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  Pierwsze czytanie                                                                    Rdz 2,7-9;3,1-7                                                                                    
  Czytanie z Księgi Rodzaju  

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek 

czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg 

umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa 

miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo 

poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które 

Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: "Nie jedzcie 

owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?”. Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z 

drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg 

powiedział: "Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. Wtedy 

rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego 

drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta 

spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce 

tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała 

swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że 

są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.      

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            

Drugie czytanie                                                                                  Rz 5,12-19     

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                              

  Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób 

śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech 

był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć 

rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem 

http://www.bazylika.net/
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na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z 

przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 

udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem 

jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko 

grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich 

grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 

jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą 

w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło 

na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na 

wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego 

człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się 

sprawiedliwymi.                                             

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                            

Aklamacja                                                                                                                              Mt 4, 4b    

       Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.    

                                                                                                                           

     

 Ewangelia                                                                                                                     Mt 4, 1-11 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza    

   Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 

czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 

Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu 

odparł: „Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 

z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i 

rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim 

rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. 

Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 

swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 

świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 

pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu 

swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a 

oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 

                                                    

                                                                                                                         Oto Słowo Pańskie. 
 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Rozważanie 
 

Największą próbą pustyni i życia duchowego jest pokusa niecierpliwości i skrótów. 

Podobną była pokusa Jezusa na pustyni. Ojciec wyznaczył Jezusowi drogę pokory, 

ukrycia, „słabości”, upokorzenia, krzyża. Szatan natomiast proponuje trzy skróty, które 

pozwolą Mu uniknąć tej niewygodnej drogi: cud ekonomiczny, spektakularny sukces 

oraz władzę. Jezus odrzucił potrójną pokusę skrótów. Podjął wąską drogę, wyznaczoną 

Mu przez Ojca. Zamiast cudów ekonomicznych i ograniczenia człowieczeństwa do 

horyzontu chleba, czy dóbr materialnych, przyszedł, by odkryć i zaspokoić nasz głód 

duchowy. Jeśli w przyszłości rozmnoży chleb, to jednak nie przemieni kamieni. Posłuży 

się chlebem, który już jest. Jakby chciał wskazać, że prawdziwym cudem jest dzielenie 

się tym, co mamy (por. Mt 14, 13nn). Zamiast spektakularnego cudu Jezus podejmie 

krzyż. Cud Jezusa polega na odmowie zejścia z krzyża, na przekór wszystkim kusicielom, 

którzy proponują łatwy sukces i zbawienie (por. Mt 27, 39nn). W ten sposób wskaże 

uczniom, że nie ma zbawienia bez niewygodnego wejścia na Golgotę; nie ma 

zmartwychwstania bez krzyża. Zamiast władzy Jezus uczy drogi cierpliwości, wolności, 

służby i miłości, godząc się na ryzyko odrzucenia. Jeśli później uklęknie, to nie przed 

szatanem, ale przed człowiekiem, umywając mu nogi (por. J 13, 1nn). W ten sposób 

odwraca wszystkie kryteria ludzkiej wielkości, wskazuje, że prawdziwa wielkość polega 

na służbie. Pozbawia również możliwości używania Boga do egoistycznych interesów, 

snów o wielkości i władzy. Trzy pokusy szatana, odrzucone przez Jezusa, są pokusami 

wszystkich czasów. Są naszymi pokusami. Łatwe, tanie zbawienie, bogactwo i 

zabezpieczenie, popularność i sukces oraz władza będą nas ciągle nęcić. Jezus wygrywa 

konfrontacje z szatanem, stosując potrójną broń. Po pierwsze: walczy „we wspólnocie”, 

wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Nasze upadki są często wynikiem lęków, że musimy 

podejmować samotną walkę ze złem. Zapominamy, że to nie jest tylko nasza walka. Gdy 

zaufamy Jezusowi, On walczy wraz z nami, walczy poprzez nas. Drugą „bronią” Jezusa 

jest Pismo święte. Wobec inteligencji szatana stosuje moc Słowa Bożego. W Biblii 

znajdujemy odpowiedź na trudności, pokusy, problemy codziennego dnia. Gdybyśmy 

sięgali do niego częściej, przyniosłoby nam rozjaśnienie wielu problemów i trudności. 

Trzecią „bronią” jest stanowczość, pewność, ucinanie pokusy u jej zarania, odrzucenie 

wszelkich kompromisów. Wejście w dialog z pokusą jest początkiem przegranej. Szatan 

jest inteligentniejszy od nas i tylko czyha na nasz ruch: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 

Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8). 

Jaka jest moja największa pokusa? Jakie skróty stosuję w życiu? Czy jestem cierpliwy? 

Czy nie żyję przede wszystkim horyzontem materialnym („chlebem”)? Jakie jest moje 

podejście do krzyża? Co jest dla mnie ważniejsze w sprawowaniu władzy: własne profity 

i prestiż czy służba bliźnim? Jaką bronią walczę z szatanem? 

