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Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 

Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

Niedziela 9 sierpnia 2020 r. 
   XIX niedziela zwykła rok A 

 

  Pierwsze czytanie                                                                 1 Krl 19,9a.11-13a                                                                                    
  Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej  

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie 

przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: Wyjdź, aby stanąć na 

górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i 

druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - 

trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: 

Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz 

go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.                 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                                 Rz 9, 1-5     

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                               

   Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu 

Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym 

bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, 

którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane 

synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do 

nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad 

wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                         

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Ps 130,5                
 

Pokładam nadzieję w Panu, ufam jego Słowu. 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 14, 22-33 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i 

wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam 

jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była 

już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 

czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy 

Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus 

zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: 

Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr 

wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru 

uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął 

rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr 

się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś 

Synem Bożym. 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 
 

Herod Antypas, namiestnik Galilei i Perei dowiedział się o rozszerzającej się służbie 

Jezusa i znakach, myśląc o Nim, że jest wskrzeszonym Janem Chrzcicielem. Coraz 

więcej ludzi wędrowało z Jezusem i schodziło się do miejsc Jego przebywania. Po 

nakarmieniu kilku tysięcy ludzi uczniowie popłynęli w kierunku Genezaret, a Jezus na 

krótko pozostał z nakarmionymi ludźmi a potem modlił się samotnie. Uczniowie w tym 

czasie płynęli na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Po próbie wiary uczniów związanej 

z nakarmieniem pięciu tysięcy ludzi teraz nastąpi próba na środku jeziora. Wieczorem i 

w nocy na tym jeziorze nagłe silne wiatry i gwałtowne burze były zjawiskiem 

częstym.    Próbie zostaje poddane zaufanie uczniów. Zostali powołani na uczniów i 

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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apostołów, czy Bóg pozwoli im zginąć w zburzonym jeziorze 

zanim przystąpią do służby? Zaufanie do Boga polega  na 

pewności, że On właściwie zadziała nawet w trudnym położeniu 

ucznia. Silne uczucie lęku i strachu może ograniczyć zaufanie do 

Boga. Uczniowie muszą stać się dojrzałymi. Po entuzjastycznych 

reakcjach na cuda Jezusa opozycja wobec Niego wzrasta. 

Uczniowie potrzebują odważnej wiary i ufnego wkraczania w 

nieznane, przy jednoczesnej ich nieodporności i słabości. 

„Czwarta zmiana straży nocnej przypadała pomiędzy trzecią a 

szóstą rano. Straże wystawiano o szóstej po południu. Żydzi 

dzielili zwykle noc na trzy straże, Rzymianie na cztery. ”Późnym 

wieczorem i w nocy rybacy i podróżnicy nie wybierali się na 

drugi brzeg jeziora. Uczniowie musieli być już wpół drogi, gdy 

rozpętała się burza. Zawrócenie nie wchodziło w grę.     Chociaż 

Piotrowi nie udało się dotrzeć do Jezusa, czyniąc kilka kroków po 

wodzie i tak dokonał czegoś wielkiego. Zaufanie, którego 

oczekiwał od niego Jezus pozwoliłoby mu pokonać całą 

odległość od Jezusa. 100% mocy Boga i 100% czynu ucznia to 

jest dopiero dojrzała wiara. Niedojrzała jest ta oparta tylko na 

własnych zdolnościach człowieka.     Opowiadanie o chodzeniu 

Jezusa po wodzie koncentruje się na panowaniu Jezusa nad siłami 

natury. Objawia się Jego boski charakter. Jezus mówi o sobie „To 

Ja”, co również znaczy „JA JESTEM”. Chociaż ludzie uznawali 

uzdrowienie człowieka za coś im dostępnego, to panowanie nad 

mocami przyrody przypisywali tylko duchom i demonom. Z tego 

powodu uczniowie oddali Mu cześć przez pokłon i wyznanie 

wiary w to, że nie jest tylko człowiekiem, lecz 

Bogiem.     Wydarzenie rozpoczęte na jeziorze zakończy się w 

krainie Genezaret. Tam również żyją ludzie, których obrazuje 

wcześniejsza opinia Jezusa, że są „ jak owce bez pasterza". On 

współczuje im i staje się ich pasterzem. 

