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  Pierwsze czytanie                                                                 Kpł 13, 1-2. 45-46                                                                                    
  Czytanie z Księgi Kapłańskiej  

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 

nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką 

trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. 

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę 

zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby 

będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 

obozem”.              

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                                                                              

Drugie czytanie                                                                           1 Kor 10, 31-11, 1     

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian  

   Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę 

Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 

Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod 

każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

                                                                                  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                    

http://www.bazylika.net/


  

                                                                                                                                                               8/2021 

Aklamacja                                                                                      Łk 7, 16           
 

 Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                     Mk 1, 40-45 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka   

     Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli 

zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 

i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!” Zaraz trąd go opuścił, i został 

oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś 

nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, 

którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele 

opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, 

lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 
 

Trąd był (i jest nadal) odrażającą chorobą skóry. W czasach biblijnych człowiek 

trędowaty bywał w bolesny sposób doświadczany: Trędowaty, który podlega tej 

chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie 

wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. 

Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem (Kpł 13, 45-

46). Trędowaci byli "ludźmi marginesu", wyrzutkami odłączonymi od wspólnoty, 

których wszyscy unikali. Dotykanie ich było zakazane a myśl o nich u większości 

Żydów budziła odrazę. Rabini łączyli trąd z grzechami. Trędowatych zwykle 

obwiniano o grzech skąpstwa. Trąd również dziś jest tragicznym cierpieniem i w 

duchowości jest symbolem grzechu. Św. Ignacy w Ćwiczeniach duchownych radzi, by 

"spojrzeć na siebie jako na ranę jakąś i wrzód, z którego wypłynęło tyle grzechów i 

tyle złych czynów oraz taki wstrętny jad" (Ćd 58). To sformułowanie zawiera głęboką 

prawdę. Niejeden grzech budzi wstręt i obrzydzenie. Jest raną i wrzodem, który ropieje 

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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i nie chce się zagoić, bo nie znajduje odpowiedniej maści i 

balsamu. Wywołuje śmiertelny jad, który zaraża innych i pogłębia 

rzekę zła, płynącą przez świat. Trędowaty podchodzi do Jezusa z 

pokorą, pada na twarz i prosi. Był to właściwy sposób zbliżania się 

do Boga na modlitwie. Trędowaty wykazuje się wielką 

determinacją i odwagą. Wie, że nie ma prawa do niczego, dlatego 

prosi z pokorą: Jeśli chcesz. Przekonanie, że Jezus może 

wysłuchać, jeśli zechce, jest wyrazem pokornej i głębokiej wiary. 

Trędowaty prosi, ale wie, że uzdrowienie zależy od łaski Pana. 

Wobec tak silnej wiary Jezus odpowiada miłosierdziem: Chcę, 

bądź oczyszczony! Uzdrowiony nie był posłuszny Jezusowi. 

Powinien złożyć ofiarę kapłanom (por. Kpł 14, 1-32) i milczeć. 

Zamiast tego rozgłaszał wszystkim o Jezusie. Cud jakiego dostąpił 

sprawił, że nie mógł milczeć. Głosił chwałę Boga. W ten sposób 

jednak "pokrzyżował plany" Jezusa, który odtąd musiał oddalić się 

na miejsca pustynne. Niezamierzona sława Jezusa była zbyt 

wielka: nie mógł już jawnie wejść do miasta. Jezus w pierwszym 

rzędzie oczekuje od swych uczniów posłuszeństwa. Ewangelizacja 

jest ważna. Jednak ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż własna 

wizja oddawania Mu chwały. 

 

Które z moich grzechów mógłbym określić trądem (wrzodem, 

jadem)? Dlaczego? Jakie sfery mojego życia wymagają 

oczyszczenia; spojrzenia miłości i miłosierdzia Jezusa? Czy moja 

wiara jest pokorna? Co jest dla mnie ważniejsze: mój sposób 

oddawania chwały Bogu czy posłuszeństwo? 

                                                            

 

             Księdzu Infułatowi Kazimierzowi Bownikowi 
 

Drogi Księże Kazimierzu z okazji urodzin pragniemy złożyć płynące z 

serca życzenia obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil! 