 

                                                            

 

                    Księdzu Infułatowi Kazimierzowi Bownikowi 

 

Drogi Księże Kazimierzu pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych 

Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym 

światłem każdy dzień księdza Infułata, a Matka Boża z Góry Chełmskiej wyprasza 

na każdy dzień wszystko, co potrzebne by dalej w zdrowiu pięknie żyć i podążać 

drogą Bożą ku świętości. 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Kpł 19, 1-2.  

11-18 

 

Ewangelia Mt 25, 31-46 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 55, 10-11 

                                                             

Ewangelia Mt 6, 7-15 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Syr  51, 13-20 

 

 Ewangelia J 15, 9-17 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Est 4, 17k 
 

 Ewangelia Mt 7, 7-12 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ez 18, 21-28 

 

Ewangelia Mt 5, 20-26 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Pwt 26, 16-19 

                                     

Ewangelia Mt 5, 43-48 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Rdz 12, 1-4a 

                            

2 czytanie 2 Tm 1, 8b-10 

                                      

Ewangelia Mt 17, 1-9 
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Ogłoszenia parafialne 

 
• Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa: Gorzkie Żale, z 

kazaniem pasyjnym, każdej niedzieli o godz. 17.00 – tematem rozważań będzie Tajemnica 

Eucharystii. Droga krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.00 i dla dorosłych o godz. 

17.00. Pamiętajmy, że w centrum naszego życia religijnego jest Eucharystia. Jeśli tylko czas 

pozwoli pozostańmy po drodze krzyżowej na Niej. 

• W zakrystii przyjmowane są ofiary do grobu Pana Jezusa i dekorację ołtarza. 

• Zachęcamy też do podjęcia abstynencji na czas Wielkiego Postu lub na dłuższy okres. Księga 

abstynencji wyłożona jest na stoliku z prasą przy wyjściu głównym. Jednocześnie dla osób 

zdrowych proponujemy post o chlebie i wodzie, jako dar w intencji osób ochrzczonych a 

niepraktykujących oraz o dobre owoce rekolekcji. 

• Trwa remont ołtarza z cudowną Ikoną Matki Bożej. W minionym tygodniu wymontowano Obraz, 

okazuje się, że jest mocno zniszczona deska – zjedzona przez drewnojady, do tego stopnia, że 

podziurawione jest również płótno. Więc renowacji potrzebuje nie tylko sukienka i korony, ale 

cały obraz, który już oddany został w fachowe konserwatorskie dłonie.  

• W środę na godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie formacyjne dorosłych lektorów. 

• W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W czwartek zapraszamy o godz. 17.30 na 

modlitwę w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej, jak również za osoby 

modlące się za kapłanów. 

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas mszy św. porannych oraz od godz. 16.00 dla 

dzieci i od godz. 17.00 dla młodzieży i dorosłych. 

• Pierwsza sobota miesiąca to o godz. 7.30 różaniec, 8.00 Msza św., a po niej 15 minutowe 

nabożeństwo z rozważaniem jednej z tajemnic. 

• Już po raz czwarty zapraszamy w sobotę wszystkich mężczyzn, dzieci, młodzież i dorosłych i 

starszych na męski różaniec ulicami miasta w intencjach wynagradzających Niepokalanemu 

Sercu Maryi oraz dokonywanych profanacji, w intencji Ojczyzny i o świętość naszych rodzin. 

Nie boj się zostać Rycerzem Maryi. Przyjdź. Początek Msza św. w Bazylice o godz. 8.00. 

• Każdej niedzieli po południu do bazyliki przybywają osoby na modlitwę czy zwiedzanie. Po raz 

kolejny zwracamy się z prośbą do Parafian i Sympatyków o podjęcie dwugodzinnych dyżurów 

od godz.13.00 do godz. 15.00. Osoby chętne mogą zapisywać się w zakrystii. Składamy 

serdeczne Bóg zapłać tym, którzy dotychczas taki dyżur pełnili. 

• W naszej parafii organizowany jest wyjazd do Warszawy na beatyfikację Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w dniu 7 czerwca 2020 r. Przewidywany koszt wyjazdu będzie wynosił ok. 100 

zł. Zapisy i szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej i zakrystii. 

• Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej organizuje kurs pisania ikon – poziom podstawowy. 

Zajęcia poprowadzi doświadczony ikonograf. Informacje na plakacie w gablocie przy wyjściu z 

bazyliki. Zapisy do najbliższego piątku. 

•  Zapraszamy do kawiarenki na smaczne min domowe ciasta, a także są w promocji Chełmskie         

Słodkości- bardzo dobre krówki z cytatami. 

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia, wśród, których jest nasz ks. Infułat życzenia Bożego 

błogosławieństwa, wszystkim Gościom, Sympatykom i Parafianom szczęśliwego tygodnia pod 

opieka Matki Bożej Chełmskiej. 


