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  Pierwsze czytanie                                                                        Wj 19, 2-6a                                                                                    
  Czytanie z Księgi Wyjścia  

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw 

góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: "Tak 

powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, 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 do Rzymian                                                                                               

   Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 

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, gdy byliśmy jeszcze 

grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz 

przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy 

pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, 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.   

                                                                                                                                                                                                    

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                      Mk 1, 15             
 
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

 

 

 
 

Ewangelia                                                                                                                Mt 9, 36 – 10, 8 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

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

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 i dał im takie 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 

Na górze Jezus dokonuje wyboru Dwunastu. Ustanowienie imiennie Apostołów jest 

przekazaniem misji kapłańskiej i prorockiej oraz nawiązaniem do dwunastu pokoleń Izraela 

(synów Jakuba). Jest to również liczba kosmiczna, oznaczająca powszechność nowego ludu 

Bożego. Gdy czytamy imiona Dwunastu Apostołów, to z jednej strony uderza prostota, 

lakoniczność – krótkie imiona, zawierające najwyżej jedno określenie, ale z drugiej strony 

każde imię to przeogromne bogactwo, historia życia, relacje, mozaika osobowości, 

charakterów, temperamentów, itd. Gdy znajdujemy się na łące albo w rezerwacie przyrody 

(zwłaszcza mało dostępnym dla człowieka) uderza przeogromne bogactwo świata roślin i 

owadów, ptaków i zwierząt. Różnorodne gatunki, rodzaje, kolory, kształty… Ta przebogata 

mozaika dostępna jest dla nas zwykle z zewnątrz. Dopiero gdy studiujemy głębiej życie świata 

flory i fauny poznajemy współzależność, koegzystencję, symbiozę tych światów. Jezus 

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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wybiera podobnie przeogromną mozaikę osobowości, charakterów, 

temperamentów… Ewangeliści podają pewne cechy 

charakterystyczne niektórych uczniów. Szymona sam Jezus nazwał 

Piotrem.  Piotr znaczy skała, opoka. Piotr jest wśród Dwunastu tym, 

który gwarantuje trwałość, jedność, stanowi stały punkt 

odniesienia.  Braci Jakuba i Jana nazywa Jezus Boanerges, czyli 

synami gromu. Obaj są ludźmi, porywczymi, tryskającymi 

żywotnością i bardzo przywiązanymi do Jezusa. Dlatego wywołują 

„trzęsienie ziemi” tam, gdzie się udają. Są też naiwni i nierozważni; 

chcą wszystko zintegrować na wspólną modłę i być pierwsi w 

królestwie Jezusa. W grupie Dwunastu występują również 

przeciwieństwa. Jest Szymon Gorliwy należący do partii Zelotów, 

dość ekstremistycznej sekty ludu Izraela. Moglibyśmy powiedzieć 

językiem współczesnym – partyzant. I jest Mateusz, celnik, 

kolaborujący z okupantem. Jest kontemplatyk, człowiek serca, Jan. 

Jest Jakub, doktryner, człowiek prawa, tradycji, porządku. I jest 

racjonalista i sceptyk Tomasz. Jest także Judasz Iskariota, oszust i 

złodziej, który zawiedzie zaufanie Jezusa, zdradzi Go. Ta postać jest 

chyba najbardziej kontrowersyjna i budzi do dziś najwięcej pytań i 

wątpliwości (zwłaszcza po nagłośnieniu i fałszywej interpretacji 

Ewangelii Judasza). Grupa Apostołów z jednej strony stanowi pewien 

monolit, jest zjednoczona wokół Jezusa, ma solidny fundament w 

osobie Piotra, jednak z drugiej strony cechuje się ogromną 

różnorodnością. Różnorodność uczniów w Kościele powinna cieszyć. 

Każdy człowiek dobrej woli może odnaleźć w nim swoje miejsce. 

Nieraz pojawiają się tendencje sprowadzania innych do jednego 

sposobu myślenia, wyborów, wartościowania (według starego 

porzekadła, które mówi, że rodzimy się oryginałami, a umieramy 

kopiami). Czasem trudno przychodzi pogodzić się z różnorodnością, 

bogactwem i niepowtarzalnością innych. Ale to jest szansa na rozwój. 

Jedność w Kościele nie oznacza braku różnorodności. 

Jakim słowem scharakteryzowałbym moją osobowość? Jaką historię 

napisało moje dotychczasowe życie? Czy kolejne lata mojego życia 

potwierdzają pierwszą  decyzję życia z Jezusem? Czy oczyszczają, 

pogłębiają pierwotne, nie zawsze czyste motywacje? Czy akceptuję 

inność drugich – jako szansę i bogactwo dla wspólnoty? Jakie są moje 

doświadczenia w (współ)tworzeniu wspólnoty? Czy odczuwam 

wspólnotę jako ciężar czy szansę? 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

           tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 Krl 21, 1b-16 

 

Ewangelia Mt 5, 38-42 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 Krl 21, 17-29 

                                                             

Ewangelia Mt 5, 43-48 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Krl 2, 1. 6-14 

 

 Ewangelia Mt 6, 1-6.16 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Syr 48, 1-14 

 

 Ewangelia Mt 6, 7-15 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Pwt 7, 6-11 

 

2 czytanie 1 J 4, 7-16 

 

Ewangelia Mt 11, 25-30 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Iz 61, 9-11 

                                     

Ewangelia Łk 2, 41-51 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 20, 10-13 

                            

2 czytanie Rz 5, 12-15 

                                      

Ewangelia Mt 10, 26-33 
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Ogłoszenia parafialne 

• Od dziś przy figurze św. Jana Pawła II o godz. 15.00 odmawiana będzie modlitwa w 

intencji Ojczyzny i dobrych wyborów. Zachęcamy. Warto też podjąć post w tej 

intencji. 

• W środę zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą jak zawsze 

poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Początek o godz. 17.15 Nowenną do Matki Bożej 

Chełmskiej, następnie Msza święta, a po niej modlitwa przed Najświętszym 

Sakramentem. Intencje modlitewne możemy składać w zakrystii. 

• Trwa Oktawa Bożego Ciała. W czwartek zakończenie z błogosławieństwem 

wianków w naszym sanktuarium: o godz. 17.30 procesja do czterech ołtarzy, 

następnie Msza św. Serdecznie zapraszamy dzieci pierwszokomunijne w strojach. 

• W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Porządek Mszy św. tak jak 

w dzień powszedni. W tym dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 

• Od piątku w naszym sanktuarium rozpoczynamy nowennę w intencji dobrych 

wyborów w naszej Ojczyźnie. Łączyć ją będziemy z modlitwą o godz. 20.30. 

Zapraszamy. 

• W sobotę I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Msze św. o godz. 9.30, 

11.00 i 12.30. 

• Zmarł Stefan Czarnecki, ojciec naszego parafianina ks. Huberta Czarneckiego. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz. 12.00 w bazylice.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, wszystkim 

zaś Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej.  

 

 


