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    Niedziela 29 lipca 2018 r. 
XVII Niedziela Zwykła rok B 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                      2 Krl 4, 42-44                                                        
 Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej   

  Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, 

Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże 

zboże w worku. On zaś rozkazał: "Podaj ludziom i niech jedzą!" Lecz sługa jego 

odrzekł: "Jakże to rozdzielę między stu ludzi?" A on odpowiedział: "Podaj ludziom 

i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki". Położył więc to 

przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.                                            

                                                                                                                          Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 

    Drugie czytanie                                                                              Ef 4, 1-6                       
 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan  

  Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny 

powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z 

cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność 

Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też 

zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, 

jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa 

ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.    

                                                                                                                                                    Oto Słowo Boże.                                                                         

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                                                       

 Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.  (Łk 7, 16)                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                               J 6, 1-15 

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim 

wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na 

wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. 

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do 

Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na 

próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów 

nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z Jego 

uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który 

ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś 

rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc 

mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i 

odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając 

tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, 

aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, 

pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie 

spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma 

przyjść na świat". Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać 

królem, sam usunął się znów na górę..                                                                                                    

                                                                                              Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 

 

Jednym z kluczowych słów w pismach św. Jana jest czasownik "szukać". Bóg Ojciec szuka "czcicieli 

w duchu i prawdzie", a Jezus chwały Ojca. Uczniowie szukają Jezusa, aby z Nim być, a Żydzi, aby 

Go zabić. Tłum ludzi z dzisiejszej Ewangelii szuka Jezusa ze względów praktycznych, 

egoistycznych, utylitarnych; oczekuje mocy cudotwórczych, uzdrowień. Fundamentalne pytanie: 

"kogo szukasz?"(J 20, 15) dotyczy autentyczności drogi z Jezusem i musi postawić je sobie każdy 

chrześcijanin. Nad Jeziorem Galilejskim Jezus naucza tłum. Jednak nie ogranicza się do duchowego 

aspektu. Troszczy się również o zaspokojenie potrzeb materialnych, o chleb. Jezus chce również 

włączyć w tę troskę uczniów. Pragnie, by zaangażowali się głębiej, by wykazali troskę o całego 

człowieka, również w aspekcie społecznym. Dramatem współczesnego świata są dwa głody: 

materialny i duchowy. Pierwszy z nich koncentruje energię na darach materialnych (lub brakach) i 
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niestety, często zamyka na przestrzeń duchową i  nieustannie pogłębia dystans 

wobec Boga. Drugi, bardziej dyskretny i cichy, przypomina, że nasze życie 

bez duchowego pokarmu karleje. Nasz paradoks polega (wówczas) na tym, że 

umieramy z głodu, ponieważ mamy pełny żołądek (A. Pronzato). Ewangeliści 

podkreślają cztery gesty Jezusa w czasie rozmnożenia chleba i ustanowienia 

Eucharystii, które H. Nouwen interpretuje symbolicznie. Jezus wziął chleb: 

jesteśmy wzięci, akceptowani, umiłowani przez Niego. Pobłogosławił: Bóg 

nas błogosławi, widzi w nas dobro, miłość. Połamał: wszyscy jesteśmy 

ludźmi złamanymi; przyjmujemy Ciało Chrystusa, by On uzdrowił to, co w 

naszym życiu jest zranione, chore. Jezus pierwszy pozwolił złamać się w 

czasie swojej męki i śmierci, aby nas uzdrowić poprzez swoje rany (por. Iz 53, 

5). W każdej Eucharystii pochyla się, by nas uzdrawiać i scalać. Dawał swoim 

uczniom: winniśmy przyjmować Chleb życia, by być dla innych jak dobry 

chleb. Nie przyjmujemy Pokarmu tylko dla siebie. Przyjmujemy Go również 

dla innych. U stóp ołtarza w bazylice Cudownego Rozmnożenia Chleba w 

Tabdze znajdują się resztki bizantyjskich mozaik z V wieku. Najsłynniejsza z 

nich przedstawia kosz z chlebem i ryby. Jednak w przeciwieństwie do relacji 

Ewangelistów, artysta umieścił w koszu nie pięć, ale cztery chleby. Piąty 

chleb, to Hostia, która na całym świecie, każdego dnia i w każdej minucie staje 

się na ołtarzu Ciałem Chrystusa, które karmi ludzkość od dwóch tysięcy lat. 

