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  Pierwsze czytanie                                                                        Jr 20,10-13                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza  

Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy 

zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go 

zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; 

dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, 

okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz 

sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. 

Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował 

bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.        

        

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Drugie czytanie                                                                                 Rz 5, 12-15     

Czytanie z Listu Świętego Pawła do Rzymian                                                                                               

   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 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. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                  J 15,26b.27a           
 

Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie. 

 

 
 

Ewangelia                                                                                                                   Mt 10, 26-33 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, 

co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co 

mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 

dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej 

Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A 

przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy 

na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 

Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed 

moim Ojcem, który jest w niebie. 

 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 
 

Kiedy Pan Jezus ogłaszał ludziom orędzie zbawienia, tłumy nie były jeszcze przygotowane 

do przyjęcia nauki zawartej w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego przekazał ją tylko dwunastu 

swoim uczniom. Zarazem pouczył ich bardzo wyraźnie: "Co mówię wam w ciemnościach, 

powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach". Zgodnie z tą wolą 

Zbawiciela, Kościół nie dzieli swojej nauki na część przeznaczoną dla pospólstwa i część 

dostępną tylko dla wtajemniczonych. Cała nauka naszej wiary jest przeznaczona dla 

wszystkich. Bo zawiera ona prawdę o zbawieniu, a Bóg chce zbawić wszystkich.  

 

Jednak ta przeznaczona dla wszystkich nauka dzisiejszej Ewangelii jest trudna: nasze życie 

doczesne jest wprawdzie wartością bezwzględną, ale nie jest wartością najwyższą, toteż 

zdarza się niekiedy, że wiarę w Chrystusa czy w ogóle wierność Bożym przykazaniom 

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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możemy w sobie ocalić tylko za cenę narażenia się na prześladowania albo 

nawet na męczeństwo. Otóż Pan Jezus stanowczo podpowiada nam, że 

prześladowania za wiarę i sprawiedliwość nie są nieszczęściem 

absolutnym: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 

mogą". On sam zostawił nam idealny wzór takiej postawy i kiedy groziło 

Mu ukrzyżowanie, nie próbował ratować życia za pomocą paktowania ze 

złem. Pan Jezus dobrze zna naszą ludzką naturę i kiedy mówił: "nie bójcie 

się!", z pewnością nie chodziło Mu o to, żebyśmy nie odczuwali lęku w 

obliczu niebezpieczeństwa. Samo odczuwanie lęku jest czymś ludzkim i 

nikogo nie hańbi. "Nie bójcie się!" w ustach Pana Jezusa znaczy: "Nie 

dajcie się opanować strachowi! W sytuacjach trudnych, niech łaska Boża 

okaże się większa od waszych lęków!"  

Dzieje Kościoła obfitują w świadectwa takiego zwycięstwa Bożej łaski nad 

ludzkim lękiem. Już w Dziejach Apostolskich czytamy, że kiedy 

Apostołom wymierzono karę biczowania za głoszenie Ewangelii, oni, 

wracając do domu, "cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia 

Jezusa" (Dz 5, 41). Bardzo podobnie zachowała się młoda, 

siedemnastoletnia Blandyna, skazana w roku 177 na pożarcie przez dzikie 

zwierzęta za to, że nie chciała się wyprzeć Chrystusa. Naoczny świadek jej 

męczeństwa napisał, że kiedy przyszło do wykonania wyroku śmierci, 

"pobiegła pełna radości i wesela na tę swoją podróż, jak gdyby wołano ją 

na ucztę weselną, a nie rzucano na pastwę dzikich zwierząt". Świadectwo 

bardzo podobnej postawy zostawił niemiecki kapłan, ks. Herman Lange, 

skazany na śmierć i stracony w roku 1943 za to, że piętnował z ambony 

hitlerowskie zbrodnie. W swoim liście napisanym w przeddzień śmierci 

napisał m.in.: "Jakaż pociecha, jaka cudowna siła płynie z wiary w 

Chrystusa, który poszedł przed nami drogą śmierci. Czyż może coś się stać 

dziecku Bożemu? Czyż miałbym się bać? Przeciwnie, radujcie się, i 

jeszcze raz wam mówię, radujcie się". 

 

Czcigodny księże Janie 
  

Z okazji Twoich imienin życzymy Ci dużo zdrowia, 
niesłabnącego żaru ducha w jakże trudnej kapłańskiej posłudze, 
oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów zgodnie z wolą 
Bożą. Życzymy, by Księdza życie było żywym głosem 
Ewangelii, żeby było wymownym świadectwem prymatu Boga 
oraz świadectwem miłości. Niech Najświętsza Maryja Panna – 
Pani Chełmska otacza Księdza Matczyną miłością i opieką oraz 
niech wyprasza u Syna wszelkie łaski i siły potrzebne w 
żarliwym głoszeniu Słowa Bożego. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

           tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 2 Krl 17, 5-8 

 

Ewangelia Mt 7, 1-5 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Krl 19, 9b-11 

                                                             

Ewangelia Mt 7, 6. 12-14 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 49, 1-6 

 

 2 czytanie Dz 13, 22-26 

 

Ewangelia Łk 1, 55-66 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 2 Krl 24, 8-17 

 

 Ewangelia Mt 7, 21-29 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 2 Krl 25, 1-12 

 

Ewangelia Mt 8, 1-4 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Lm 2, 2.10-14. 

