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Pierwsze czytanie

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b

Czytanie z Księgi Jozuego

Jozue

zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych
Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue
przemówił wtedy do całego narodu: "Gdyby wam się nie podobało służyć Panu,
rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi
przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju
zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu". Naród wówczas odrzekł tymi
słowami: «Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym
bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi
egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i
ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy
którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym
Bogiem".
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ef 5, 21-32

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj
będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową
Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony
mężom – we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i
wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu
towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający
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skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.
Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę,
siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego
ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami
Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą
dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i
do Kościoła.
Oto Słowo Boże.

Aklamacja

Por. J 6, 63c. 68c

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia

J 6, 55. 60-69

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem". A wielu spośród Jego uczniów,
którzy to usłyszeli, mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" Jezus
jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy?
A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch
daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są
życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą". Jezus bowiem od początku
wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: "Oto dlaczego wam
powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca".
Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus
do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?" Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do
kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy,
że Ty jesteś Świętym Bożym".

W

Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Nie ma chyba drugiej takiej strony w Ewangeliach, gdzie by tak
mocno powiedziano, że Jezus nie szuka dla siebie zwolenników. On
chce obdarzyć nas prawdą, ostatecznie zaś – chce nas obdarzyć
samym sobą.
Z wielką życzliwością dla ludzi i cierpliwością objawił prawdę
zbawienia. Ale kiedy ludzie nie chcieli przyjąć Jego prawdy, On się
im nie przypochlebiał i nie dostosowywał swojej nauki do ich
gustów, lecz z bólem patrzył na to, jak odchodząc od Niego,
odchodzili od swojego zbawienia.
10

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 1 Tes 1, 1-5.8bEwangelia Mt 23, 13-22

„Trudna to mowa, któż jej może słuchać?” – tak wielu Jego uczniów
podsumowało obietnicę, że On chce nas karmić własnym Ciałem i
poić własną Krwią. Podobnie wielu ludzi gorszy nauka Jezusa, że
aby wejść do życia wiecznego, trzeba wziąć Jego krzyż i naśladować
Go. Dla wielu trudna i nieznośna jest Jego nauka o obowiązku
miłowania nieprzyjaciół. Wielu nie może pogodzić się z Jego
zakazem rozwodów.
Dobrze wczytajmy się w cały ten szósty rozdział Ewangelii św. Jana.
Pan Jezus z wielką cierpliwością objaśniał swój zamiar obdarzenia
nas Eucharystią. Nauka ta jednak oburzyła większość Jego uczniów,
tak że zaczęli od niego odchodzić. Pan Jezus ich nie zatrzymywał.
Zwrócił się tylko do Dwunastu: „A może i wy chcecie odejść? Nie
będę przecież zmieniał prawdy zbawienia, dlatego że niektórym się
ona nie podoba”.
I dał niezwykle ważne wyjaśnienie, dlaczego niektórzy z nas nie
potrafią się otworzyć na Jego naukę. „Pośród was są tacy, którzy nie
wierzą” – a powiedział to Pan Jezus do swoich uczniów. Św.
Augustyn komentując te słowa, przypomina słowa proroka Izajasza:
„Jeśli nie uwierzycie, nie zrozumiecie” (7, 9, LXX). Tak, bo żeby
otworzyć się na Pana Jezusowy zakaz rozwodów, na Jego
przykazanie miłości nieprzyjaciół, na Jego naukę o Eucharystii czy
na obietnicę przyszłego zmartwychwstania – najpierw trzeba
naprawdę
w
Niego
uwierzyć.
Zwróćmy jeszcze uwagę na wzorcowe wręcz zachowanie Apostoła
Piotra w sytuacji, kiedy liczba uczniów stopniała do niewielkiej
grupy. „Może i wy chcecie odejść?” – zapytał Pan Jezus tych, którzy
z Nim pozostali. „Panie, do kogóż pójdziemy? – odpowiedział
wtedy Piotr. – Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli
i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

Wtorek

1 czytanie Ap 21, 9b-14
Ewangelia J 1, 45-51
Środa

1 czytanie 1 Tes 2, 9-13
Ewangelia Mt 23, 27-32
Czwartek

1 czytanie Prz 8, 22-35
2 czytanie Ga 4, 4-7
Ewangelia J 2, 1-11
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 Pwt 4, 1-2. 6-8
2 czytanie Jk 1, 17-18.
21b-22.27

