W sercu Maryi
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej
ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net
Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie

Niedziela 5 sierpnia 2018 r.
XVIII Niedziela Zwykła rok B

Pierwsze czytanie

Wj 16, 2-4. 12-15

Czytanie z Księgi Wyjścia
Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw
Aaronowi. Izraelici mówili im: "Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy
przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem
zamorzyć całą tę rzeszę". Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto ześlę wam chleb z nieba, jak
deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich
także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie". "Słyszałem szemranie Izraelitów.
Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy,
że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem". Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz,
a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas
na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się
wzajemnie: "Co to jest?" – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: "To
jest chleb, który daje wam Pan na pokarm".
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ef 4, 17. 20-24

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie
z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i
zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego
sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych
żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego
na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4, 4b)

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

J 6, 24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego
uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś
odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu
przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do
syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie
wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą
naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy
wykonywali dzieła Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega
dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". Rzekli do Niego: "Jaki
więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?
Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z
nieba”. Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.
Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu".
Rzekli więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im
Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto
we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Jezus pragnie odpowiedzieć na najgłębszy głód człowieka, głód Boga. Człowiek w pierwszym rzędzie
poszukuje jego namiastki, zaspokojenia głodów ziemskich. Szuka Jezusa nie dlatego, że jest Bogiem,
ale dlatego, że oczekuje profitów dla siebie. W odpowiedzi na żądanie znaku, Jezus przeciwstawia
znak Mojżesza, mannę, którą spożywali Izraelici w czasie wędrówki przez pustynię, prawdziwemu
chlebowi z nieba. Jest nim On sam, chleb życia, który karmi w drodze do Ojca i zaspokaja najgłębsze
duchowe głody. W czasie każdej Eucharystii na nowo wydaje się z miłości. Wyraża to symbolicznie
gest przełamania chleba. Chleb i wino wymagają obumierania. Żeby otrzymać chleb, należy wrzucić
ziarno w ziemię i pozwolić, aby obumarło. Żeby otrzymać wino, należy wycisnąć sok z winogron i
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poddać go procesowi fermentacji. Poprzez obumieranie powstaje życie.
Jezus pozwala się przełamać jak chleb i wylać jak wino. W starożytności
panowało przekonanie, że człowiek staje się tym, czym się żywi. Przyjmując
ciało Chrystusa stajemy się Nim, przyjmujemy Jego życie, Jego orędzie,
Jego miłość, stajemy się razem z Nim przełamywanym chlebem i wylewanym
winem, uczestniczymy w Jego bezwarunkowej ucieleśnionej miłości,
trwamy w Nim, dzielimy Jego życie. Chleb prawdziwy zaspokaja wszelkie
głody, daje siłę do pokonywania zmęczenia, zmusza do przekraczania
własnych ograniczeń i poszukiwania autentyzmu i życia w prawdzie.
Eucharystia jest pokarmem w drodze. Z drugiej strony wymaga czystego
serca i otwarcia. Trafnie oddaje to sam obrzęd przyjęcia komunii świętej.
Nie możemy przyjąć Eucharystii, nie otwierając ust. Ale w rzeczywistości
nic to nie pomoże, jeżeli Chrystus nie zechce sam zamieszkać w naszym
wnętrzu. Nasze usta powinny być czyste i opróżnione z wszystkiego, co
grzeszne i światowe, aby mogły przyjąć chleb życia.
Co jest moim pokarmem? Jak rozumiem Eucharystię? Jakie jest moje najgłębsze
przeżycie towarzyszące przyjmowaniu komunii świętej? Czy chcę być chlebem, który
zostanie przełamany? Czy jestem jak dobre wino, które się rozlewa i promieniuje na
innych smakiem miłości, dobroci, życzliwości, miłosierdzia?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Dn 7, 910.13-14
Ewangelia Mt 9, 2-10
Wtorek

1 czytanie Jr 30, 1-2.1215.18-22
Ewangelia Mt 14, 22-36
Środa

Zapowiedzi przedślubne (27 lipca- 2 sierpnia):
•
•

1 czytanie Jr 31, 1-7

Paweł Bogdan Piędel, kawaler z Chełma z parafii tutejszej, i Kinga Błasiak, panna
z Chełma z parafii tutejszej.
Kamil Krzysztof Raczkowski, kawaler z Chełma z parafii Trójcy Przenajświętszej, i
Karolina Zdun, panna z Chełma z parafii tutejszej.

Ewangelia Mt 15, 21-28

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem
małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069)

Ewangelia Mt 25, 1-13

Czwartek

1 czytanie Oz 2,
16b.17b.21-22

Piątek

W okresie (27 lipca- 2 sierpnia) sakrament małżeństwa zawarli:
•
•
•
•

Patryk Ochęduszko i Ewelina Jastrzębska
Konrad Piotr Borkowski i Katarzyna Steć
Przemysław Marek Brodziak i Anna Dominika Świerczyńska
Mariusz Andrzej Albiniak i Marzena Maria Gołębiowska-Albiniak

1 czytanie 2 Kor 9, 6-10
Ewangelia J 12, 24-26
Sobota

1 czytanie Ha 1, 12-2,4
Ewangelia Mt 17, 14-20

W okresie (27 lipca- 2 sierpnia) sakrament chrztu przyjęli:
•
•
•
•

Kaja Nowak
Pola Oszwa
Oliwia Niemiec
Melania Brodziak

Niedziela

1 czytanie 1 Krl 19,4-8
2 czytanie Ef 4, 30-5,2
Ewangelia J 6, 41-51
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Ogłoszenia parafialne
• Jutro Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. o
godz.7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.
• Trwa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Ziemi
Chełmskiej i Krasnostawskiej. Uczestniczy w niej 130 osób.
Pielgrzymi wszystkich pozdrawiają i zapewniają o
modlitwie.
• Jest już nowa księga intencji na przyszły rok. Msze św.
możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii.
• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do
wieczności: śp. Katarzyna Flis, Janina Bychawska, Barbara
Tomków, Jadwiga Suwała. 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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