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XXI Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                        Iz 66, 18-21                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

  Tak mówi Pan: "Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i 

języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z 

nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które 

nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród 

narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci 

– na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w 

Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych 

naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów" 

– mówi Pan.              

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                               

Drugie czytanie                                                                              Hbr 12, 5-7. 11-13        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                                         

   Bracia: Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów: 

"Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo 

kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje". Trwajcie w 

karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie 

karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi 

tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce 

http://www.bazylika.net/
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i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej 

uzdrowiony.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

      Aklamacja                                                                                                                               J 14, 6                                                                                                                                                                                          

 Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 13, 22-30 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz 

ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie 

wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. 

Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do 

drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. 

Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych 

nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie 

wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, 

gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie 

samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za 

stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy 

będą ostatnimi". 

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie.                                                                                

 

Rozważanie 

Wielokrotnie mieliśmy okazję obserwować sytuacje, w których rozmówcy zadają Jezusowi 

pytanie mające na celu ustawić go w relacji do jednej ze szkół teologicznych Jego czasów. 

Podobnie jest też dzisiaj. Uczeni żydowscy zastanawiali się, czy liczba zbawionych będzie 

wielka, czy raczej będzie to malutka grupa. Z czego wynikał ten problem? 

Sprawa opierała się na tym, że z czasem zaczęto coraz głębiej rozumieć świętość Boga, to 

znaczy postrzegano ją jako odmienność od tego, co podpada nam pod zmysły, postępowanie 

w inny sposób niż byłoby to odruchem człowieka. Bóg jest święty nie dlatego że każe ludzi 

za grzechy, którymi Go obrażają, ale swoją świętość objawia nam, gdy nam wybacza i 

ponownie przytula nas do swojego serca. Gdy zaczynamy postępować jak On i zbliżamy się 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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do Niego stajemy się święci, czyli oddzieleni od tego, co zwyczajne, 

co codzienne oraz zanieczyszczone. Takie jest też podstawowe 

znaczenie rdzenia „kadasz”, który po hebrajsku oznacza „być 

świętym”. 

Chrystus jednak po raz kolejny zmienia optykę rozpatrywania 

ważnych problemów. Pytanie nie powinno bowiem brzmieć „ile osób 

zostanie zbawionych?” ale raczej „czy ja zostanę zbawiony?”. 

Niezależnie, ile czasu spędzimy na zastanawianiu się, ilu ludzi 

znajdzie się w niebie, jeżeli nie zatroszczymy się o własną świętość, 

nie przybliży nas to ani trochę do Królestwa Niebieskiego. 

Można sobie pomyśleć, że to naprawdę smutna sytuacja, gdy ludzie 

spotykający Jezusa na swoich ulicach oraz spożywający z Nim 

posiłki, nie zostają przez Niego zaproszeni do radości wiecznej. 

Przecież, gdyby do mojego miasta, mojej wioski przyszedł sam 

Chrystus i głosił Ewangelię, to bym Go posłuchał/posłuchała. A 

gdyby powiedział, że przyjdzie do mnie na posiłek, to na pewno 

wierzyłbym w Niego całym sercem i kochałbym Go z całych sił. Ale 

czy na pewno? 

Czy w mojej miejscowości nie ma Chrystusa? Czy nie ma kościoła? 

Czy nie mam możliwości słuchać Jego słów? Czy nie mogę zaprosić 

Chrystusa do swojej codzienności i spędzać z Nim każdej chwili 

życia? Kto będzie zatem przewyższał mnie w Królestwie Bożym? 

Postaci ze Starego Testamentu, które nawet nie słyszały o Chrystusie 

ani nie miały możliwości słuchać Jego Dobrej Nowiny. One jednak 

swoją sprawiedliwością, miłością do Boga i poświęceniem życia dla 

Niego, okazały się godne ucztowania z Bogiem w chwale. 

I na koniec jeszcze jedna sprawa. Może to umknęło nam, gdy 

czytaliśmy powyższy komentarz, ale gdy pisałem o tym, jak Chrystus 

przedstawia najważniejszą kwestię, która powinna nam towarzyszyć 

w życiu, celowo użyłem strony biernej, „czy zostanę zbawiony?”. 

Nikt nie może siebie zbawić, ponieważ ten dar to nie jest coś, na co 

możemy zasłużyć, jak na przykład na wypłatę. Nawet gdybyśmy całe 

życie nie popełnili jednego, najmniejszego nawet grzechu, nie byłoby 

to coś, czego bylibyśmy warci. To zawsze jest niezasłużony dar, który 

Bóg daje w miłości do nas. 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Prz 8, 22-35 

 

2 czytanie Ga 4, 4-7 
 

Ewangelia J 2, 1-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 Tes 2, 1-8 

                                                             

Ewangelia Mt 23, 23-26 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Tes 2, 9-13 

 

Ewangelia Mt 23, 27-32 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 1, 17-19 
 

 Ewangelia Mk 6, 17-29 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Tes 4, 1-8 
 

Ewangelia Mt 25, 1-13 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Tes 4, 9-11 

                                      

Ewangelia Mt 25, 14-30 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Syr 3, 17-

18.20.28-29 

                            

2 czytanie Hbr 12, 18-

19.22-24a 

                                      

Ewangelia Łk 14, 1. 7-14 
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Ogłoszenia parafialne 

• Jutro Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. w naszej bazylice o godz. 7.00, 

9.00, 16.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 będzie modlitwa treścią Ślubów 

Jasnogórskich.  

• Jutro od godz.16.00 w kancelarii będzie udzielał porad Pan Prawnik.  

• W środę po Mszy św. wieczorem, do domu parafialnego, zapraszamy na spotkanie Radę 

Parafialną.  

• W piątek rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Chełmskiej, jako modlitwę przed 

odpustem. Zapraszamy codziennie do soboty włącznie na godz. 17.40. 

• W naszym mieście za tydzień w sobotę Noc Kultury. Bogaty w propozycje program 

znajduje się na plakatach na tablicy ogłoszeń. W ramach tego wydarzenia, w godz. 18.00 

- 22.00, zapraszamy na taras widokowy na dzwonnicy – będzie okazja obejrzenia 

panoramy Chełma i okolic nocą. Zapraszamy też do krypt. Wstęp wolny. Przy tej okazji 

warto też zajrzeć do parafialnej kawiarenki. 

• Za tydzień w niedzielę 01 września i 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. W bazylice 

Msza św. o godz.9.00. 

• Od środy w przyszłym tygodniu rozpoczynamy Triduum przed odpustem. Tegoroczne 

uroczystości, których motto zaczerpnięte jest z modlitw o Matce Bożej Chełmskiej 

Cudami wsławiona, módl się za nami, wiążą się z 40 rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana 

Pawła II do Polski. Prowadzi je ks. Sylwester Brzozowski, notariusz w kurii Archidiecezji 

Lubelskiej. Przygotowania duchowe łączyć będziemy z Mszą św. o godz. 18.00. 

Codziennie po Eucharystii zapraszamy na procesję różańcową z ikoną Matki Bożej 

Chełmskiej w Rosarium, a bezpośrednio po różańcu apel maryjny. W tych dniach 

zachęcamy też do spowiedzi. Bardzo prosimy skorzystajcie z tego czasu.  Zaś głównym 

gościem tegorocznych uroczystości będzie ks. kard. Stanisław Dziwisz. 

• Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczą się o nasze sanktuarium, serdeczne Bóg 

zapłać, również za ofiary składane dzisiaj na tacę.   

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej   

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a naszym 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 
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