18-19 

                                     

Ewangelia Mt 8, 5-17 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 2 Krl 4, 8-12a. 

14-16a 

                            

2 czytanie Rz 6, 3-4.8-11 

                                      

Ewangelia Mt 10, 37-42 
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Ogłoszenia parafialne 

• Jutro po Mszy św. wieczornej zapraszamy Radę Parafialną na spotkanie, które odbędzie się w domu parafialnym.   

• Od najbliższego poniedziałku 22 czerwca rozpoczyna działalność Instytut Zdrowia CONCORDIA 

mieszczący się w budynku na terenie Ogrodu Różańcowego. Instytut zajmuje się promocją zdrowego stylu 

życia w oparciu o naukę Świętej Hildegardy – doktora kościoła. Zapraszamy do korzystania z konsultacji, porad 

i zakupu produktów od poniedziałku do czwartku od 9°° do 11°°, w piątki od 16°° do 18°°. Instytut zaprasza na 

bezpłatną prelekcję, która odbędzie się w sobotę 27 czerwca o godz. 17°° w Bibliotece w podcieniach. Tematem 

będzie: Jak wzmocnić naturalną odporność organizmu w czasie pandemii 

• We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w wigilię imienin ks. Jana 

• W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową po naszej kalwarii. Litania do Serca Jezusa śpiewana 

będzie podczas tej modlitwy. 

•  Z inicjatywy wspólnoty Legionu Maryi zapraszamy do bazyliki na całonocną modlitwę różańcową w intencji 

wyborów prezydenckich. Modlitwa rozpocznie się o godz.20.30 a zakończy się Msza św. o godz. 7.00 w sobotę. 

Różaniec z rozważaniami będzie o pełnych godzinach, następnie będzie pól godz. modlitwy w ciszy. Cały czas 

wystawiony będzie Najświętszy Sakrament. Serdecznie wszystkich zapraszamy.  

• W sobotę podczas Mszy św. o godzinie. 10.00  ks. Biskup Józef Wróbel udzieli Sakramentu Bierzmowania 

młodzieży klas VIII. 

• Ofiary zbierane za tydzień na tacę przeznaczone będą na prace remontowo- budowlane prowadzone przy 

sanktuarium. Za kilka dni rozpocznie się remont zakrystii północnej z otwarciem przejścia do krypt.  Radosna 

informacja. Projekt Centrum Dialogu Kultur na Górze Chełmskiej, który we współpracy z Prezydentem Miasta 

Chełm prowadzimy, pozytywnie przeszedł weryfikację formalną i zakwalifikował się do kolejnego etapu 

konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli pomyślnie przejdziemy także ocenę 

merytoryczną, zyskamy 85 proc. dofinansowania. Proszę Was o modlitwę. Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą 

i ofiarą wspomagają wydobywanie piękna z tego miejsca. 

•  Jesteśmy dzisiaj w obliczu wielkich patriotycznych wyzwań.  Za tydzień wybory prezydenckie. My ludzie 

wierzący pragniemy Polski chrześcijańskiej i katolickiej. Dlatego nikogo z nas nie powinno zabraknąć przy urnie. 

Sługa Boży kard Stefan Wyszyński mówił „ Polska albo będzie katolicka, albo jej wcale nie będzie”. Katolik nie 

może wspierać niezgodnych z wiarą ideologii, bo będzie podcinał swoje korzenie. Módlmy się o mądrość i 

jedność dla nas. 

• Informacja od ojca Grzegorza kapelana naszego szpitala. Ze względu na koronawirusa, od trzech miesięcy 

utrudniona jest posługa duszpasterska. Jeśli na chwilę obecną zaistniej potrzeba leczenia szpitalnego, a chory 

chce przyjąć sakramenty, prosimy przed pójściem do szpitala poprosić kapłana z parafii. 

• Prezydent Miasta Chełm zaprasza do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, który jest wyjątkową 

okazją do bezpośredniego i rzeczywistego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu 

miasta. W tym roku na realizację zadań przeznaczona została kwota 2,5 miliona złotych, w tym 750 tysięcy 

złotych na projekty ogólnomiejskie oraz po 175 tysięcy złotych na każde z dziesięciu osiedli. Stwarza to jeszcze 

większe możliwości dla mieszkańców Chełma. Zaangażowanie w Budżet Obywatelski to nie tylko okazja do 

realizacji zadań inwestycyjnych, ale również do integracji i zacieśniania więzi, na przykład poprzez organizację 

wydarzeń kulturalnych oraz społecznych. Projekty na poziomie osiedlowym i ogólnomiejskim wzajemnie się 

uzupełniają, dając impuls do rozwoju całego Miasta. W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć 

każdy mieszkaniec miasta Chełm, który ukończył 16 lat. Termin składania projektów mija 10 lipca br. Więcej 

informacji na tablicy ogłoszeń. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, wszystkim zaś Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


