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W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 
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Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

Niedziela 21 Lipca 2019 r. 
XVI Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                      Rdz 18,1-10a                                                                                    
  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

  Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w 

najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy 

ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: "O 

Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy 

zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, 

abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego". A oni mu 

rzekli: "Uczyń tak, jak powiedziałeś". Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: 

"Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki". Potem Abraham podążył 

do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, 

wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi 

pod drzewem. Zapytali go: "Gdzie jest twoja żona, Sara?" – Odpowiedział im: "W tym oto 

namiocie". Rzekł mu jeden z nich: "O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, 

będzie miała wtedy syna".  

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                            

Drugie czytanie                                                                              Kol 1,24-28        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan                                                                                                         

   Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki 

udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego 

mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. 

http://www.bazylika.net/
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Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg 

zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus 

pośród was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego 

człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

 

      Aklamacja                                                                                                                            Dz 16,14b                                                                                                                                                                                          

 Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.  

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 10,38-42 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 

domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy 

Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi 

pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a 

potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona".  

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

                                                                                                           

 

 Rozważanie 

 
 Trójka rodzeństwa: Marta, Maria i Łazarz, była złączona z Jezusem głęboką przyjaźnią i 

miłością. Dom Marty w Betanii był domem Jezusa. W tym domu Jezus często przebywał, 

gościł, odnajdywał pokój i siłę. Czuł się, jak w rodzinie. Dzisiaj w Betanii znajduje się 

współczesne sanktuarium, które nazywa się po prostu „domem”. W sanktuarium jest 

mozaika przedstawiająca legendę związaną z ptakami ciernistych krzewów. Jest wiele wersji 

tej legendy. Jedna z nich mówi, że kiedy matka wysiaduje pisklęta, samiec cały czas troszczy 

się o nią, zdobywa pokarm i umila jej czas śpiewem. Gdy wyklują się młode, samiec 

wyśpiewuje najpiękniejszą pieśń swojego życia, a potem przebija serce w ciernistych 

krzewach i umiera. Ta legenda mówi o Jezusie, który, jak ptak ciernistych krzewów, troszczy 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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się o każdego człowieka. A w końcu z miłości do człowieka pozwala 

sobie przebić serce. Ale jest to również legenda o nas. O naszym trudzie 

życia, cierpieniu i miłości. To, co najpiękniejsze i najcenniejsze rodzi 

się w bólu i cierpieniu. Nie ma miłości bez cierpienia. Prawdziwa miłość 

jest przebijaniem swego serca i wydawaniem go dla innych. 

„Przebijanie swego ja” jest zawsze bolesne i pozostawia ranę. Ale bez 

tej rany, bez tego cierpienia nie ma miłości. Jest egoizm. Św. Łukasz w 

Ewangelii o dwóch siostrach chce nam pokazać dwa różne sposoby 

służenia Jezusowi, dwa różne odcienie miłości. Obie siostry – uczennice 

Jezusa służą Mistrzowi. Każda z nich chce Go przyjąć i ugościć na swój 

sposób. Maria służy poprzez słuchanie i kontemplację. Siedzi u stóp 

Jezusa i wsłuchuje się w Jego słowa. Przyjmuje postawę ucznia, którego  

najważniejszym zadaniem, troską jest słuchać Mistrza. Daje Jezusowi 

kochające, rozumiejące serce. Marta z kolei podejmuje rozmaite 

posługi, diakonię. Marta daje, troszczy się o potrzeby materialne. Nie 

jest natomiast nastawiona, jak Maria, na odbiór. I efektem tego jest 

podenerwowanie,  niepokój, rozbicie wewnętrzne.  

Postawę Marty można porównać do człowieka bogatego, który daje, nic 

nie biorąc. Maria przyjmuje postawę przeciwną: zachowuje się jak 

człowiek ubogi, który przyjmuje. W życiu nie można tych postaw 

izolować, rozdzielać. Nie można jedynie dawać, nie zauważając 

własnych potrzeb. Nie można również tylko brać, nic w zamian nie 

dając. Pierwsza postawa może doprowadzić do wewnętrznego 

wypalenia i pustki, albo nadmiernego aktywizmu. Druga jest prostą 

drogą do egoizmu. Miłość zawsze zakłada wymianę, wzajemną 

komunię, wzajemne obdarowywanie. Musi jednak uwzględniać 

wsłuchiwanie się w osobę kochaną: w Boga, innych ludzi, siebie. 

Inaczej grozi manipulacja drugim. Miłość bez wolności jest 

zniewalaniem. „Syntezą” dwóch sióstr jest Maryja. Maryja łączy ducha 

kontemplacji, modlitwy, wsłuchiwania się w Boga i człowieka z 

codziennym, trudem i pracą. 

 

Czy jestem zdolny do przyjaźni? Czy mam przyjaciół, czy raczej wielu 

znajomych? Czy potrafię nawiązywać relacje w wolności, nie wiążąc 

innych z sobą uczuciowo i nie wykorzystując ich potrzeb 

emocjonalnych? Czy nie manipuluję przyjaciółmi, nie zniewalam ich 

sobą? Czy godzę się na cierpienie, które jest „przebijaniem mojego ja”? 