 

           Chleb, który Jezus właśnie ofiarował to nie jakieś „zwidy”, to 

sama rzeczywistość Boga, która pozwala nam kroczyć po wodzie i 

przechodzić ze śmierci do życia. 

     Panie Jezu, spraw, abyśmy zrozumieli, że Twój chleb to nie 

zjawa. Nasza konkretna miłość do braci objawia Twoją obecność na 

świecie i Twoją moc pokonywania zła. Amen. 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Mdr 3, 1-9 

 

Ewangelia J 12, 24-26 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ez 2, 8-3, 4 

                                                             

Ewangelia Mt 18, 1-

5.10.12-14 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Ez 9, 1-7;10, 18-

22 

 

 Ewangelia Mt 18, 15-20 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ez 12, 1-12 

 

 Ewangelia Mt 18, 21-19,1 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ez 16, 1-15.60 

 

Ewangelia Mt 19, 3-12 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ap 11, 19a.12, 

1. 3-6a. 10ab 

 

2 czytanie 1 Kor 15, 20-

26 

                                     

Ewangelia Łk 1, 39-56 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 56, 1.6-7 

                            

2 czytanie Rz 11, 13-15. 

29-32 

                                      

Ewangelia Mt 15, 21-28 
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Ogłoszenia parafialne 

• We wtorek kolejny dzień przygotowania do uroczystości zawierzenia Matce Bożej 

Chełmskiej. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. 

• W czwartek zapraszamy na Różaniec Fatimski o godz. 17.30. Prosimy o przyniesienie ze 

sobą lampionów. Modlitwie będzie przewodniczył ks. Michał Myśliwiecki. 

• W piątek wypada 79. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego - wielkiego 

czciciela Matki Bożej Niepokalanej. Niech będzie ona dla nas zachętą do większej pracy 

nad sobą w pobożności maryjnej i w trosce modlitewnej o pokój, zgodę i szacunek w naszej 

ojczyźnie. Tak bardzo dziś potrzeba nam jedności. 

• W piątek o godz. 18.00 na cmentarzu prawosławnym na terenie sanktuarium odbędzie się 

spotkanie polsko – ukraińskie i zostanie zapalony Płomień Braterstwa. 

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

niedzielę. Podczas każdej Eucharystii błogosławieństwo ziół i kwiatów.  

• W sobotę też przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą. W bazylice 

o godz. 9.00 Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem parlamentarzystów, władz 

samorządowych i służb mundurowych, zwłaszcza wojska. Modlitwie będzie 

przewodniczył i kazanie wygłosi nowo mianowany proboszcz Parafii pw. św. Kazimierza 

w Chełmie ks. płk Mariusz Antczak. 

• Przypominamy, że w naszym sanktuarium codziennie o godz. 12.00 odmawiana jest 

modlitwa różańcowa, którą prowadzi Rodzina Żywego Różańca. Zapraszamy.  

• W kawiarence można nabyć wiele ciekawych wydawnictw. Polecamy tomik poezji 

Dotknąć ciszy s. Marii – Barbary Handerskiej - jadwiżanki pochodzącej z naszej parafii. 

Zbiór ten może stanowić nieocenioną pomoc w modlitwie, jest również cegiełką na 

remonty w sanktuarium. Koszt 10 zł.  Zaś Księga cudów i łask oraz Dzieje jednego obrazu 

to bardzo cenne publikacje o kulcie Matki Bożej Chełmskiej. 

• Przypominamy, że ciągle trwa pandemia. Prosimy, więc o stosowanie się do zaleceń służb 

sanitarnych. Zakładajmy maseczki zakrywając usta i nos. Niezależnie od swojego 

spojrzenia na ten temat prosimy o przestrzeganie tego w imię miłości bliźniego. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy do tej pory w tej kwestii są solidni. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymującym do naszego 

sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


