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  Pierwsze czytanie                                                                        Iz 22, 19-23 
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: "Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę 

cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę 

go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on 

będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu 

Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt 

nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla 

domu swego ojca".  

               

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                               

Drugie czytanie                                                                               Rz 11, 33-36    

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                               

   O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i 

nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego 

doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem 

z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                       

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                      Mt 16, 18                
 

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,  

                                                                                   a bramy piekielne go nie przemogą. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 16, 13-20 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał 

ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, 

Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i 

Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a 

bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 

zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On 

jest Mesjaszem. 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie. 

  

 

 

Rozważanie 
 

Kiedy św. Piotr oznajmia w dzisiejszej Ewangelii, że Chrystus jest Mesjaszem i Synem Bożym słyszy z ust Jezusa 

następujące słowa: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz 

Ojciec mój, który jest w niebie" (Mt 16, 17). Czyli, używając współczesnego języka, doszedłeś do tego wyznania nie 

dzięki możliwościom ludzkim, lecz zostało ci to dane z góry. Ciało i krew to semityzm oznaczający po prostu naturę 

ludzką. Piotr jest błogosławiony nie dlatego, że samodzielnie wspiął się na wyżyny ludzkiego poznania i odkrył 

bóstwo Chrystusa, ale dlatego, że otworzył się i przyjął pouczenie Ojca. I Chrystus rozpoznaje to działanie Ojca w 

Piotrze. Jak to oświecenie się dokonało? Tego dokładnie nie wiemy. W każdym razie coś wydarzyło się pomiędzy 

Piotrem a Bogiem co doprowadziło go do wyznania wiary. Rodzą się jednak pytania. Czy to znaczy, że skoro 

objawienie przyszło z góry, to wiara nie zakłada naszego przyzwolenia? Czy "spływa" do nas bez naszej 

świadomości? Czy Bóg rozdziela ten dar wedle swego własnego uznania? Czy wybiera i oświeca tylko niektórych, 

a cała reszta skazana jest z góry na niewiarę? Czy wobec tego mają rację ci, którzy twierdzą, że chcieliby 

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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wierzyć, ale nie mogą, ponieważ Bóg skąpi im swojej łaski? Najpierw warto zapytać, 

czym jest objawienie, o którym Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Przede 

wszystkim, komunikacją Boga z człowiekiem. Jest ona możliwa, wprawdzie rzadko 

bezpośrednio, lecz za pomocą znaków i słów ludzkich. Po drugie, pisze św. Tomasz z 

Akwinu "objawienie nie oznacza niczego innego, jak tylko udzielenie wewnętrznego 

duchowego światła, przez które ludzkie poznanie uzdolnione zostaje do dostrzeżenia 

czegoś, co jest dlań niedostrzegalne mocą własnego światła". A więc objawienie z 

jednej strony odsłania coś przekraczającego człowieka. Z drugiej sprawia również, że 

można to "coś" zauważyć, usłyszeć, zobaczyć i przyjąć. Człowiek nie jest tutaj cudownie 

zwolniony z osobistego wysiłku. Nie zostaje ot tak "napromieniowany" wiarą, lecz musi 

zająć stanowisko wobec tego, co się odsłania. Wychodzi więc na to, że chociaż wiara jest 

darem, bo, jak pisze Josef Pieper, "wierzyć znaczy: mieć udział w poznaniu wiedzącego", 

człowiek nie pozostaje tutaj bezwolnym instrumentem. W wierze muszę uznać, że to, co 

widzę, choć jest tak różne od mojego doświadczenia, jest prawdziwe. Innymi słowy, aby 

rozpoznać w Chrystusie Boga praca zmysłów i rozumu jest konieczna, ale 

niewystarczająca. Z prostego powodu. Niektóre prawdy nie mieszczą nam się w głowie, 

wydają się wręcz nieprawdopodobne, właśnie nie do przyjęcia. Potrzeba jeszcze pewnego 

wzmocnienia, olśnienia, inspiracji, natchnienia na podobnej zasadzie jak nieraz 

przychodzą nam do głowy zupełnie niespodziewane pomysły, idee, zrozumienia. Nie 

szukaliśmy ich. Nie prosiliśmy o nie. Są dla nas zaskoczeniem. Takie chwile szczególnej 

łaski są nam podarowane, ale to my musimy je złapać jak wiatr w żagle, aby móc płynąć 

dalej. Piotr otrzymał pouczenie i światło od Ojca, które przewyższało to, na co mogli 

zdobyć się jego rodacy. Według niego, Jezus nie tylko jest jednym ze wspaniałych 

proroków, wybranym przez Boga, ale samym Synem Boga.  Czy objawienie można 

odrzucić? Oczywiście, że tak. Niekoniecznie w otwarty i zdeklarowany sposób. 

Odrzucanie objawienia (tego z wielkiej litery - czyli Pisma św. i tego z małej, a więc 

codziennych natchnień i świateł) odbywa się przez uporczywe zaprzeczanie, że 

istnieje inna wiedza od tej, którą już posiadam wskutek wykształcenia, przekazanych 

mi przekonań i osobistego doświadczenia. Jedną z możliwości zamknięcia się na 

objawienie jest to, co Joseph Pieper nazywa  nieuważnością. Bierze się ona z zarzucenia 

oczekiwania, iż mogę otrzymać jeszcze jakieś inne światło oprócz tego, które już 

posiadam. Nie nastawiam się wówczas na nic nowego. Podejmuję taką a nie inną decyzję. 

