
 

                                                                                                                                                            28/2020 

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 lipca 2020 r. 
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  Pierwsze czytanie                                                                          Za 9,9-10                                                                                    
  Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej  

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie 

do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu 

oślicy. On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w 

kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od 

brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                                 Rz 8,9.11-13     

Czytanie z Listu Świętego Pawła do Rzymian                                                                                               

   Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was 

mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli 

mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił 

Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego 

w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli 

według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 

pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     Mt 11, 25           
 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

 

 
 

Ewangelia                                                                                                                     Mt 11,25-30 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 

i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. 

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn 

zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a 

Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 

i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest 

słodkie, a moje brzemię lekkie. 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 
 

Dzisiejszy świat proponuje wiele dróg i wielu mistrzów. Te drogi i mistrzowie życia 

duchowego mogą zaprowadzić do prawdy, mogą pomóc w przyjęciu Jezusa, ale zawsze 

pozostaną jedynie pośrednikami. Najważniejsze jest korzystanie ze źródła. A jest nim 

Jezus Chrystus. Nie ma lepszej drogi i lepszego Mistrza w drodze do Boga niż Jezus. 

Codzienny kontakt ze słowem Bożym, niedzielna Eucharystia, adoracja Najświętszego 

sakramentu, medytacja… to czerpanie z samego źródła, które prowadzi do prostoty i 

pokory serca, przemienia duchowo, jest „wewnętrznym balsamem” - przynosi ukojenie 

duszy. Przemieniając nas, przemienia innych, wnosi dobro i miłość w świat… 

Jezus zaprasza wszystkich utrudzonych i obciążonych, by przyjęli Jego jarzmo, czyli 

powierzyli się Jego osobie. To wezwanie objawia serce Jezusa, które jest łagodne, 

delikatne, pokorne, ciche, dalekie od wyniosłości, emanujące pokojem i przelewające 

miłość na tych, którzy chcą przebywać w Jego bliskości. „Cichy i pokorny wskazują 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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postawę Jezusa wobec Boga i wobec ludzi: wobec Boga – 

postawa ufności, posłuszeństwa i uległości. Wobec ludzi – 

postawa przyjmowania, cierpliwości, dyskrecji, gotowości do 

przebaczenia i służenia” (Bruno Maggioni). 

Wezwanie Jezusa do utrudzonych i obciążonych wskazuje na 

kobiecy, macierzyński odcień Bożej miłości. Człowiek, który 

przyjmuje delikatne, pełne miłości jarzmo Jezusa jest jak proste, 

pokorne dziecko, szczęśliwe na łonie swej matki, gdyż jego 

pragnienia fizyczne, psychiczne i duchowe zostały zaspokojone 

(zob. Ps 131). 

Wszyscy doświadczamy, że życie jest trudem, ale często 

przyczyniamy się do tego sami. Tworzymy problemy, trudności, 

komplikujemy to, co proste, utrudniamy codzienność sobie i 

innym… Chwila spotkania z Jezusem pozwoli inaczej patrzeć na 

codzienność, wniesie w nasze życie większy pokój, harmonię… 

Jezus zapewnia nas, że gdy przychodzimy do Niego, mamy dla 

Niego czas, On nas pokrzepi… 

Cyprian Kamil Norwid napisał, że odpocząć oznacza „począć na 

nowo”. Chwila spędzona codziennie z Jezusem jest 

odpoczynkiem, siłą, by na nowo poczynać trud codzienności. 

„Zechciejmy polubić bycie przy Panu. Wtedy możemy wszystko 

Jemu powiedzieć, z Nim omówić swoje pytania, swoje troski i 

swoje obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, swoją 

wdzięczność, rozczarowania, prośby i pragnienia” (Benedykt 

XVI). 

 

Jakie miejsce w ciągu mojego dnia zajmuje kontakt z Jezusem? 

