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  Pierwsze czytanie                                                                        Iz 56, 1. 6-7 
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Tak mówi Pan: "Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje 

zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, 

którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego 

sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno 

mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu 

modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie 

nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów".                  

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                               Rz 11, 13-15. 29-32    

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                               

   Bracia: Do was, pogan, mówię: "Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się 

posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i 

przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie 

przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze 

śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy 

niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście 

miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby 

i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich 

nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie". 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                       

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Mt 4, 23                
 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 15, 21-28 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z 

tamtych stron, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 

ciężko nękana przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to 

podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "Odpraw ją, bo krzyczy za nami". Lecz On 

odpowiedział: "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela". A ona 

przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: "Panie, dopomóż mi". On jednak odparł: 

"Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom". A ona odrzekła: "Tak, 

Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus 

jej odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak 

pragniesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa.  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie. 

  

 

 

Rozważanie 
 

Spotkanie człowieka z Bogiem dokonuje się zawsze w ramach określonej historii. Jest 

to historia indywidualna naznaczona sukcesami, ale i dramatami, momentami radości i 

smutku. Jest to także historia społeczna z jej tendencjami, prądami, stereotypami i 

uprzedzeniami. 

Kobieta kananejska dla Izraelitów była poganką, z którą nie powinno się nawet 

rozmawiać. Aby dotrzeć do Jezusa, musi ona pokonać społeczno-kulturową barierę 

separacji. Jest to dla niej próba charakteru, a może jeszcze bardziej próba ducha. Czy 

zdoła uwierzyć, że może osiągnąć upragniony cel - zdrowie córki? Wiara zaś jest po-

ręką tych dóbr, których się spodziewamy dowodem tych rzeczywistości, których nie 

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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widzimy (Hbr 11, 1). Ważne są uwarunkowania, ale jeszcze 

ważniejsze jest serce. Tak to kiedyś Abraham uwierzył i stał się 

ojcem wszystkim wierzących. Także tej  kananejskiej kobiety. A 

ja? Czy mogę powiedzieć, że mam wiarę jak Abraham? Społecznie 

przynależę do grupy ludzi ochrzczonych, ale czy wierzę? 

Wiara, jeśli nie jest podtrzymywana przez nadzieję, może osłabnąć. 

Kobieta kananejska pokłada swą ufność i nadzieję w Jezusie, 

którego nazywa Panem, Synem Dawida. Tym samym uznaje w 

Jezusie "nadzieję Izraela", oczekiwanego Mesjasza. Podobnie jak 

wiara, także jej nadzieja zostanie poddana próbie. Uczniowie 

Jezusa, aby mieć wreszcie spokój, zachęcają Mistrza do działania i 

do "załatwienia" sprawy tej kobiety. Jezus jednak nie ustępuje. Jest 

obiecanym Mesjaszem, ale Jego misja kieruje się najpierw do 

domu Izraela. Kobieta jest wytrwała, nie zniechęca się. A my jakże 

łatwo się zniechęcamy. Nieraz nawet boimy się wyraźnie 

formułować prośby. Dlatego w wielu sprawach nie prosimy, bo się 

nie spodziewamy. O co boję się prosić Jezusa? 

Kobieta kananejska zostaje sprawdzona jeszcze w jednym, 

delikatnym punkcie - własnej wartości. Jezus, stawiając ostatnią 

trudność, odwołuje się do obiegowego przekonania Izraelitów 

widzących w poganach "niewierne psy". To określenie, które kłuje 

dotkliwie miłość własną, odsłania istnienie w kobiecie innej 

miłości, która jest większa niż własne znaczenie. Jest to miłość do 

własnego dziecka. Nawet okruchy ze stołu Pana wystarczą, aby 

pomóc jej córce. Miłość, która wszystko zniesie, wygrywa. Jezus 

nie może się oprzeć takiemu sercu. A jaka jest moja wiara, nadzieja 

i miłość? 

 

           

           Ojcze, obdarz nas silną, niezachwianą wiarą, która 

stawi czoła przeciwnościom, a wszystkim ludziom, bez 

względu na kulturowe i religijne bariery, zaniesie 

wolność daną przez Twojego Syna. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ez 24, 15-24 

 

Ewangelia Mt 19, 16-22 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ez 28, 1-10 

                                                             

Ewangelia Mt 19, 23-30 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Ez 34, 1-11 

 

 Ewangelia Mt 20, 1-16 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ez 36, 23-28 

 

 Ewangelia Mt 22, 1-14 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ez 37, 1-14 

 

Ewangelia Mt 22, 34-40 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Iz 9, 1-3. 5-6 

                                    

Ewangelia Łk 1, 26-38 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 22, 19-23 

                            

2 czytanie Rz 11, 33-36 

                                      

Ewangelia Mt 16, 13-20 
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Ogłoszenia parafialne 

• Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki pisze do nas: Zwracam 

się z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia br. stała się dniem solidarności z 

mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce w modlitwie 

powszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę również, aby tego dnia 

po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za 

pośrednictwem Caritas Polska zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych. W bazylice 

puszka na ten cel znajduje się przy wyjściu głównym. Serdeczne Bóg zapłać! za wsparcie. 

• We wtorek podczas Mszy św. o godz. 18.00 kolejna katecheza przygotowująca nas do 

zawierzenia Matce Bożej Chełmskiej podczas tegorocznych uroczystości odpustowych. 

• W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową, którą chcemy odprawić na naszej 

Chełmskiej Kalwarii. Ofiarujemy ją w intencjach wynagradzających za wszystkie profanacje 

w naszej Ojczyźnie. 

• Taca w najbliższą niedzielę przeznaczona będzie na bieżące prace budowlane i remontowe 

prowadzone w naszym sanktuarium. Zostały odnowione ołtarze boczne - koszt to 20 tys. 

złotych. Trwa renowacja elewacji bazyliki. Prowadzone są też prace w zakrystii północnej. 

Wkrótce kolejne prace w kryptach, na które otrzymaliśmy w ostatnim czasie dotację z Urzędu 

Miasta Chełm w wysokości 61 tys. złotych. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczą 

się o nasze sanktuarium, serdeczne Bóg zapłać!. Zapraszamy w każdą środę o godz. 17.30 na 

modlitwę w intencji dobrodziejów parafii. 

• W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 12.00 sprawowana będzie przy ołtarzu polowym w 

parku przed bazyliką. Mszy św. będzie przewodniczył ks. płk. Mariusz Antczak. Nie będzie w 

tym czasie Mszy świętej w bazylice. 

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.   

• W niedzielę za dwa tygodnie, 30 sierpnia, na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na oratorium 

Mesjasz Jerzego Fryderyka Haendla. Składa się ono z trzech aktów, zawiera 53 wersy z Pisma 

Świętego, zaczynając od prorockich nadziei nadejścia Mesjasza, poprzez narodziny w 

Betlejem, całą drogę męki, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, powstanie z martwych 

świętych oraz powtórne Jego przyjście w chwale na końcu czasów. Dzieło Haendla obejmuje 

wszystkie zasadnicze momenty historii zbawienia, którym towarzyszy niesamowita muzyka 

w wykonaniu Orkiestry i Chóru Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej. Wstęp wolny. Koncert 

odbędzie się na cześć 255. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej, 100-lecie 

urodzin św. Jana Pawła II, oraz dziękczynienie za łaskę wyniesienia na ołtarze kard Stefana 

Wyszyńskiego. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a naszym Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 


