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  Pierwsze czytanie                                                                  Wj 3, 1-8a. 13-15                                                                                    
  Czytanie z Księgi Rodzaju 

  Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził 

owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w 

płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął 

od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: "Podejdę, żeby się przyjrzeć temu 

niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?" Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by 

się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: "Mojżeszu, Mojżeszu!" On zaś 

odpowiedział: "Oto jestem". Rzekł mu Bóg: "Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż 

miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą". Powiedział jeszcze Pan: "Jestem Bogiem ojca 

twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Mojżesz zasłonił twarz, bał się 

bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: "Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w 

Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i 

przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód". Mojżesz zaś rzekł Bogu: "Oto pójdę 

do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie 

zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?" Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: 

"Jestem, który jestem". I dodał: "Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was". 

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: "Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg 

Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest 

moje zawołanie na najdalsze pokolenia".                                                                                    

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                               1 Kor 10, 1-6. 10-12        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian                                                                                                         

   Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali 

pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w 

http://www.bazylika.net/
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obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy 

napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości 

z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by 

mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła 

pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni przez 

dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, 

spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu 

się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

      Aklamacja                                                                                                                              Mt 4, 17                                                                                          

   Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 

     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                                     Łk 13, 1-9                                
 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew 

Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 

byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że 

owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi 

winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 

nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: 

"Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i 

szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 

Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę 

nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”. 

 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   
 

 

Rozważanie  

 

Jezus przygotował uczniów do rozwiązywania konfliktów oraz zrozumienia praw fizycznych i 

duchowych, aby rozpoznać co jest sprawiedliwe w życiu społecznym. Prawda, którą głosi jest 

równie prosta jak znaki zapowiadające pewną zmianę pogody. Jezus został 
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poinformowany o okrutnym ukaraniu przez żołnierzy rzymskich 

