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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 12 sierpnia 2018 r. 
XIX Niedziela Zwykła rok B 

 

 Pierwsze czytanie                                                                      1 Krl 19, 4-8                                                        
 Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej   

      Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, 

usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: "Wielki już czas, o 

Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków". Po czym 

położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział 

mu: "Wstań, jedz!" Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z 

wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Ponownie anioł Pański wrócił i 

trącając go, powiedział: "Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga". Powstawszy 

zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści 

dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.                            Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                 

    Drugie czytanie                                                                          Ef 4, 30-5.2                    
 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan  

      Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście 

opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 

uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie 

dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam 

przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci 

umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego 

siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                                                       

 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.                   

                                                                                                                              (J 6, 51ab)                                                                                                                                                                                     

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                               J 6, 41-51 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Ja jestem 

chlebem, który z nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn 

Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: 

Z nieba zstąpiłem". Jezus rzekł im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie 

między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie 

Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 

Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. 

Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie 

znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od 

Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we 

Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie 

wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba 

zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił 

z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, 

który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".       

                                                                                                   Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                                       

                                                                                               
 

Rozważanie 

 

Słysząc o chlebie z nieba, myślimy o Mszy, o wydarzeniu, które dzieje się zazwyczaj w świątyni. 

Oczywiście w takim kojarzeniu chleba z liturgią nie ma niczego złego, ale też to nie wyraża całej 

prawdy o tym chlebie. Jeszcze jest tabernakulum i Jezus jako "więzień miłości". Co do tabernakulum 

też trudno mieć pretensję o to, że ludzie przed nim klękają, adorują, rozmyślają. Natomiast można 

wątpić, czy Jezus rzeczywiście jest w tymże tabernakulum uwięziony, skoro Jego zmartwychwstanie 

polega na tym, że jest On wszędzie, we wszystkim i ponad wszystkim. Jeśli tak, to Jezusowym 

tabernakulum jest cały świat, cała rzeczywistość. I jeśli klękamy przed tabernakulum, powinniśmy 

również klękać przed światem. Klękać, to znaczy widzieć świat jako znak, a nawet sakrament 

obecności Boga. Jezus mówi, że nasz los zależy od tego, czy będziemy spożywać Jego ciało, a więc Jego samego. 
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Ale jak, w jaki sposób można zjadać drugiego człowieka, więcej - samego 

Boga? Kto we Mnie wierzy ma życie wieczne - mówi Jezus. A zatem 

spożywanie Jezusa polega na przyswajaniu sobie Jego sposobu widzenia 

świata, Jego myślenia, a co za tym idzie, również Jego sposobu zachowania, 

postępowania. Spożywać ciało Chrystusa znaczy uczyć się nieustannie Jego 

sposobu życia. Nic nam nie przyjdzie dobrego z uczestniczenia w Mszy św., 

z przystępowania do Komunii, jeśli nasza pobożność będzie się zaczynać i 

kończyć na progu kościoła. Nic się w nas nie zmieni jeśli podobnie jak 

ówcześni Jezusowi słuchacze my również nie uwierzymy, że 

najpewniejszym miejscem, w którym żyje Jezus, jest cały świat, a nie tylko 

niektóre jego fragmenty. Jedna z kościelnych pieśni eucharystycznych 

mówi, że sakrament ołtarza ukrywa Jezusa: Jezusa ukrytego mam w 

sakramencie czcić. Czyżby? Przecież z Jezusem obecnym w każdym 

sakramencie dzieje się wprost przeciwnie. Sakrament nie zasłania Jezusa, ale 

ujawnia Go i upewnia o Jego obecności, realnej, prawdziwej. Tak dzieje się 

w Eucharystii, ale tak też dzieje się w małżeństwie, o którym mówimy, że 

jest małym Kościołem 

 

Zapowiedzi przedślubne (3 sierpnia-9 sierpnia): 

• 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. 

• Marcin Jerzy Rajtak, kawaler z Chełma z parafii tutejszej. I Marta Wal, panna z 

Chełma z parafii tutejszej. 

• Marcin Zenon Śluz, kawaler z Chełma z parafii tutejszej, i Paulina Żaba, panna z 

Chełma z parafii tutejszej. 

