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    Niedziela 16 lipca 2017 r. 
XV niedziela zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                      Iz 55,10-11 

 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 

nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie 

dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca 

do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni 

pomyślnie swego posłannictwa.                                                        Oto Słowo Boże.                                     

                                                                                                                        

 

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                             Rz 8,18-23 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

    Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, 

która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia 

się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej 

chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono 

zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale 

dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w 

bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze 

dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując - odkupienia 

naszego ciała.                                                                                    Oto Słowo Boże.                                                                                                  

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 

 

http://www.bazylika.net/


                                                                                                                                                   29/2017 

                                                                                                                                                                                                                                

      Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                       Mt 13,1-23 

     Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło 

Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I 

mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy 

siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły 

na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie 

była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 

korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 

Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! 

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz 

do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa 

niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć 

będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w 

przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą 

ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać 

będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało 

serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli 

ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym 

ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo 

zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, 

na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy 

zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o 

królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego 

sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce 

skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale 

nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie 

z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto 

słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że 

zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha 

słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi 

sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.                             Oto Słowo Pańskie.                                                                                         
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         Rozważanie 

Pan Bóg nie mierzy ludzką miarą. Nie decyduje o tym, który teren jest dobry pod zasiew, a który nie daje 

nadziei na plon. Bóg podejmuje ryzyko "działań nieskutecznych". Siewca jest wolny. Nie jest uwarunkowany 

przymusem wzrostu ani owocami. Gdy pozwolimy Bogu działać, dokona w nas cudu przemiany serca. Ale 

gdy się zamkniemy, uszanuje naszą wolność. Skuteczność Bożego słowa zależy w pewnej mierze od gleby 

naszego serca. Jedno ziarno pada na drogę. To serce "nierefleksyjne", które słucha słowa Bożego, ale go nie 

rozumie. Słowo zostaje na powierzchni, na poziomie intelektu, nie wnika do serca, nie wpływa na życie. 

"Jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi". Miejsce skaliste, to serce, które słucha słowa Bożego, 

przyjmuje je z radością, ale jest niestałe, nie ma w sobie korzeni, fundamentu; gdy przychodzą trudności, zaraz 

się załamuje. Jest to typowy "słomiany zapał", albo słuchanie słowa wybiórcze, selektywne. Taka radość, bez 

głębi i fundamentu przypomina tłumy, które w Niedzielę Palmową witały Jezusa z okrzykami radości, a parę 

dni później krzyczały: "Ukrzyżuj Go"! Gleba ciernista to z kolei serce człowieka, który słucha słowa Bożego, 

ale zagłusza je poprzez przyjemności codziennego życia. Żyje w swojej "małej stabilizacji", zadowoleniu, 

przyjemnościach i radościach zmysłowych, niezdolny do głębszej refleksji i podjęcia trudu przemiany siebie 

i swego życia. Albo przeciwnie, jego życie jest pełne lęków, obaw, nieporządku, dysharmonii, które głuszą 

głos Boga. Gleba żyzna to serce otwarte i wyczulone na Boże działanie, współpracujące z łaską, skłonne do 

słuchania, rozumienia i życia słowem Boga na co dzień. Najlepszym przykładem jest życie Maryi. Maryja 

"zachowuje słowo" (Łk 2, 19), słucha w pokorze i prostocie. Ma świadomość, że nie jest w stanie go 

zrozumieć, cierpi z tego powodu (por. Łk 2, 48), ale nie neguje, ani nie odrzuca go. Przeciwnie, przyjmuje je 

w swoim sercu, oddaje mu przestrzeń swego życia, zapisuje w pamięci. A nawet więcej, trwa w nim. Trwanie 

Maryi w słowie Bożym nie jest biernością, pasywnością, zatraceniem własnej tożsamości czy odrębności. Jest 

raczej wyczuleniem i nieustannym pytaniem, czego oczekuje Bóg, do czego zaprasza, prowadzi. W Maryi 

słowo staje się Życiem, Ciałem. Maryja rodzi Odwieczne Słowo Boga.                                                                                                                                             

Jaką "glebą" jestem? Czy słowo Boże przemienia moje serce? Czy nie napotyka oporu albo czy nie ograniczam jego 

działania? Co jest dla mnie "cierniem" ważniejszym od Boga i Jego słowa?                                                                                        

                               

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Wj 1,8-14.22 Ewangelia Mt10,34-11.1 

 

Wtorek 1 czytanie  Wj 2,1-15a 

 

Ewangelia  Mt 11,20-24 

Środa 1 czytanie  Wj 3,1-6.9-12 

 

Ewangelia  Mt 11,25-27 

 

Czwartek 1 czytanie  Wj 3,13-20 

              

Ewangelia  Mt 11,28-30 

 

Piątek 1 czytanie  Wj 11,10-12.14                     

 

Ewangelia  Mt 12,1-8 

Sobota 1 czytanie  Pnp 8,6-7 

 

Ewangelia  J 20,1.11-18 
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Ogłoszenia parafialne 

 

1. Dziś liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. W naszym sanktuarium 

podczas Mszy św. o godz.18.00 uroczyste przyjęcie szkaplerza.  Jeżeli 

uczestniczymy we wcześniejszych godzinach w Eucharystii, a chcemy przyjąć 

szkaplerz to zapraszamy o 18.40 tylko na sam obrzęd przyjęcia. Osoby, które 

chciałby przyjąć szkaplerz karmelitański mogą go nabyć w kawiarence, tam też jest 

lista by wpisać się na nią, ponieważ nasze nazwiska zostaną przesłane do Karmelu 

w Czernej. 

2. Przypominamy, że w bazylice jest konfesjonał zamykany i podczas każdej Mszy 

św. kapłan pełni w nim posługę. Wejście do niego to drzwi do dawnego apostolstwa 

książki. 

3. W kancelarii trwają zapisy na XXXIX Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 

1- 14 sierpnia. Przewodnikami duchowymi będą z naszej parafii ks. Paweł Gołofit 

i ks. Marcin Rola z Parafii Chrystusa Odkupiciela. Istnieje również fundusz 

pomocy pielgrzymom „ Idę z Tobą” 

4. W przyszłą niedzielę z racji św. Krzysztofa po każdej Mszy św. będzie 

błogosławieństwo pojazdów. Zapraszamy kierowców, samochodów, motorów, 

skuterów i rowerów. Przy tej okazji jak zawsze będziemy mieli możliwość 

wsparcia zakupu środków transportu dla misjonarzy. 

5. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa oraz 

wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom opieki Pani z 

Chełmskiej Góry. 
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