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Pierwsze czytanie

Rdz 18, 20-32

Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg rzekł do Abrahama: "Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich
mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi
oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się". Wtedy to dwaj mężowie odeszli w
stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł:
"Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest
pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez
wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do
tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co
bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby
postąpić niesprawiedliwie?" Pan odpowiedział: "Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu
sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich". Rzekł znowu Abraham:
"Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem.
Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu
zniszczysz całe miasto?" Pan rzekł: "Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu".
Abraham znów odezwał się tymi słowami: "A może znalazłoby się tam czterdziestu?" Pan
rzekł: "Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu". Wtedy Abraham
powiedział: "Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?" A
na to Pan: "Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu". Rzekł Abraham: "Pozwól,
o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?" Pan odpowiedział: "Nie
zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu". Na to Abraham: "Niech mój Pan się nie gniewa,
jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?" Odpowiedział Pan: "Nie
zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu".

Oto Słowo Boże.
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Drugie czytanie

Kol 2, 12-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek
występków i "nieobrzezania" waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia.
Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To
właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto Słowo Boże.

Aklamacja

Rz 8, 15bc

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: "Abba, Ojcze".

Ewangelia

Łk 11, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów
do Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów". A On rzekł
do nich: "Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech
przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i
przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie
dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie
do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył
do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj
mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”.
Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z
powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem,
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś
z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda
mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą".

Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Sposób modlitwy Jezusa zadziwił uczniów. Wzbudził w nich "świętą
zazdrość" i pragnienie naśladowania. Po modlitwie Jezusa, jeden z uczniów
prosi: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11, 1). W odpowiedzi Jezus przekazał
uczniom modlitwę, powtarzaną odtąd codziennie na całym świecie: "Ojcze
nasz". Modlitwa rozpoczyna się słowem: "Abba", "Ojcze". Słowo to w czasach
Jezusa używały dzieci w stosunku do ziemskich ojców, nikt natomiast nie
ośmieliłby się zwrócić w ten sposób do Boga. Jezus poprzez ten zwrot
wprowadza nas w intymną więź, jaka łączy Go z Ojcem. Odtąd w taki sposób
będą mogli zwracać się do Boga wszyscy uczniowie Jezusa. Bóg i Ojciec
Jezusa Chrystusa jest również naszym Bogiem i Ojcem (J 20, 17). Wezwanie
"Ojcze nasz" uświadamia nam zależność, jaka istnieje między nami a Bogiem.
Bóg jest naszym Ojcem; my jako dzieci wszystko zawdzięczamy Jemu. Stąd
wezwanie "Ojcze" powinno wyrażać wdzięczność, jaka rodzi się w nas synach dobrego Ojca. Ta wdzięczność prowadzi do pragnienia i działania, by
imię Boga Ojca było uznawane przez wszystkich, a Jego panowanie, królestwo
rozszerzało się w świecie i w naszych sercach. Dlatego prosimy: niech się
święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! W modlitwie "Ojcze
nasz" Jezus zachęca również do prośby. Powie dalej: Proście, a będzie wam
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Łk 11, 9). Bóg
Ojciec dobrze zna nasze potrzeby, a jednak Jezus nalega, by prosić. Prosząc,
uświadamiamy sobie nasze pragnienia, potrzeby, naszą zależność od Boga i
stajemy się bardziej pokorni. Jesteśmy wtedy jak dzieci, które ufają swoim
rodzicom i potrafią w naturalny sposób prosić i przyjmować dary. Jezus
zachęca do prośby o trzy fundamentalne dary: codzienny chleb, przebaczenie
i Bożą opiekę. Pierwszy dar - codzienny chleb daje energię, siłę do życia i
umacnia do podejmowania codziennego trudu. Codziennym duchowym
chlebem jest również Eucharystia, Chleb życia, sam Jezus. Tych darów nie da
się zmagazynować na dłuższy czas. Każdego dnia potrzebujemy chleba
materialnego i duchowego. Drugim darem jest przebaczenie grzechów,
uchybień, błędów. Dar chleba jest znakiem pojednania. Obecność w naszym
życiu Jezusa - Chleba życia - daje siłę, by prosić o Boże przebaczenie i
przebaczać innym. Nie można w życiu stosować dwóch miar - jednej dla
siebie, drugiej - dla naszych bliźnich. Prosząc Boga o miłosierdzie,
powinniśmy sami być miłosierni wobec naszych bliźnich. Trzecim darem jest
Boża Opatrzność, opieka i pomoc przed pokusami. Jesteśmy codziennie
narażeni na pokusy. I doświadczenie wskazuje, że łatwo im się poddajemy.
23
Dlatego potrzebujemy codziennego wsparcia, umocnienia, pomocy, by
podejmować codzienne walki i zmagania.
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Jakie jest moje doświadczenie Boga jako Dobrego Ojca? Czy na modlitwie
czuję się jak dziecko w ramionach Dobrego Ojca? Czy troszczę się o Bożą
chwałę i Jego Królestwo? Czy potrafię prosić? Kogo i o co jest mi najtrudniej
prosić? O co powinienem dziś prosić? Jakiego daru najbardziej potrzebuję?
O który dar najmniej proszę?
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Ogłoszenia parafialne
• Dziś przez cały dzień homilię głosi ks. Michał Myśliwiecki.
• Dzisiaj również po każdej Mszy św. błogosławieństwo pojazdów z racji św. Krzysztofa.
Każdy kierowca otrzyma zawieszkę zapachową. Złożone z tej racji ofiary przeznaczone są
jak każdego roku na pomoc misjonarzom.
• Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Od jutra w sali różańcowej czynny
będzie sekretariat. Zapisy uczestników i przyjmowanie intencji na fundusz Idę z Tobą
odbywa się w godzinach pracy kancelarii. Serdecznie zapraszamy! Przypominamy, że
nasza Grupa 17 w tym roku rozpoczyna pielgrzymkę w Lublinie 3 sierpnia. Spotkanie
organizacyjne odbędzie się 31 lipca o godz. 19.00 w sali różańcowej.
• Bóg zapłać! wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i dobrym słowem wspierają prace w
naszym sanktuarium. Wdzięczni również jesteśmy za składane dziś na tacę ofiary.
• Dziękujemy elektrykom Panom Krawczyńskim i Współpracownikom za usunięcie awarii.
• Troska o czystość w Bazylice i otoczeniu sanktuarium wymaga zaangażowania wielu osób
(aktualnie posługuje 11 wolontariuszy). Ale są jeszcze takie miejsca, które potrzebują ręki
dobrego człowieka. To są stacje drogi krzyżowej, mauzoleum i klomb przy kawiarence.
Gdyby ktoś chciał pomóc w utrzymaniu porządku w tych miejscach (np. biorąc
odpowiedzialność za czystość wokół jednej stacji), serdecznie zapraszamy.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
• Zwracamy się z prośbą - jeśli ktoś z nas doznał jakiejś szczególnej łaski za pośrednictwem
Matki Bożej Chełmskiej, niechaj złoży swoje świadectwo. Jeśli czujemy potrzebę
podziękowania Maryi, możemy złożyć w zakrystii czy w kancelarii jakiś dar wotywny (ze
złota, srebra, korale, ordery, odznaczenia, czy serduszka wotywne itp.).
• Archidiecezjalne Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizuje w dniach 18-21 sierpnia
w Garbowie, już X edycję SMALu- Spotkania Młodych Archidiecezji pod hasłem
„Jesteśmy’’ Zapraszamy naszą młodzież. Szczegóły na plakacie. Odpowiedzialny ks.
Szymon.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask. Wśród nich są
przełożona s. Aneta i zakrystianka s. Julitta. Wszystkim Parafianom, Gościom,
Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
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