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  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 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 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.                                                                                                                                                                                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     Mt 10, 40           
 
Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał. 
 
 

Ewangelia                                                                                                                     Mt 10,37-42 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     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 
 

Fragment dzisiejszej mowy Jezusa zawiera kilka paradoksów. Najpierw Jezus „przeciwstawia” 

miłość Boga i miłość rodziny. Nie jest godnym być Jego uczniem, kto bardziej kocha „ojca lub 

matkę, syna lub córkę”. 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 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”; 

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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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? 

 

                                         

    Księdzu Pawłowi i księdzu Tomaszowi 

Z okazji imienin pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień księdza Pawła i księdza Tomasza, a Matka Boża z Góry Chełmskiej 

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

drogą Bożą ku świętości. 

 

Księdzu Michałowi Myśliwieckiemu 

Z całego serca pragniemy podziękować za możliwość poznania w naszym życiu 

księdza Michała - za Jego ciepło, poświęcany nam czas, pomoc w przymnażaniu 

wiary oraz nadziei. Najświętsza Matko, prowadź księdza Michała, otocz Go 

opieką i błogosław na nowej parafii, wdzięczni za wszystko Parafianie. 

 

 Miło nam powitać nowego wikariusza naszej parafii księdza Mateusza Wójcika, 

w nowym miejscu posługi duszpasterskiej, które na drodze kapłańskiej postawił 

Pan Bóg. Ufamy, że łaska powołania będzie owocowała skuteczną pracą 

duszpasterską w naszej parafii, że świadectwo życia Ewangelią umocni naszą 

wiarę i sprawi, byśmy codziennie wydawali jej owoce. Życzymy, aby czuł się 

Ksiądz dobrze w naszej wspólnocie, otoczony życzliwością, zrozumieniem, 

wsparciem i modlitwą, aby nigdy nie zabrakło Księdzu wytrwałości i odwagi w 

budowaniu żywego Kościoła pod płaszczem Matki Bożej Chełmskiej. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

           tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dz 12, 1-11 

 

2 czytanie 2 Tm 4, 6-9. 17 

 

Ewangelia Mt 16, 13-195 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Am 3, 1-8. 4, 11-

12 

                                                             

Ewangelia Mt 8, 23-27 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Am 5, 14-15. 

21-24 

 

 Ewangelia Mt 8, 28-34 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Am 7, 10-17 

 

 Ewangelia Mt 9, 1-8 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ef 2, 19-22 

 

Ewangelia J 20, 24-29 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Am 9, 11-15 

                                     

Ewangelia Mt 9, 14-17 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Za 9, 9-10 

                            

2 czytanie Rz 8, 9. 11-13 

                                      

Ewangelia Mt 11, 25-30 
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Ogłoszenia parafialne 

• Decyzją ks. abpa Stanisława Budzika w naszej parafii nastąpiły zmiany personalne kapłanów. Po rocznej 

praktyce jako diakon, a od miesiąca kapłan odchodzi od nas ks. Michał Myśliwiecki. Został skierowany do 

posługi w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Za jego posługę podziękujemy dziś 

podczas Mszy św. o godz. 18.00. Do pracy duszpasterskiej w naszym sanktuarium został skierowany nowo 

wyświęcony ks. Mateusz Wójcik pochodzący z diecezji płockiej. Mszę św. prymicyjną będzie sprawował w 

niedzielę 5 lipca o godz. 9.00. 

• Dziś wybory prezydenckie. Obyśmy stanęli na wysokości zadania. Pamiętajmy o modlitwie i oddaniu głosu. 

• Jutro w archikatedrze lubelskiej o godz. 11.00 święcenia biskupie ks. Adama Baba. Uroczystości będzie 

transmitowała Telewizja Trwam. 

• Jutro uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. 

• Jutro też podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlili się w intencji ks. Pawła z racji imienin. 

Zapraszamy!                                     

• W czasie wakacji w dni powszednie podczas Mszy św. wieczornych nie będzie kazań.  

