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Pierwsze czytanie

Za 12,10-11;13,1

Czytanie z Księgi Proroka Zachariasza

To

mówi Pan: ”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha
pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje
nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym
dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na
równinie Megiddo”.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ga 3,26-29

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo
wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w
Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka
wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym
w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem
Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

Łk 9,23

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Ewangelia

Łk 9,18-24

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy

Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z
zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela;
inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza
Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Słowo Boże, którego słuchamy, nad którym medytujemy przynosi światło i wskazówki
na codzienne życie. Dziś jednak stawia nam pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie”?
Uczniowie byli z Jezusem dłuższy czas. Byli świadkami Jego słów, życia, cudów. W
tym czasie padło już wiele pytań i odpowiedzi na pytanie o tożsamość Jezusa;
pozytywnych i negatywnych. Przychodzi jednak czas, gdy uczniowie powinni sami
odpowiedzieć, kim dla nich jest Jezus. My również jesteśmy z Jezusem pewien
określony czas. Kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Patrzymy na Jezusa. Uczymy
się Jezusa. Mamy codzienny dostęp do Niego: Pismo święte, Eucharystia, modlitwa,
życie duchowe, rekolekcje, nasi bliźni, wspólnota… I Jezus stawia również nam
pytania; pytania, przed którymi nie można uciec. A ty? Za kogo mnie uważasz? Kim
jestem dla ciebie? Może łatwiej byłoby odpowiedzieć w sposób teologiczny,
katechizmowy czy literacki albo przyjąć czyjąś reprezentatywną wypowiedź. Bo to nie
jest zobowiązujące. Wtedy zawsze można się wycofać, uniknąć konsekwencji,
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odpowiedzialności za słowo. Jezus jednak nie chce byśmy „pięknie
mówili”, ale żyli w prawdzie. Dlatego po sondażu opinii
publicznej, pyta: co sądzisz ty? Jest to pytanie bardzo osobiste, na
które można odpowiedzieć tylko w kontekście własnego
doświadczenia, własnej historii życia. Czy już wiem, kim On jest
dla mnie? Po wyznaniu Piotra Jezus mówi o cierpieniu. Wyznać
Jezusa oznacza zgodzić się na całą drogę z Nim. „Zaprzeć się
siebie, wziąć swój krzyż i iść za Jezusem”. Wyznanie i przyjęcie
Jezusa jest dopiero początkiem długiej, bardziej wymagającej
drogi. Jest zgodą na zwrot w życiu, w którym jest cień krzyża.
Codzienne życie, nużące zajęcia, monotonia i nuda, cierpienie,
samotność, problemy w rodzinach, zakładach pracy,
wspólnotach…. To jest codzienny trud, który często przypomina
„drogę krzyżową”. Ale codzienny trud dla ucznia Jezusa nie jest
balastem, który niszczy, przygniata. Nie jest również celem życia.
Jest tylko drogą, środkiem, który wiedzie do Chrystusa, do Boga,
do chwały. Starożytne porzekadło głosi: „Przez trud do gwiazd”.
Życie duchowe wymaga trudu, cierpliwości i wewnętrznej
codziennej pracy. Nie ma w nim łatwych skrótów. Jednak na tej
drodze jest Bóg. Towarzyszy nam dyskretnie i ingeruje, gdy widzi,
że jesteśmy gotowi, by iść dalej. A czasem z kolei, gdy stoimy w
miejscu, wpadamy w marazm, pobudza mocniejszym
doświadczeniem, a nawet krzyżem, cierpieniem. Podjęcie trudu
życia i krzyża jest zewnętrznym rozpoznawczym znakiem ucznia
Jezusa. Jest kryterium dla nas i dla innych, czy podążam za
Jezusem, czy tylko udaję, wyznaję Jezusa ustami, a w
rzeczywistości załatwiam własne interesy i nie mam z Nim nic
wspólnego.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 2 Krl 17, 5-15
Ewangelia Mt 7, 1-5
Wtorek