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień księdza 

Infułata, a Matka Boża z Góry Chełmskiej wyprasza na każdy dzień 

wszystko, co potrzebne by dalej w zdrowiu pięknie żyć i podążać drogą 

Bożą ku świętości. 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Rdz 4, 1-15. 25 

 

Ewangelia Mk 8, 11-13 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Rdz 6, 5-8; 7, 1-

5. 10 

                                                             

Ewangelia Mk 8, 14-21 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Jl 2, 12-18 

 

2 czytanie 2 Kor 5, 20-6,  
 

 Ewangelia Mt 6, 1-6. 16-1 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Pwt 30, 15-20 
 

 Ewangelia Łk 9, 22-25 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Iz 58, 1-9a 

 

 Ewangelia Mt 9, 14-15 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Iz 58, 9b-14 
                                    

Ewangelia Łk 5, 27-32 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Rdz 9, 8-15 

                            

2 czytanie 1 P 3, 18-22 

                                      

Ewangelia Mk 1, 12-15 
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Ogłoszenia parafialne 

• Jutro o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. o łaskę poczęcia dziecka, a po niej specjalne nabożeństwo. 

Zaproszenie skierowane jest do małżonków borykających się z problemem niepłodności.  

• Najbliższy wtorek to ostatni dzień karnawału. Przypominamy, że dla ludzi wierzących rozpoczyna się 

ważny okres pokutny. Wszystkie zabawy, dyskoteki i inne imprezy taneczne powinny zakończyć się do 

północy i zniknąć z naszego życia na czas 40 dni. Nasz dar dla Jezusa, który z miłości oddał swoje życie, 

niechaj wiąże się z wyciszeniem, ofiarą, modlitwą i uczestnictwem w nabożeństwach wielkopostnych. 

W związku z tym naszym Parafianom, którym oczywiście pozwala na to stan zdrowia, proponujemy w 

każdy piątek post o chlebie i wodzie. Niech to będzie nasz dar i ofiara Bogu w intencji zaniedbujących i 

lekceważących swoją wiarę. Zachęcamy serdecznie do tej praktyki. 

• W najbliższą środę rozpoczynamy już Wielki Post. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 7.00, 

9.00, 16.00 i 18.00. Kazania głosić będzie ks. Krzysztof Kralka. W tym dniu obowiązuje post ścisły, 

czyli ilościowy i jakościowy.  

• W środę zapraszamy na comiesięczną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi ks. 

Krzysztof Kralka. Rozpocznie ją o godz. 17.15 nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Wcześniej w 

zakrystii można składać intencje modlitewne. Serdecznie zapraszamy. Będzie to dobre wejście w czas 

Wielkiego Postu. 

•  W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogę krzyżową w piątek o godz. 16.00 dla 

dzieci i o 17.00 dla dorosłych oraz Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00.  

• Chłopców od klasy III szkoły podstawowej począwszy zapraszamy w szeregi służby liturgicznej. Jeśli 

chcesz poznać bliżej liturgię, znaleźć dobrych kolegów przyjdź do zakrystii po Mszy św. lub na zbiórkę 

w sobotę do godz.11.00 do sali nr 4 w podcieniach. 

• Narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa zapraszamy na weekendowe nauki 

przedmałżeńskie prowadzone w naszym sanktuarium. Pierwsza tura już za tydzień. Informacje i zapisy 

w kancelarii, telefonicznie czy drogą internetową 

• W poniedziałek za tydzień wypada Święto Katedry św. Piotra. W naszej parafii odbędzie się w związku 

z tym doroczna uroczystość odpustowa z racji wyniesienia naszego kościoła do rangi bazyliki mniejszej. 

Będzie ona połączona z dziękczynieniem za 25. rocznicę nawiedzenia naszego sanktuarium w znaku 

Matki Bożej Fatimskiej. Porządek Mszy św.: godz. 7.00, 9.00 i suma odpustowa o 18.00, której będzie 

przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Po Mszy św. o godz. 9.00 aż do godz. 16.00 będzie trwała 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 12.00 do 16.00 chcemy, by dyżur modlitewny pełniły 

grupy formacyjne. I tak od 12.00 - do 13.00 Rodzina Żywego Różańca, od 13.00 do 14.00 Legion Maryi, 

od 14.00 do 15.00 Ruch Rodzin Nazaretańskich i Dorosłych Lektorów, od 15.00 do 16.00 Przyjaciele 

Oblubieńca i Odnowa w Duchu św. Zapraszamy wszystkich w ciągu dnia na chwilę modlitwy. O godz. 

17.30 z Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów wyruszy procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Po 

sumie o godz. 18.00 odmówiony zostanie Różaniec fatimski. Serdecznie wszystkich zapraszamy. W tym 

dniu można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków przypisanych tej łasce. Serdecznie 

zapraszamy na uroczystości. 

• Przypominamy, że istniej możliwość odpisania 1% z podatku na nasze chełmskie Hospicjum Domowe 

im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś Gościom, 

Sympatykom i Parafianom szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