Czy doświadczam czasem bliskości serca Jezusa? Jaki rodzaj 

zmęczenia towarzyszy mojemu życiu? Czy moje zmęczenie wynika 

z trudu życia Ewangelią, czy z nudy i pustki życiowej? W jaki 

sposób odpoczywam? Czy mój odpoczynek służy innym? 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

           tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Oz 2, 16. 17b 

 

Ewangelia Mt 9, 18-26 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Oz 6, 4-7. 11-13 

                                                             

Ewangelia Mt 9, 32-38 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Oz 10, 1-3. 7-8 

 

 Ewangelia Mt 10, 1-7 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Oz 11, 1-4. 8-9 

 

 Ewangelia Mt 10, 7-15 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Oz 14, 2-10 

 

Ewangelia Mt 10, 16-28 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Prz 2, 1-9 

                                     

Ewangelia Mt 19, 27-29 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 55, 10-11 

                            

2 czytanie Rz 8, 18-23 

                                      

Ewangelia Mt 13, 1-23 
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           Ogłoszenia parafialne 

• Jeszcze tylko przez najbliższy tydzień zapraszamy do naszego sanktuarium na różaniec o 

godz.20.30 i Apel Maryjny, w którym modlimy się o ustanie pandemii oraz w intencji naszej 

Ojczyzny. 

•  Jak wszyscy wiemy powróciła już do sanktuarium po renowacji Cudowna Ikona Matki Bożej 

Chełmskiej. Jest w tej chwili zasłonięta i pozostanie tak do najbliższego wtorku 07 lipca do 

godz.18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na to ważne dla nas współczesnych wydarzenie 

nie tylko historyczne, ale przede wszystkim duchowe. Właśnie 7 lipca 1946 roku odbyła się 

koronacja obecnej Ikony, której dokonał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wtedy też przed 

obrazem został wypowiedziany Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Zostanie 

on ponowiony w naszym sanktuarium podczas tegorocznych uroczystości odpustowych. Ale do 

tego wydarzenia musimy się duchowo przygotować poprzez nowennę trwającą dziewięć tygodni. 

Jej początek właśnie we wtorek 7 lipca katechezą maryjną głoszoną podczas Mszy św. Tak będzie 

w każdy wtorek przez całe wakacje. Serdecznie zapraszamy! Gdyby ktoś nie mógł przybyć do 

świątyni, ciągle trwa transmisja online. Informujemy, że została również wykonana kopia 

Chełmskiej Ikony, jako wotum wdzięczności i pamiątka 255 rocznicy koronacji. Jest to 

indywidualny dar dla sanktuarium. Obraz ten za zgodą ks. Arcybiskupa będzie peregrynował do 

parafii ziemi chełmskiej. Aktu pobłogosławienia odnowionej Ikony również jej kopii oraz 

pozłoconej wnęki ołtarzowej dokona i katechezę wygłosi ks. Infułat Kazimierz Bownik. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

• Kawiarenka „Na Górce” zaprasza na spotkania rodzinne, przyjacielskie i dobre ciastko. 

• W sobotę wypada 38 rocznica śmierci ks. kan. Marcelego Mrozka, wieloletniego drugiego z kolei 

proboszcza naszej parafii. Na Mszę św. zapraszamy na godz. 17.00. Przy tej okazji gorąca prośba 

- odwiedzając groby bliskich, pamiętajmy też o mogiłach kapłanów, by tam czasem zatrzymać 

się na modlitwę czy postawić znicz. Prowadźmy też dzieci i młodzież, ucząc pamięci o swoich 

bliskich zmarłych i o zmarłych kapłanach.   

• W niedzielę za tydzień w 77 rocznicę Rzezi Wołyńskiej, zapraszamy wszystkich do bazyliki na 

wspólną modlitwę i Mszę św. godz. 9.00. 

• W przyszłą niedzielę w Parafii Rozesłania św. Apostołów doroczny odpust parafialny. Jesteśmy 

zaproszeni na tę uroczystość.   

• W kancelarii trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 8 i 14 sierpnia. 

Przewodnikiem duchowym będzie ks. Mariusz Kruk z Parafii Miłosierdzia Bożego i ks. Adam 

Sowa z Parafii św. Matki Teresy z Kalkuty. Serdecznie wszystkich, zwłaszcza młodzież, 

zachęcamy do udziału. Przypominamy, że w tym roku ze względu na koronawirusa pielgrzymka 

ma charakter sztafety. Uczestnicy idą tylko w ciągu dnia i wracają na noclegi do domu.  Istnieję 

też fundusz pomocy „ Idę z Tobą”.  

• Jest już nowa księga intencji mszalnych na rok 2021. Msze św. możemy zamawiać już od jutra 

w kancelarii parafialnej i w zakrystii. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim 

Gościom i Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 


