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    Niedziela 25 czerwca 2017 r. 
XII niedziela zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                        Jr 20,10-13 

 Czytanie z Księgi Wyjścia 

Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! 

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, 

tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie 

jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą 

bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie 

Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, 

dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą 

sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z 

ręki złoczyńców.                                              

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.   

 

 

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                             Rz 5,12-15 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten 

sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Bo i 

przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie 

ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad 

tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem 

Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z 
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darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich 

śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 

udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.                                                                                                                                        

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.    

 

                                                                                                                              

      Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                     Mt 10,26-33 

     Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem 

nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się 

nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co 

słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają 

ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może 

zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z 

nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na 

głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele 

wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i 

Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 

tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.    

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   

 

                                                               

         Rozważanie 

 

Kiedy Pan Jezus ogłaszał ludziom orędzie zbawienia, tłumy nie były jeszcze 

przygotowane do przyjęcia nauki zawartej w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego 

przekazał ją tylko dwunastu swoim uczniom. Zarazem pouczył ich bardzo 
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wyraźnie: "Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie 

na ucho, rozgłaszajcie na dachach". Zgodnie z tą wolą Zbawiciela, Kościół nie 

dzieli swojej nauki na część przeznaczoną dla pospólstwa i część dostępną tylko 

dla wtajemniczonych. Cała nauka naszej wiary jest przeznaczona dla wszystkich. 

Bo zawiera ona prawdę o zbawieniu, a Bóg chce zbawić wszystkich. 

Jednak ta przeznaczona dla wszystkich nauka dzisiejszej Ewangelii jest trudna: 

nasze życie doczesne jest wprawdzie wartością bezwzględną, ale nie jest wartością 

najwyższą, toteż zdarza się niekiedy, że wiarę w Chrystusa czy w ogóle wierność 

Bożym przykazaniom możemy w sobie ocalić tylko za cenę narażenia się na 

prześladowania albo nawet na męczeństwo. Otóż Pan Jezus stanowczo 

podpowiada nam, że prześladowania za wiarę i sprawiedliwość nie są 

nieszczęściem absolutnym: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 

zabić nie mogą". On sam zostawił nam idealny wzór takiej postawy i kiedy groziło 

Mu ukrzyżowanie, nie próbował ratować życia za pomocą paktowania ze złem. 

Pan Jezus dobrze zna naszą ludzką naturę i kiedy mówił: "nie bójcie się!", z 

pewnością nie chodziło Mu o to, żebyśmy nie odczuwali lęku w obliczu 

niebezpieczeństwa. Samo odczuwanie lęku jest czymś ludzkim i nikogo nie hańbi. 

"Nie bójcie się!" w ustach Pana Jezusa znaczy: "Nie dajcie się opanować 

strachowi! W sytuacjach trudnych, niech łaska Boża okaże się większa od waszych 

lęków!"  

Czy przyjmuje naukę zawartą w Ewangelii? Jestem uczniem Jezusa, czy tłumem nie gotowym 

na przyjęcie orędzia zbawienia? Czy głoszę Ewangelię w swoim środowisku, rodzinie, pracy 

bez lęku? Jeżeli jest we mnie lęk to o co?                                                                                                

                                                                                                                                                                            

                                                          

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    Rdz 12,1-9 Ewangelia  Mt 7,1-5 

 

Wtorek 1 czytanie    Rdz 13,2.5-18 

 

Ewangelia  Mt 7,6.12-14 

Środa 1 czytanie    Rdz 15,1-12.17-18 

 

Ewangelia  Mt 7,15-20 

 

Czwartek 1 czytanie    Dz 12,1-11  

2 czytanie    2 Tm4,6-9.17-18              

Ewangelia  Mt 16,13-19 

 

Piątek 1 czytanie    Rdz 17,1.9-10.15-22                     

 

Ewangelia  Mt 8,1-4 

Sobota 1 czytanie    Rdz 18,1-15 

 

Ewangelia  Mt 8,5-17 
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Ogłoszenia parafialne 
1. Decyzją ks. Abpa Stanisława Budzika w naszej parafii następują zmiany personalne kapłanów. Ks. Jerzy 

Krawczyk, zgodnie z obowiązującym prawem po 5 latach posługi zostaje przeniesiony do Parafii 

Garnizonowej w Lublinie gdzie będzie pełnił funkcję wikariusza i duszpasterza młodzieży akademickiej. 