Im bardziej się w tej decyzji utwierdzam, tym bardziej staję się nieprzemakalny. Tak 

właśnie należy rozumieć opinie ludzi z dzisiejszej Ewangelii. Znamienne, że według 

Izraelitów, Jezus jest po prostu "repliką" wielkich osobowości z przeszłości, proroków, 

którzy nie wiedzieć czemu, zmartwychwstwali. Mieszkańcy Palestyny oceniają 

działalność Chrystusa przez pryzmat minionych wydarzeń i utartych schematów. Nic 

nowego pod słońcem. Ich zdaniem, już nie może zaistnieć jakaś zupełnie niespotykana 

dotąd jakość. A objawienie jest jednak pewną drogą, rozwojem, dochodzeniem do pełnej 

prawdy, odkrywaniem. W niebie nasze poznanie nigdy się nie skończy, ponieważ Bóg jest 

nieskończony. Tutaj chcielibyśmy Go zamknąć w oswojonych formułach i ściśle 

określonych sferach. Tylko, że w ten sposób zatrzymujemy się w miejscu, a od pewnego 

momentu zaczynamy się cofać. Podobną tendencję rozpoznaję w sobie wówczas, gdy 

zmieniającą się rzeczywistość, przynajmniej w jej wybranych aspektach, próbuję 

interpretować w kategoriach, które dobrze znam.  Takie zawężenie grozi mi nie tylko 

w stosunku do Boga. W podobny sposób można się obchodzić z bliźnim. Na przykład, 

mam już o kimś wyrobione zdanie. Może to być ktoś bliski, jak przyjaciel, mama, tata, 

żona, mąż. Od dawna wiem, że ta osoba jest taka a nie inna. I wskutek tego nie spodziewam 

się, by w jej zachowaniu i myśleniu nagle nastąpił jakiś poważny zwrot. A jednak często 

się pozytywnie rozczarowuję. Pojawia się jakieś nowe zdarzenie, które tylko życie mogło 

zgotować i osoba, o której myślałem, że już ją prześwietliłem na wylot, odsłania zupełnie 

inne oblicze. Takie "posegregowanie" i poukładanie rzeczywistości sprawia, że czujemy 

się bezpieczniej. I do pewnego stopnia musimy mieć takie trwałe punkty oparcia. Gorzej 

jednak jeśli w naszej głowie nie pozostaje już żadne pole manewru. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ap 21, 9b-14 

 

Ewangelia J 1, 45-51 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Tes 2, 1-3a 

                                                             

Ewangelia Mt 23, 23-26 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Prz 8, 22-35 

 

2 czytanie Ga 4, 4-7 

 

 Ewangelia J 2, 1-11 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 1, 1-9 

 

 Ewangelia Mt 24, 42-51 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Kor 1, 17-25 

 

Ewangelia Mt 25, 1-13 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Jr 1, 17-19 

                                    

Ewangelia Mk 6, 17-29 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 20, 7-9 

                            

2 czytanie Rz 12, 1-2 

                                      

Ewangelia Mt 16, 21-27 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś w Parafii pw. św. Ducha z koncertem poświęconym św. Janowi Pawłowi II wystąpi 

Lubelska Federacja Bardów. Początek o godz. 17.30. Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza. 

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

Zawierzenia Matce Bożej. Przyświecają jej słowa bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Wszystko postawiłem na Maryję. 

• W środę Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. w naszej bazylice o godz. 

7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.  

• W piątek po Mszy św. wieczorem do domu parafialnego zapraszamy na spotkanie 

członków Rady Parafialnej.  

• W sobotę rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Chełmskiej jako modlitwę przed 

odpustem. Zapraszamy codziennie do poniedziałku 7 września włącznie na godz. 17.40. 

• Za tydzień w niedzielę 30 sierpnia na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na oratorium 

Mesjasz Jerzego Fryderyka Haendla w wykonaniu Orkiestry i Chóru Lubelskiej Akademii 

Muzyki Dawnej. Wstęp wolny. Koncert odbędzie się z okazji 255. rocznicy koronacji 

obrazu Matki Bożej Chełmskiej, stulecia urodzin św. Jana Pawła II oraz w podziękowaniu 

za łaskę wyniesienia niebawem na ołtarze Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

• W dniach 4 - 6 września zapraszamy na Triduum przed odpustem. Tegoroczne uroczystości, 

którym przyświecać będzie motto Tobie Maryjo zawierzam, wiążą się z 255. rocznicą 

pierwszej koronacji Cudownej Ikony Chełmskiej oraz Aktem Zawierzenia Miasta Chełm i 

Ojczyzny. Prowadzi je ks.  dr  Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału Wychowania 

Katolickiego w naszej Kurii Archidiecezjalnej i nasz parafianin. Przygotowania duchowe 

łączyć będziemy z Mszą św. o godz. 18.00. Codziennie po Eucharystii zapraszamy do 

rozarium na procesję różańcową z ikoną Matki Bożej Chełmskiej, a bezpośrednio po 

różańcu apel maryjny. W tych dniach zachęcamy też do spowiedzi. Bardzo prosimy 

duchowe wykorzystanie tego czasu. Głównym gościem tegorocznych uroczystości 

odpustowych będzie ks. bp Andrzej Jeż z Tarnowa. 

• Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczą się o nasze sanktuarium, serdeczne Bóg 

zapłać!. Wdzięczni też jesteśmy za ofiary składane dzisiaj na tacę na prace remontowo - 

budowlane.   

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

 

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a naszym 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 


