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 Pierwsze czytanie                                                                       Am 7, 12-15                                                        
 Czytanie z Księgi Proroka Amosa  

  Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam 

jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i 

królewską budowlą”. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem 

synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął 

mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!” 

                                                                                                               Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                 

    Drugie czytanie                                                                             Ef 1, 3-14                       
 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan  

  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas 

wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem 

wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według 

postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W 

Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 

Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił 

tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania 

pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i 

to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, 

który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu 

– my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo 

prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście 

naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego 

http://www.bazylika.net/
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dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego 

majestatu.                          

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.   

                                   

Aklamacja      

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy 

wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.   (Por. Ef 1, 17-18) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                          Mk 6, 7-13 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im 

też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali 

na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie 

obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: „Gdy do 

jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w 

jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, 

strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i 

wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu 

chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.                                                                                                     

                                                                                              Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 

Rozważanie 

 

Zadaniem Kościoła jest nieustanne przekazywanie Dobrej Nowiny o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. 

Sam Syn Boży był świadomym zadania, jakie stanie przed założonym przez Niego Kościołem. Ewangelizacja narodów 

stanowi zasadnicze zadanie, do którego Boski Założyciel powołał pierwszych apostołów i które stanowi priorytetowe 

zadanie dla wszystkich pokoleń wierzących, szczególnie tych piastujących funkcje następcy apostołów. Urywek 

dzisiejszy przedstawia scenę przygotowania i wysłania najbliższych uczniów Jezusa na pierwszą akcję misyjną. Ci 

uczniowie określeni są terminem Dwunastu - gr. dodeka. Św. Marek używa liczebnika "dwanaście" po raz pierwszy w 

3,14, gdzie jest mowa o ukonstytuowaniu przez Jezusa wyselekcjonowanej Dwunastki spośród otaczających Go ludzi. 
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Ta Dwunastka pojawia się poprzez całą Ewangelię, aż do wydarzeń bezpośrednio przed 

pasyjnych w Mk 14,10.17.20.43. Kiedy św. Marek pragnie zaznaczyć, iż sprawa dotyczy 

tych dwunastu Wybranych posługuje się rodzajnikiem określonym przed liczebnikiem i 

stąd w tłumaczeniu oddajemy ten fakt poprzez pisownię Dwunastu z dużej litery. 

Dwunastka zostaje posłana przez Mistrza na swoją pierwszą wyprawę "po dwóch". W tle 

tego polskiego wyrażenia znajduje się ciekawe sformułowanie greckie dyo dyo, które 

składa się z powtórzenie liczebnika greckiego dyo czyli dwa. Wyrażenie to pojawia się 

w Mk 6,7 i ewentualnie w Łk 10,1, choć tutaj nie jest tekstualnie mocno poświadczone. 

Formuła "po dwóch" odsyła poprzez Septuagintę w kontekst potopu za czasów Noego, 

gdzie pary zwierząt uchronione przez patriarchę przed nawałnicą w arce są określone przy 

pomocy tego wyrażenia (por. Rdz 6,19.20; 7,2.3.9.15). Ponadto sformułowanie pojawia 

się u Syracydesa w 33,15, gdzie mędrzec stwierdza iż dzieła Boże występują parami (dyo 

dyo). Posyłając apostołów po dwóch Jezus daje do zrozumienia, iż pełni w ten sposób 

kolejne dzieło Boże! Oczywiście ponadto w świecie starożytnym druga osoba była 

konieczna, aby zaświadczyć o prawdziwości głoszonej nauki. Stąd obecność 

współtowarzysza wyprawy misyjnej była niejako gwarantem autentyczności głoszonej 

nauki. Jeśli ktoś chciałby się sprzeciwić nauczaniu pierwszego z Dwunastu, natychmiast 

w sukurs szedł mu jego towarzysz. Jest to swego rodzaju apologetyczny kontekst 

sformułowania. Bez wchodzenia w szczegóły zauważmy, iż w parze z nauczaniem musi 

iść świadectwo osobistego życia, co pojawia się w dalszej części perykopy. Dwunastka 

musi zachowywać surowe normy podczas swojej misji głoszenia. Zasada harmonii 

pomiędzy tymi dwoma elementami akcji ewangelizacyjnej jest niezmienna. Tylko wtedy 

apostoł ma szansę oddziaływać na innych, kiedy naukę potwierdza swoim życiem! 