judejskich przestępców. Jezus nie okazuje żadnej oznaki nienawiści czy 

chęci zemsty, gdy ludzie opowiadają mu o okrucieństwie Piłata i jego 

żołnierzy. Wzywa słuchaczy, by wyciągnęli wnioski z nieoczekiwanej 

śmierci innych, nawrócili się i przygotowali na sąd. Niektórzy 

słuchacze Jezusa wymagają poruszenia, bo są ociężali i nie przynoszą 

owocu: „Czy myślicie, że ci Galilejczycy, skoro to ich spotkało, byli 

większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy?”. Jezus 

odwraca uwagę od Piłata i przestępców, a zwraca się do obecnych, by 

pokazać, że grzech niewiary jest równie wielki jak przestępstwo karane 

śmiercią. Grzech niewiary powoduje śmierć duchową, wieczną, jego 

skutki sięgają znacznie dalej niż skutki śmierci fizycznej.  Wszyscy 

Galilejczycy, a w domyśle wszyscy ludzie wszystkich czasów, 

potrzebują nawrócenia w znaczeniu tego słowa zastosowanym w tym 

fragmencie. W języku polskim słowo greckie oznaczające nawrócenie 

zostało przetłumaczone jako pokuta i odnosi się w sensie religijno 

moralnym do ciągłego, wielokrotnego nawracania się. W znaczeniu 

nowotestamentowym oznacza jednorazowe nawrócenie do Boga przez 

wiarę w Jezusa. Nawrócenie to "zmiana myślenia, odwrócenie myśli od 

czegoś", stąd późniejsze "żałowanie za coś, odczuwanie skruchy". To 

zmiana kierunku życia opartego na wzorze świata do wzoru, który 

pokazuje życie Jezusa. Nawrócenie się owocujące zbawieniem czasem 

dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa, niekiedy trwa dłużej, 

rok, a nawet dwa lata lub więcej, aż człowiek pokona w sobie opór 

przed panowaniem Boga w swoim życiu. Bóg daje człowiekowi na to 

czas, podobnie jak ogrodnik, który pragnie uratować drzewo figowe 

przed wycięciem, jeszcze nawozi je i okopuje. Przykłady oparte o obraz 

figowca, który nie owocuje, a którego owoc jest oczekiwany, odwołują 

się do ponad dwóch lat służby Jezusa. Większość mieszkańców Galilei 

już o Nim słyszała, niewielu uwierzyło w Niego. Czy Jezus ma jeszcze 

czekać na ich wiarę? Każdy człowiek ma czas na decyzję uwierzenia aż 

do końca ziemskiego życia. Dwukrotne wezwanie do nawrócenia 

opisywane w tym fragmencie wzbudzi pytanie, które wkrótce zostanie 

zadane Jezusowi: „Panie, czy tylko niewielu jest takich, którzy 

dostępują zbawienia?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 
 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Iz 7, 10-14 

 

2 czytanie  Hbr 10, 4-10 
 

Ewangelia Łk 1, 26-38 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dn 3, 25. 34-43 

                                                            

Ewangelia Mt 18, 21-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Pwt 4, 1. 5-9 
 

 Ewangelia Mt 5, 17-19                                      
                                       

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 7, 23-28 

                                

Ewangelia Łk 11, 14-23 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Oz 14, 2-10  

                        

Ewangelia Mk 12, 28b-34 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Oz 6, 1-6 

                                       

Ewangelia Łk 18, 9-14 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Joz 5, 9a.10-12 

                            

2 czytanie 2 Kor 5, 17-21 

                                      

Ewangelia Łk 15, 1-3.11-

32 
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Ogłoszenia parafialne  

 Ks. Rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie podaje do wiadomości 

wszystkich wiernych naszej parafii, że za dwa miesiące diakon Tomasz Sawicki, zamieszkały na 

terenie parafii, przyjmie święcenia kapłańskie. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach 

uniemożliwiających przyjęcie Sakramentu Kapłaństwa przez wyżej wymienionego, winien o tym 

powiadomić miejscowego ks. proboszcza. Ks. Diakon przyjmie święcenia 25 maja, a pierwszą 

Mszę św. będzie sprawował w bazylice 26 maja o godz. 12.00. Prosząc o modlitwę, serdecznie 

zapraszamy. 

 Dziś na godz. 19.00 zapraszamy do naszej bazyliki na koncert organowy. Wystąpi Sergey Slizuk 

z Ukrainy – kompozytor - wokalista – organista. W programie koncertu znajdą się kompozycje 

organowe samego artysty. Ponadto usłyszymy utwory Jana Sebastiana Bacha. 

 Zachęcamy do praktyk wielkopostnych - udziału w nabożeństwach, postu, wpisania się do księgi 

abstynencji, jałmużny. W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

  Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w bazylice o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 

18.00. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Uroczystość składania 

deklaracji odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 16.00. Druki deklaracji wyłożone są na stoliku 

przy wyjściu z kościoła. Zaś po świece zapraszamy jutro przed Mszą św. do zakrystii. 

 Jutro też spotkanie z prawnikiem od godz. 16.00 w kancelarii parafialnej. Osoby potrzebujące 

porady w zakresie prawa państwowego serdecznie zapraszamy. 

 W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy do Sali Różańcowej rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych na kolejne spotkanie formacyjne. 

 12 kwietnia w naszym mieście odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Szczegóły na 

plakacie. Zapisy i początek - w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. 

 Zapraszamy na Kurs Emaus, rekolekcje, w czasie których można rozkochać się na nowo w 

Słowie Bożym i doświadczyć Jego mocy. Rekolekcje odbędą się od 26 do 28 kwietnia. Koszt - 

60 zł. Warunkiem uczestnictwa jest przeżycie wcześniej Kursu Nowe Życie. Zapisy w zakrystii 

i kancelarii. 

 Zapraszamy do kawiarenki na dobrą kawę i kremówki oraz inne ciasta. 

 Bóg zapłać za ofiary złożone na remonty dziś na tacę, jak również do puszki indywidualne czy 

na konto parafialne.  

 W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Barbara Rogucka, śp. 

Eugeniusz Szostak, śp. Lech Pejo. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 Solenizantom dzisiejszym, wśród których jest nasz ks. Infułat, oraz nadchodzącego tygodnia 

życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego 

sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej.  


