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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 19 sierpnia 2018 r. 
XX Niedziela Zwykła rok B 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                           Prz 9,1-6                                                        
 Czytanie z Księgi Przysłów   

      Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych 

zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na 

wyżynnych miejscach miasta: "Prostaczek niech tutaj przyjdzie!" Do tego, 

komu brak rozumu, mówiła: "Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie 

wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie 

prosto drogą rozsądku".                                                                  Oto Słowo Boże. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                 

    Drugie czytanie                                                                            Ef 5,15-20                    
 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan  

      Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. 

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, 

lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. I nie upijajcie się winem, bo to 

jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do 

siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając 

i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu 

Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.                               Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                                                       

 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim jestem.                  

                                                                                                                                    J 6, 56                                                                                                                                                                                     

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                               J 6, 51-58 

Jezus powiedział do Żydów: "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". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, 

mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?". Rzekł do nich 

Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała 

Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto 

spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 

w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja 

jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa 

we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak 

i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba 

zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".      

                                                                                                   Oto Słowo Pańskie.   

 

                                                                                                                           

                                                                                             

Rozważanie 

Żydzi słuchający mowy eucharystycznej Jezusa nie mogą zrozumieć, jak można spożywać Jego ciało. 

Myślą czysto po ludzku. Nie potrafią otworzyć się na tajemnicę. Przyjmują tylko to, co zgadza się z 

ich wyobrażeniami i schematami myślowymi. Można by się tu dopatrzyć swoistej racjonalizacji 

wiary, czyli postawy przyjmującej tylko to, co daje się ująć rozumem. Taka postawa zamyka Boga w 

granicach ludzkiej racjonalności. Jednak Bóg zamknięty w takich kategoriach przestaje być Bogiem 

żywym. W najlepszym razie jest jakimś bladym odbiciem tego, kim jest rzeczywiście. Na ile moje 

nastawienia i wyobrażenia przeszkadzają mi w spotkaniu z Jezusem? Czy jestem gotów na to, by Bóg 

mnie zaskoczył? Przytoczony fragment mowy Jezusa w Kafarnaum ma wyraźny wydźwięk 

eucharystyczny. Jezus, ustanawiając podczas Ostatniej Wieczerzy sakrament swego Ciała i Krwi, 

znalazł sposób, aby pozostać z uczniami wszystkich czasów i miejsc nie tylko w sposób duchowy, 

przez swego Ducha. Został z uczniami także w taki sposób, który 
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uwzględnia naszą cielesną, ludzką naturę. Jezus został z nami pod 

postacią pokarmu. Ten pokarm krzepi naszego ducha, zapewnia mu 

życie, ale także dotyka naszego ciała, które umacnia, podnosi, 

przemienia. Podczas przyjęcia Eucharystii dochodzi do niezwykłego 

wydarzenia. Nie tyle my przyswajamy sobie Eucharystię jak zwykły 

pokarm, ile Eucharystia, żywy Pan, przemienia nas w swoje Ciało. 

Stajemy się w ten sposób żywymi członkami Jego mistycznego Ciała, 

którym jest Kościół. Czy przyjmuję Komunię świętą z wiarą, że w ten 

sposób jednoczę się z Panem, który dla mnie stał się człowiekiem? 

Życie Boże, które wierzący otrzymuje, karmiąc się Eucharystią, jest 

życiem wiecznym; jest życiem, które jest trwalsze niż nasze ziemskie 

bytowanie. Dzięki niemu wierzący żyje już nie dla siebie, ale dla Boga. 

Dzięki temu upodabnia się do Jezusa i zaczyna działać tak, jak to czynił 

Jezus. A ponieważ Jezus z miłości wydał się za nas, przeto 

przyjmowanie Ciała Chrystusa prowadzi nas do tego, by z samych 

siebie składać Bogu miłą ofiarę i by samemu stawać się pokarmem dla 

bliźnich. Czy moje postawy są postawami Jezusa? 

 
 

Zapowiedzi przedślubne (10 sierpnia-16 sierpnia): 

• 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 (10 sierpnia-16 sierpnia) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Damian Wilczak i Monika Pochylczuk 

• Cezary Ryszard Wagner i Emilia Maria Pomiankiewicz 

• Jakub Szymon Mizio i Marta Małgorzata Zabiełło 

 

W okresie (10 sierpnia-16 sierpnia) sakrament chrztu przyjęli: 

 

• Kinga Dąbrowska 

• Paulina Sekowska 

• Julia Nikola Kostecka 

• Piotr Korona 

• Artur Kruk 

• Zuzanna Kruk 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Ez 24, 15-24 

 

Ewangelia Mt 19, 16-22 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Ez 28,1-10 

                                      

Ewangelia Mt 19, 23-30 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Ez 34, 1-11 

                             

Ewangelia Mt 20, 1-16 
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ez 36, 23-28 

                          

Ewangelia Mt 22, 1-14 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Ap 21, 9b-14 
                         

Ewangelia J 1, 45-51 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Ez 43, 1-7a 

                                        

Ewangelia Mt 23, 1-12 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Prz 8, 22-35 

                            

2 czytanie Ga 4, 4-7 

                                      

Ewangelia J 2, 1-11 
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        Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy dziś o. Tadeusza – franciszkanina, misjonarza z Kowla. Przez cały dzień 

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

materialne na rzecz misji. 

• W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową, którą chcemy odprawić 

na naszej Chełmskiej Kalwarii. 

• 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. Wstęp wolny. Przy 

tej okazji warto też zajrzeć do parafialnej kawiarenki. 

• W przyszłą niedzielę Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.     

• Za tydzień też o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie dla głuchoniemych. 

• Taca w najbliższą niedzielę przeznaczona będzie na bieżące prace budowlane i 

remontowe prowadzone przy naszym sanktuarium. Trwa renowacja elewacji 

bazyliki. W tym tygodniu zostaną wykonane prace ziemne związane z 

uruchomieniem w sezonie grzewczym podłogowego ogrzewania w bazylice. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczą się o nasze sanktuarium, 

serdeczne Bóg zapłać. Zapraszamy w każdą środę o godz. 17.30 na modlitwę w 

intencji dobrodziejów. 

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

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

Ulanicka. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu 

Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

• 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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