• W czasie wakacji taras widokowy na dzwonnicy oraz Kawiarenka „Na Górce” czynne będą codziennie w 

godz. od 10.00 do godz.18.00. Krypty zaś otwarte będą tylko w sobotę i niedzielę. Serdecznie zapraszamy!  

• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.30 na nabożeństwo w intencji 

powołanych do służby Bożej, nowych powołań oraz osób, które modlą się za powołanych. 

• W czwartek o godz. 18.00 w bazylice będziemy modlili się w intencji ks. Tomasza w wigilię imienin. 

Serdecznie zapraszamy! 

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. oraz od godz. 17.30. W 

czasie wakacji nie ma odwiedzin chorych w domach. 

• W piątek o godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. za pomordowanych w Kumowej Dolinie. 

• W piątek w archikatedrze w Lublinie o godz. 19.00 odbędą się doroczne uroczystości odpustowe ku czci 

Matki Bożej Płaczącej. W tym roku mija 71 rocznica Cudu Lubelskiego. Ks. Arcybiskup serdecznie zaprasza. 

• Nabożeństwo pierwszej soboty: godz. 7.30 - różaniec, 8.00 - Msza św., a po niej ok. piętnastominutowe 

nabożeństwo.  Pierwsza sobota miesiąca w naszym sanktuarium to od ośmiu miesięcy spotkanie modlitewne 

dla mężczyzn ziemi chełmskiej – tzw. męski różaniec. Zapraszamy mężczyzn w każdym wieku od dziecka 

do starszego. Początek - Msza św. o godz. 8.00. Jak Bóg pozwoli, tym razem wyjdziemy z modlitwą na ulice 

naszego miasta. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek. Zapraszamy! Niech Cię, Bracie, nie zabraknie! Zaproś 

swoich znajomym! Potrzebujemy modlitwy mężczyzn silnych wiarą. 

• W tym tygodniu powróci do sanktuarium po konserwacji Cudowna Ikona Matki Bożej Chełmskiej. Pierwsze 

odsłonięcie nastąpi 7 lipca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na to ważne 

dla nas współczesnych wydarzenie nie tylko historyczne, ale przede wszystkim duchowe. Właśnie 7 lipca 

1946 roku odbyła się koronacja obecnej Ikony, której dokonał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wtedy 

też przed obrazem został wypowiedziany Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Zostanie on 

ponowiony w naszym sanktuarium podczas tegorocznych uroczystości odpustowych. Ale do tego 

wydarzenia musimy się duchowo przygotować poprzez nowennę trwającą dziewięć tygodni. Jej początek 

właśnie we wtorek 7 lipca katechezą maryjną głoszoną podczas Mszy św. Tak będzie w każdy wtorek przez 

całe wakacje. Serdecznie zapraszamy! Gdyby ktoś nie mógł przybyć do świątyni, ciągle trwa transmisja 

online. Informujemy, że została również wykonana kopia Chełmskiej Ikony, jako wotum wdzięczności i 

pamiątka 255 rocznicy koronacji. Jest to indywidualny dar dla sanktuarium. Obraz ten za zgodą ks. 

Arcybiskupa będzie peregrynował do parafii ziemi chełmskiej. 

• Składamy serdeczne Bóg zapłać! za ofiary składane osobiście na tacę lub do puszki czy przelewane na konto 

parafialne na potrzeby prowadzonych prac na terenie sanktuarium. Wdzięczni jesteśmy za wszystkie 

modlitwy i za każde dobre słowo. Przypominamy, że każdej środy wieczorem modlimy się za dobrodziejów 

naszego sanktuarium. W tym tygodniu rozpoczną się prace związane z odnowieniem obrazów w ołtarzach 

bocznych i pozłoceniem ram. 

• W kawiarence są do nabycia ikony Matki Bożej Chełmskiej. Dobrze byłoby, by w każdym domu był obraz 

Chełmskiej Pani. Ikona mogłaby być też znakomitym prezentem na imieniny, urodziny czy jubileusz.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Gościom i 

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