Do jakich granic byłbym zdolny posunąć się z miłości? Czy jestem 

bardziej „Martą” czy „Marią”? 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      
 

1 czytanie Pnp 8, 6-7 
 

Ewangelia J 20, 1. 11-18 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ga 2, 19-20 

                                                             

Ewangelia J 15, 1-8 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Wj 16, 1-5.9-15 

 

Ewangelia Mt 13, 1-9 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 2 Kor 4, 7-15 

 

 Ewangelia Mt 20, 20-28 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Syr 44, 1. 10-15 

 

Ewangelia Mt 13, 16-17 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Wj 24, 3-8 

                                      

Ewangelia Mt 13, 24-30 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Rdz 18, 20-32 

                            

2 czytanie Kol 2, 12-14 

                                      

Ewangelia Łk 11, 1-13 
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Ogłoszenia parafialne 

 Dziś po każdej Mszy św. błogosławieństwo pojazdów z racji św. Krzysztofa. Każdy kierowca otrzyma 

zawieszkę zapachową z modlitwą do św. Krzysztofa. Złożone z tej racji ofiary przeznaczone są jak 

każdego roku na pomoc misjonarzom.   

 Gościmy w naszym sanktuarium Mariusza Mądrzaka, muzyka, wokalistę, autora tekstów religijnych, 

związanego z wydarzeniami w diecezji zamojsko – lubaczowskiej, takimi jak Exodus Młodych, Koncert 

Uwielbienia, Jezus na Wschodzie. Przybył ze świadectwem i swoją autorską płytą (w cenie 20 

zł). Dzielić się będzie z nami dobrym słowem i muzyką przy akompaniamencie Arka Rozmusa. Płyty 

będą do nabycia po każdej Mszy św. 

 Ukazał się tomik wierszy religijnych Dotknąć ciszy autorstwa s. Marii - Barbary Handerskiej – 

Jadwiżanki - naszej rodaczki. Spotkanie z Autorką, połączone z promocją tej książki, odbędzie się dzisiaj 

21 lipca w sali różańcowej po Mszy św. o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy. 

 Dziś o godz. 19.00 kolejny Wieczór organowy na Górze Chełmskiej. Wystąpi wraz z chórem Partychóra 

z Chełma Amanda Zok z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wstęp wolny. 

Serdecznie zapraszamy. Za tydzień ostatni koncert o tej samej porze. Przypominamy, że przedsięwzięcie 

jest możliwe dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Chełm. 

 Dni letnie dają nam dobra pogodę, czasem jest gorąco. Powoduje to również zakładanie na siebie lekkich 

ubrań. Przypominamy jednak, że nie wszystkie z nich nadają się jako strój na modlitwę w kościele. W 

czasie ostatniej pielgrzymki do Włoch w trakcie zwiedzania obiektów sakralnych byliśmy kontrolowani 

pod kątem stosowności naszego ubioru. Jeśli ktoś miał nieodpowiedni strój, nie mógł wejść do środka 

świątyni. W razie potrzeby można było wypożyczyć specjalne peleryny. Ponieważ i w naszym 

sanktuarium czasem na Mszę św. przychodzą osoby zbyt skąpo ubrane, zostały przygotowane specjalne 

pelerynki. Prosimy o skorzystanie z nich, aby okryć nimi zbyt odkryte ramiona czy krótkie spódnice czy 

spodenki. Po skończonej liturgii prosimy zostawić je w koszu przy wyjściu. To samo będzie dotyczyło 

pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium. Bardzo proszę, by osoby z Rodziny Żywego 

Różańca mające dyżur w razie potrzeby wyegzekwowały od przebywających w świątyni odpowiedni 

ubiór. Kochani, wszyscy musimy być na to wrażliwi. 

 W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową po naszej Chełmskiej Kalwarii. 

 Od czwartku przez cały tydzień przy kancelarii parafialnej w czasie jej urzędowania będzie działał 

sekretariat Chełmskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zachęcamy zwłaszcza młodzież do tej formy 

spędzenia kilku dni wakacji jako rekolekcji w drodze. Istnieje też fundusz pomocy pielgrzymom Idę z 

Tobą przez złożenie swojej intencji, w której będą się modlić pielgrzymi, oraz ofiary materialnej. 

Szczegóły - w sali różańcowej. Koszt: 75 zł. Istnieje możliwość zniżki. Spotkanie przed pielgrzymką 

odbędzie w niedzielę za tydzień o godz. 19.00 również w sali różańcowej. Pielgrzymi wyruszą 1 sierpnia 

po Mszy św. o godz. 8.00 w bazylice. Młodych, którzy śpiewają czy grają na instrumentach, a wybierają 

się na pielgrzymkę, zapraszamy na próbę scholi w czwartek o godz. 18.30 w sali nr 3 w podcieniach. 

 Ofiary składane za tydzień na tacę przeznaczone będą na remont elewacji bazyliki. Bóg zapłać 

wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i dobrym słowem wspierają te prace. Pragnę poinformować, że w 

minionym tygodniu otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie 

w wysokości 70 tys. złotych na wykonanie instalacji przeciwpożarowej naszej bazyliki. 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom, 

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