1 czytanie 2 Krl 19, 9-36
Ewangelia Mt 7, 6. 12-14
Środa

1 czytanie 2 Krl 22, 8-13
Ewangelia Mt 7, 15-20
Czwartek

1 czytanie Jr 1, 4-10
2 czytanie 1 P 1, 8-12
Ewangelia Łk 1, 5-17
Piątek
1 czytanie Ez 34, 11-16

2 czytanie Rz 5, 5b-11
Ewangelia Łk 15, 3-7
Sobota

W jaki sposób określiłbym moje wewnętrzne doświadczenie
Jezusa? Dlaczego? A jak Jezus zareagowałby na moje określenie?
Czy Jezus mnie fascynuje i pociąga? Czy potrafię przyjąć Jego
słowa, nawet, gdy są trudne i niezrozumiałe dla mnie? Czy chcę iść
za Jezusem całą drogą (również „krzyżową”)?

1 czytanie Iz 61, 9-11
Ewangelia Łk 2, 41-51
Niedziela

1 czytanie 1 Krl 19, 16-21
2 czytanie Ga 5, 1. 13-18
Ewangelia Łk 9, 51-62
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Ogłoszenia parafialne
• Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało. Siostrze
Zakrystiance, panom Leszkowi Dybale, Krzysztofowi Krasowskiemu, Władysławowi
Skrzydłowskiemu i Kazimierzowi Kudrzyckiemu oraz wspólnotom: Dorosłych Lektorów i
Odnowy w Duchu św. Wolni w Chrystusie.
•

Dziś na godz. 19.00 zapraszamy na koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu uczniów
naszego organisty Szymona Szurmy z PSM w Stalowej Woli. W programie min. utwory: F.
Chopina, J.S. Bacha.

• Jutro wypada Jubileusz V-lecia powstania Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Na Mszę św.
dziękczynną połączoną uprzedzająco z imieninami ks. Pawła, opiekuna grupy zapraszamy na
godz. 18.00.
• W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Msza św. u Ojców Reformatów o godz.
18.00. Po niej procesja i błogosławieństwo wianków.
• W Bazylice również podczas Mszy św. o godz. 18.00 będzie błogosławieństwo wianków.
• W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Porządek Mszy św. tak jak w dzień
powszedni. Na godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową, którą jak będzie dobra pogoda
odprawimy po naszej Chełmskiej Kalwarii. W tym dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
• W piątek też zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy młodzież szkół średnich do Bazyliki
na Mszę św. o godz. 9.00. Spowiedź dla uczniów szkół podstawowych od godz. 17.30.
• W piątek też wypada Dzień Imienin ks. Jana. W tym roku mija 5 lat jego posługi w naszym
sanktuarium. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa w najbliższy czwartek
otrzyma nominację do posługi w innej parafii. Chcemy w Dniu Imienin połączyć ten fakt i
podziękować za posługę pośród nas. Zapraszamy na Mszę św. o godz.18.00.
• Osoby wybierające się w sierpniu na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii zapraszamy w sobotę
25 czerwca na spotkanie organizacyjne z przedstawicielem biura pielgrzymkowego. Prosimy
mieć ze sobą paszport oraz kolejna ratę wpłat w wysokości 1000 zł. Spotkanie o godz. 18.00
w sali różańcowej.
• W niedzielę za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczamy na prace trwające przy
sanktuarium. W ostatnim czasie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Chełm dofinasowanie w
wysokości 50 tys. zł. na prace w kryptach. Planujemy w nich wykonać sarkofag do
pochówków biskupów oraz ossuarium. Natomiast już jutro rozpoczynamy remont elewacji
ściany frontowej budynku plebanii tu prace będą prowadzone z naszych parafialnych
środków.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzenia Bożych łask. Wszystkim Parafianom,
Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom, szczęśliwego tygodnia.
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