 
Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

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

 

W okresie (3 sierpnia-9 sierpnia) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Adam Ryszka i Katarzyna Grzeluk 

• Paweł Leszczyński i Aleksandra Dorota Raźniewska 

• Aleksander Stanisław Kowalczyk i Małgorzata Grzegorczuk  

 

W okresie (3 sierpnia-9 sierpnia) sakrament chrztu przyjęli: 

• Katarzyna Kowalczyk 

• Adam Jan Kwiatkowski 

• Nina Cudzik 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Ez 1,2-5.24-

28c 

 

Ewangelia Mt 17,22-27 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Ez 2,8-3,4 

                                      

Ewangelia Mt 18,1-

5.10.12-14 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 

11,19a,12,1.3-6a 

 

2 czytanie 1 Kor 15,20-26 

                              

Ewangelia Łk 1,39-56  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ez 12,1-12        

                          

Ewangelia Mt 18,21-19,1 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Ez 16,1-

15.60.63 
                         

Ewangelia Mt 19,3-12 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Ez 18, 1-

10.13b.30-32 

                                        

Ewangelia Mt 19,13-15 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Prz 9,1-6 

                            

2 czytanie Ef 5,15-20 

                                      

Ewangelia J 6, 51-58 
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        Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy dziś ks. Pawła Wierzchonia, misjonarza z Mikołajowa na Ukrainie. Przez cały 

dzień dzieli się z nami refleksją nad słowem Bożym, a po Mszy św. prosi nas o wsparcie 

materialne na rzecz misji. 

• Decyzją władz zakonnych Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek po 11 latach 

posługi w naszym sanktuarium odchodzi s. Mirosława Kuligowska, która została 

posłana do Gdańska. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrze za piękną posługę wśród 

nas, zwłaszcza we współpracy z młodzieżą. Życzymy równie owocnej posługi w nowej 

placówce i powrotu do Chełma. Do pracy w naszej parafii została skierowana s. Laura 

Wysocka, która przybywa z Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. 

• Jutro zapraszamy na Różaniec Fatimski o godz. 17.30. Prosimy o przyniesienie ze sobą 

lampionów. 

• We wtorek wypada 77. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego - 

wielkiego czciciela Matki Bożej Niepokalanej. A dla nas niech to będzie zachętą do 

większej pracy nad sobą w pobożności maryjnej i trosce modlitewnej o pokój na świecie. 

• W środę Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Porządek Mszy św. tak jak w 

niedzielę. Podczas każdej Eucharystii błogosławieństwo ziół i kwiatów.  

• W środę też 98. rocznica Cudu nad Wisłą. 

• Codziennie w naszym sanktuarium o godz. 12.00 odbywa się modlitwa różańcowa, którą 

prowadzi Rodzina Żywego Różańca. Serdecznie zapraszamy, zachęcając do tej formy 

modlitwy. 

• W sobotę o godz. 21.00 rozpocznie się z naszej parafii pielgrzymka do Grecji śladami 

św. Pawła. Będzie w niej uczestniczyło 47 osób. 

• Trwają zapisy na Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej. Jest to cykliczne 

wydarzenie organizowane w Garbowie przy kościele parafialnym pw. Przemienienia 

Pańskiego przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. 

Tegoroczne Spotkanie odbędzie się w dniach 23 - 26 sierpnia pod hasłem „Teraz ON”. 

Jego uczestnicy będą mogli doświadczyć radości z wiary przeżywanej we wspólnocie 

oraz pogłębić swoją relację z Chrystusem. Będzie to również okazja do nawiązania 

nowych znajomości i spotkania dawno niewidzianych przyjaciół. Młodzi będą 

uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach w grupach, adoracjach, Eucharystii oraz 

radosnej zabawie w celu poznania prawdziwej miłości, jaką oferuje nam Chrystus. 

Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w tym wydarzeniu. 

• Towarzystwo Rodzin Kresowych zaprasza na VII Światowy Zjazd Kresowian Ziemi 

Lubomelskiej i Wołynia z odsłonięciem wołyńskiej tablicy w dzwonnicy. Odbędzie się 

on w dniach 7 - 8 września. Sekretariat będzie czynny w niedzielę 19 sierpnia w godz. 

od 8.00 do 19.00 w naszym sanktuarium w podcieniach koło Bramy Uściługskiej. 

Wszystkich Kresowian i sympatyków prosimy o zainteresowanie się tym wydarzeniem. 

(tel. 518 663 996). 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 
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