. 18.00, tak by wszyscy, którzy 

po wysłuchaniu specjalnej homilii zechcą przyjąć w tym szczególnym dniu 

szkaplerz mieli taka możliwość. 

6. W kancelarii trwają zapisy na XXXIX Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w 

dniach 1- 14 sierpnia. Przewodnikami duchowymi będą z naszej parafii ks. 

Paweł Gołofit i ks. Marcin Rola z Parafii Chrystusa Odkupiciela. 

7. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. 

Wszystkim Gościom i Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia, pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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