Msza św. dziękczynna za posługę wśród nas będzie 29 czerwca w Uroczystość św. Piotra i Pawła o godz. 

18.00. Zapraszamy. Decyzją władz zakonnych również w klasztorze następują zmiany. Odchodzi s. 

Bernadetta do Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach i s. Magdalena wyjeżdża na misje do Brazylii, a 

przybywa s. Aneta. Ks. Jerzemu i Siostrom dziękujemy za wszelkie dobro, które pozostawiają w naszej 

parafii wynikające, z posługi, powołania i człowieczeństwa. Życzymy owocnej posługi wśród nowych 

braci i sióstr. Do naszej parafii został skierowany: ks. Jan Tadyniewicz- neoprezbiter, pochodzący z 

Parafii św. Barbary w Łęcznej. Msza św. prymicyjna i powitanie nowego kapłana będzie 2 lipca o godz. 

11.00. 

2. Dziś 25 dzień miesiąca zapraszamy na modlitwę o godz. 17.30 wszystkich którzy podjęli Duchową 

Adopcję Poczętego Dziecka oraz tych którzy modlą się o dar potomstwa, którzy utracili dziecko na skutek 

poronienia i wszystkich czujących potrzebę wynagrodzenia za grzechy aborcji.  

3. Od dziś funkcjonuje zamykany konfesjonał, który mieści się w dawnym apostolstwie książki. Kapłani 

będą pełnić w nim posługę podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie. Nad drzwiami jest 

sygnalizacja świetlna. Jeśli jest kapłan pali się zielone światło, jeśli wewnątrz jest penitent pali się na 

czerwono. Przypominamy, że w dzień powszedni możliwość spowiedzi jest od 17.30. 

4. We wtorek na godz. 19.00  do Domu Pielgrzyma zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną. 

5. W środę o godz. 18.00  w  wigilię imienin będziemy modlili się w intencji ks. Pawła. Zapraszamy.  

6. W czwartek Uroczystość św. Piotra i Pawła. Msze św. w naszym sanktuarium o godz. 7.00, 9.30, 16.00 i 

18.00. W tym dniu odpusty w dekanacie w parafiach w Turowcu i Świerżach. Główne Msze św. o godz. 

12.00. Jesteśmy zaproszeni. 

7. Najbliższa sobota to pierwsza miesiąca. O godz. 7.30 różaniec, o godz. 8.00 Msza św. po niej wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i 15 minutowe rozważanie tajemnicy różańcowej.  

8. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 8.00, a po niej spotkanie formacyjne dla Rodziny Żywego 

Różańca. 

9. Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na trwające przy sanktuarium remonty. 

Będziemy w najbliższym czasie restaurować mur przy pomniku Prymasa Wyszyńskiego i dokonamy 

nasadzeń wg wykonanego projektu. W lipcu chcemy powoli rozpocząć remont elewacji bazyliki, tej 

najbardziej zniszczonej części.  Całkowity koszt remontu wyceniono na milion czterysta tysięcy złotych. 

Dostaliśmy na razie tylko 20 tys. złotych dofinansowania, ale patrzymy z nadzieją i zaufaniem w 

przyszłość. 

10. Osoby, które wybierają się na pielgrzymkę do Fatimy prosimy o uregulowanie wpłat i uzupełnienie 

danych w ciągu tego tygodnia w kancelarii parafialnej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 15 

lipca( sobota) o godz.18.00 w Sali różańcowej. Jest jeszcze możliwość zapisania się, ponieważ została 

zwiększona ilość miejsc. 

11. Osoby, które w tym roku wybierają się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy mogą zapisywać się w 

kancelarii parafialnej. Jest to już XXXIX.  Hasło „ W szkole Matki Bożej Fatimskiej”. Zachęcamy 

zwłaszcza młodzież do tej formy spędzenia kilku dni wakacji–jako rekolekcji w drodze. Koszt 75zł. 

Istnieje możliwość zniżek. Jest też fundusz pomocy pielgrzymom „ Idę z Tobą „ przez złożenie swojej 

intencji, za którą modlić będą pielgrzymi. W ten sposób my również nie mogąc osobiście możemy 

duchowo uczestniczyć w pielgrzymce. Szczegóły w kancelarii.   

12. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. Wszystkim Gościom i 

Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia, pod opieką Matki Bożej Chełmskiej, a 

tym którzy wyjeżdżają na wakacje dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Od dziś przez całe wakacje 

będzie czynna codziennie Kawiarenka na Górce. Zapraszamy. 
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