Piąty chleb to również każdy uczeń Jezusa, który żyje i dzieli się z innymi 

miłością.  

Kogo (czego) ja szukam? W jaki sposób angażuję się na płaszczyźnie społecznej? Jaki 

głód wypełnia przestrzeń mojego życia? Jakie miejsce ma Eucharystia w moim życiu? 

Czy jestem "piątym chlebem" dla innych?  

Zapowiedzi przedślubne (20 lipca- 26 lipca) : 

• Tomasz Pawłowski, kawaler z Chełma z parafii tutejszej i Katarzyna 

Niedźwiecka, panna z Chełma z parafii św. Kazimierza. 

 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

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

 

W okresie (20 lipca- 26 lipca) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Paweł Krzysztof Obołończyk i Agnieszka Zosiuk, zd. Sadurska 

• Paweł Błaszczuk i Olga Dominika Danilczuk 

• Andrzej Gierszon i Agata Marta Szerement, zd. Kurylak 

 

W okresie (20 lipca- 26 lipca) sakrament chrztu przyjęli: 

• Filip Hozer 

• Zuzanna Gregorowicz 

• Julia Szczepaniak 

• Filip Zieleniecki 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Jr 13, 1-11 

 

Ewangelia Mt 13, 31-35 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Jr 14, 17-22 

                                      

Ewangelia Mt 13, 36-43 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Jr 15, 10.16-21 

                                       

Ewangelia Mt 13, 44-46  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 18, 1-6  

                                 

Ewangelia Mt 13, 47-53 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Jr 26, 1-9 
                         

Ewangelia Mt 13, 54-58 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Jr 26, 11-16.24 

                                        

Ewangelia Mt 14, 1-12 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Wj 16, 2-4.12-

15 

                            

2 czytanie Ef 4, 17.20-24   

                                      

Ewangelia J 6, 24-35 
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       Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy w naszej wspólnocie ks. Łukasza Bulskiego, naszego rodaka, który przez cały 

dzień głosi homilie. Dziękujemy za jego posługę. 

• Dziś odbędzie się spotkanie przed pieszą pielgrzymką na Jasną Górę o godz. 19.00 w sali 

różańcowej.  

• Do środy przy kancelarii parafialnej w czasie jej urzędowania będzie działał jeszcze 

sekretariat Chełmskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.  Istnieje też fundusz pomocy 

pielgrzymom Idę z Tobą przez złożenie swojej intencji, w której będą się modlić 

pielgrzymi, oraz ofiary materialnej. Koszt: 75 zł, z możliwością zniżki.  

• Pielgrzymi wyruszą 1 sierpnia po Mszy św. o godz. 8.00 sprawowanej w bazylice. 

Eucharystii będzie przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Opiekę duchową będą pełnili 

ks. Jan Tadyniewicz i ks. Mariusz Kruk. Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby pożegnać 

pielgrzymów i prosimy o modlitwę. 

• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.30 na 

nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej, nowych powołań oraz osób, które 

modlą się za powołanych. 

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. oraz od 

godz. 17.30. W czasie wakacji nie ma odwiedzin chorych w domach. 

• Nabożeństwo pierwszej soboty: 7.30 - różaniec, 8.00 - Msza św., a po niej ok. 

piętnastominutowe nabożeństwo. 

• Co roku jesteśmy zaproszeni o przeżywanie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym 

jubileuszowym roku odzyskanie niepodległości, polscy biskupi zapraszają do 

ambitniejszego działania, czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 

równe 100 dni. Stąd odważna prośba: niech będzie to 100 dni abstynencji podjętej z miłości 

do bliźnich, szczególnie uzależnionych a także z miłości do naszej Ojczyzny. Od dziś przy 

wyjściu z kościoła, będzie znajdowała się księga trzeźwości. Prosimy osoby chętne do 

podjęcia dzieła abstynencji w sierpniu czy przez okres 100 dni o wpisanie się. 

• Są jeszcze 2 wolne miejsca na pielgrzymkę do Grecji śladami św. Pawła w dniach 17-23 

sierpnia. Zapisy w kancelarii i zakrystii. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej parafii. Duchową opiekę będą sprawować ks. Proboszcz i ks. Marcin. 

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

 

https://bazylika.net/index.php/wydarzenia-relacje/763-pielgrzymka-sladami-sw-pawla-17-23-08-2018r
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