Ewangelia Mk 7, 1-8a. 1415. 21-23
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Ogłoszenia parafialne
• We wtorek po Mszy św. wieczorem do domu parafialnego zapraszamy na spotkanie członków Rady
Parafialnej.
• W czwartek uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. w naszej bazylice o godz. 7.00, 9.00, 16.00
i 18.00.
• W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową po naszej Chełmskiej Kalwarii.
• Powoli zbliżają się uroczystości odpustowe w naszym sanktuarium. W tym roku przeżywać je będziemy pod
hasłem zaczerpniętym od błogosławionego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko
postawiłem na Maryję”. Będziemy dziękować za 90 lat istnienia naszej parafii i za 75 lat koronacji kopii
Cudownej Ikony Chełmskiej znajdującej się w ołtarzu głównym. W dniach 4 - 6 września zapraszamy na
Triduum maryjne przygotowujące bezpośrednio do uroczystości odpustowych. Prowadzi je ks. Jerzy
Krawczyk - Archidiecezjalny Moderator Ruchu Światło – Życie, nasz były wikariusz. Przygotowania
duchowe łączyć będziemy z Mszą św. wieczorną w sobotę o godz. 17.00, w niedzielę cały dzień, w
poniedziałek zaś o godz.18.00. Codziennie po ostatniej Eucharystii zapraszamy na procesję różańcową z
ikoną Matki Bożej Chełmskiej, a bezpośrednio po różańcu apel maryjny. W tych dniach zachęcamy też do
spowiedzi. Bardzo prosimy o duchowe wykorzystanie tego czasu. Głównym gościem tegorocznych
uroczystości odpustowych będzie ks. abp Adam Szal z Przemyśla. Od tego roku chcemy powrócić do ponad
200-letniej tradycji przeżywania odpustu, wydłużając go przez oktawę, czyli od 9 do 15 września - do dnia
pamiątki pierwszej koronacji w 1765 r. Msze św. oktawalne z tematycznymi kazaniami sprawowane będą
wieczorem o godz. 18.00, w sobotę o 17.00. Program oktawy:
• czwartek 9 września godz. 18.00 - pielgrzymka ludzi starszych i chorych połączona z Sakramentem
Namaszczenia Chorych;
• piątek 10 września godz. 18.00 - pielgrzymka dziękczynna młodzieży, która przyjęła Sakrament
Bierzmowania;
• sobota 11 września godz. 17.00 - pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami;
• niedziela 12 września godz. 18.00 - pielgrzymka małżeństw przeżywających jubileusze, odnowienie
przyrzeczeń małżeńskich;
• poniedziałek 13 września godz. 17. 30 - pielgrzymka grup formacyjnych, apostolskich i modlitewnych procesja fatimska;
• wtorek 14 września godz. 18.00 - pielgrzymka władz i osób pracujących w instytucjach samorządowych;
• środa 15 września godz. 18.00 - zakończenie z uroczystym Te Deum i obrzędem zawieszenia wot. Prosimy
osoby, które ostatnio lub dawniej doznały szczególnej opieki czy łaski za wstawiennictwem Matki Bożej
Chełmskiej, o spisanie swoich świadectw i przyniesienie ich w najbliższym czasie w ciągu oktawy. Jeśli ktoś
chciałby złożyć jakieś wotum w postaci cennych dla siebie rzeczy, to będzie można to również w tym okresie
uczynić.
Szczegółowy program znajduje się na plakatach na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej i profilu
facebookowym parafii.
• Zapraszamy do naszej kawiarenki na spotkanie w gronie rodzinnym czy przyjacielskim przy smacznym
ciastku. Są w niej też do nabycia obrazy z wizerunkiem Matki Bożej Chełmskiej, piękne anioły (np. na
prezent ślubny zamiast kwiatów), kalendarze na przyszły rok, no i smaczne krówki chełmskie.
• Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczą się o nasze sanktuarium, serdeczne Bóg zapłać!.
Wdzięczni też jesteśmy za ofiary składane dzisiaj na tacę na prace remontowo - budowlane.
• 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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