Prawdziwa ewangelizacja musi zawierać zarówno kerygmę (naukę), jak i jej weryfikację 

w życiu. Bez świadectwa słowa są puste, a bez słów świadectwo może zostać mylnie 

zinterpretowane! Stąd istnieje konieczność nauczania i jednoczesnego życia wg tego, co 

się naucza. Nieważne gdzie, czy w życiu rodzinnym, zawodowym czy we wspólnocie 

Kościoła mamy obowiązek być apostołami Jezusa Chrystusa. Nauczycieli ci u nas 

dostatek, ale czy nie brakuje nam Apostołów? 

Zapowiedzi przedślubne (6 lipca- 12 lipca) : 

• Adam Ryszka, kawaler i Katarzyna Grzeluk, panna, oboje z parafii tutejszej. 

• Alan Popielnicki, kawaler z parafii tutejszej i Agnieszka Łopatka, panna z parafii w Rudzie-

Hucie. 

• Piotr Kanadys, kawaler z parafii tutejszej i Magdalaena Sznajder, panna z parafiii MB 

Fatimskiej-Różańcowej w Borkach.  

• Wojciech Stańczykowski i Katarzyna Stańczykowska, cywilnie związani, oboje z parafii 

tutejszej. 

 

            Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

W okresie (6 lipca- 12 lipca) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Łukasz Pietryczuk i Magdalena Kinga Cuper-Ogrodnik 

• Pweł Marek Stabryla i Katarzyna Tołyż 

• Daniel Szewczuk i Katarzyna Patrycja Nowosad 

• Daan Maurice Simon Thuwis i Monika Aleksandra Bochra 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Iz 10, 10-17 

Ewangelia Mt 10, 34-11,1 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Iz 7, 1-9 

                                      

Ewangelia Mt 11, 20-24 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 10,5-7.13-16 

                                       

Ewangelia Mt 11, 25-27  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 26,7-

9.12,16-19 

                                 

Ewangelia Mt 11, 28-30 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Iz 38,1-6.21-

22.7-8 
                         

Ewangelia Mt 12, 1-8 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Mi 2, 1-5 

                                        

Ewangelia Mt 12, 14-21 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 23, 1-6 

                            

2 czytanie Ef 2, 13-18   

                                      

Ewangelia Mk 6, 30-34 

 

 

 

W okresie (6 lipca- 12 lipca) sakrament chrztu przyjęli: 

• Laura Cholewa 
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       Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. Stanisława Fiuka- misjonarza z Boliwii. 

• Dziś zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę przy Pomniku Wołyńskim przy 

ul. Piłsudskiego z racji 75. rocznicy ludobójstwa podczas Krwawej Niedzieli. O 

godz. 14.00 Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. 

• Jutro o godz. 8.30 w naszej bazylice odprawiona zostanie Msza św. z racji Święta 

Policji. 

• W poniedziałek również liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. W 

naszym sanktuarium podczas Mszy św. o godz.18.00 nastąpi uroczyste przyjęcie 

szkaplerza. Osoby, które chciałby przyjąć szkaplerz karmelitański, mogą go nabyć 

w kawiarence. Tam też znajduje się lista, na którą można się wpisać, aby nasze 

nazwiska zostały przesłane do Karmelu w Czernej.  

• W środę o godz. 7.00 rano wyrusza pielgrzymka do Wąwolnicy, Kazimierza i 

Puław. Wyjazd z ul. Lubelskiej przy szkole muzycznej. 

• W przyszłą niedzielę, z racji św. Krzysztofa, po każdej Mszy św. będzie 

błogosławieństwo pojazdów. Zapraszamy więc kierowców samochodów, motorów 

i skuterów, a także rowerzystów. Przy tej okazji jak zawsze będziemy mieli 

możliwość wsparcia zakupu środków transportu dla misjonarzy. 

• Za tydzień tradycyjnie poprzez złożenie ofiar na tacę, z racji IV niedzieli miesiąca, 

będziemy mieli możliwość wsparcia prac remontowych elewacji bazyliki.. W 

ostatnim czasie otrzymaliśmy fakturę wystawioną na kwotę 220 tysięcy złotych za 

dotychczas wykonaną pracę. Prosimy o pomoc. 

• W przyszłą niedzielę w Parafii Rozesłania św. Apostołów jubileusz stulecia 

działalności Chóru Parafialnego. Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. 

abp Stanisław Budzik. Jesteśmy zaproszeni na tę uroczystość.   

• Zapraszamy do kawiarenki czynnej codziennie. Dziś oferujemy smaczne 

kremówki. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Krzysztof 

Szkałuba, śp. Jerzy Bogdan, Sylwester Mazurek. Polećmy ich dusze i dusze 

naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie ….. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom opieki Pani z 

Chełmskiej Góry. 
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