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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 13 czerwca 2021 r. 
   XI Niedziela zwykła rok B 

 

  Pierwsze czytanie                                                                       Ez 17, 22-24                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela   

Tak mówi Pan Bóg: "Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z 

najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie 

się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty 

skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że 

Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który 

sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, 

rzekłem i to uczynię".                     

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                                2 Kor 5, 6-10      

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

    Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu 

postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć 

w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z 

daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem 

Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.                                                                                

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

 

http://www.bazylika.net/
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       Aklamacja                                                                                    
       Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, 

                                                                                      kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 

 

                                                                                               
 

 

Ewangelia                                                                                                                     Mk 4, 26-34 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

    Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 

wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam 

nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 

pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na 

żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści 

je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest 

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od 

innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego 

cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 

                                                                                                                                                  Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

Rozważanie  

  

Dzisiejsza perykopa przedstawia dwie cechy królestwa Bożego. 

Pierwszą (Mk 4,26-29) obrazuje postawa siewcy. Jest to antropologiczne porównanie. 

Nacisk położony jest w nim nie na aktywność siewcy, ale dokładnie odwrotnie na jego 

bierność! Wzrost ziarna jest zupełnie od niego niezależny. Siewcy pozostaje wyłącznie 

czekanie na wyniki, które są nieprzewidywalne i zależne od siły nad którymi nie jest w 
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stanie panować (Przy okazji pamiętajmy, że w momencie pisania 

Ewangelii nie istniały żadne genetyczne metody przyśpieszania 

wzrostu roślin, jak dzisiaj!). Nawiązując do siły przyrody 

rządzących rozwojem zasianego ziarna Jezus uświadamia prawdę, 

że wzrost królestwa Bożego nie jest wynikiem ludzkiej pracy! 

Można ręce załamać. Zwłaszcza trudzący się bezpośrednio na 

Pańskiej niwie. Jak to? Ano tak. Mamy pracować i pamiętać, iż 

ludzkie środki są absolutnie niewystarczające w dziedzinie 

królestwa Bożego. Zawsze wzrost wnętrza człowieka związany 

jest z jakimś rodzajem Bożej interwencji. 

Druga cecha królestwa Bożego zobrazowana jest poprzez 

porównanie do ziarna gorczycy (Mk 4,30-32). Pozornie wydaje się, 

że Jezus mówi o wielkości i majestacie Królestwa. Nic bardziej 

mylnego! Ziarno gorczycy i później drzewo wcale nie było 

największe. Posiadało dwie zasadnicze charakterystyki. 

Mianowicie było niezwykle odporne na wszelkiego rodzaju trudne 

warunki i rozwijało się w tempie zawrotnym potrafiąc inwazyjnie 

zająć ogromne połacie terenu! Jezus zatem uświadamia poprzez to 

porównanie, że królestwo Boże posiada niezwykłą wewnętrzną 

zdolność do gigantycznego rozwoju, szczególnie w 

niesprzyjających warunkach! I coś jest na rzeczy zważywszy na 

historię, która uczy, iż wiara jest tym mocniejsza im warunki jej 

praktykowania trudniejsze. 

No właśnie. Generalnie brzuszki mamy syte. Czy to jednak 

pozwala nam mocniej angażować się nam wierzącym w sprawy 

związane z królestwem Bożym? Trudno nie odnieść wrażenia, iż 

zbyt wielki dobrobyt jest często przeszkodą w rozwoju Królestwa. 

Balans w tej dziedzinie jest konieczny, ale każdy musi odnaleźć go 

sam i nikt w tej pracy go nie zastąpi. Przy tym wszystkim 

pamiętajmy o podstawowej przestrodze wynikającej z dzisiejszego 

urywka: wzrost Królestwa zależy przede wszystkim od Siły, która 

nie jest efektem koniecznym naszego zaangażowania, ale niczym 

niezasłużonym Darem. 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 2 Kor 6, 1-10 

 

Ewangelia Mt 5, 38-42 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Kor 8, 1-9 

                                                             

Ewangelia Mt 5, 43-48 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Kor 9, 6-11 

 

 Ewangelia Mt 6, 1-6. 16-

18 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 2 Kor 11, 1-11 

 

Ewangelia Mt 6, 7-15  

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 2 Kor 11, 

18.21b-30 

 

Ewangelia Mt 6, 19-23 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 2 Kor 12, 1-10 

                                    

Ewangelia Mt 6, 24-34 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Hi 38, 1. 8-11 

                            

2 czytanie 2 Kor 5, 14-17 

                                      

Ewangelia Mk 4, 35-41 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś trzynasty dzień miesiąca i różaniec fatimski. Zapraszamy z lampionami na godz. 

17.30. W związku z tym uczestniczących zwykle w niedzielnej Eucharystii o godz. 18.00 

zapraszamy pół godziny wcześniej. 

• Otrzymaliśmy do rozprowadzenia płyn do dezynfekcji rąk, tak bardzo ważnej w dobie 

epidemii. Jest w małych 100 ml. buteleczkach, co sprawia, że jest podręczny i możemy 

zawsze mieć przy sobie.  Płyn jest wyłożony przy wyjściu głównym z bazyliki, w 

kawiarence i na dzwonnicy. Zachęcamy do nabywania za dobrowolną ofiarę nie niższą 

jednak niż 3 złote, bo tyle kosztuje jedna butelka. Dochód przeznaczony będzie na prace 

remontowe  prowadzone w sanktuarium. 

• W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz.12.00 będziemy obchodzili złoty jubileusz 

naszego byłego proboszcza ks. prałata Tadeusza Kądziołki, który przyjedzie do nas ze 

swoimi kolegami kapłanami z roku święceń by razem z nimi dziękować za dar kapłaństwa. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej. 

• Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce rowerowej w dn. 2-10 lipca z Chełma do 

Częstochowy. Zapisy prowadzone są przez formularz internetowy dostępny na profilu 

facebookowym: Chełmskiej Grupy Rowerowej oraz strony www.rowerowychelm.pl 

Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, wszystkim zaś 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej.  

 

 

Czcigodny Jubilacie, Księże Stanisławie. 

W tym pięknym, uroczystym czasie, dziękujemy Bogu za 52 lata Twojego 

kapłaństwa. Wyrażamy głęboką wdzięczność za to, że jesteś z nami, że prowadzisz nas ku Bogu i tak 

pięknie pokazujesz, iż tylko Jezus jest prawdziwą drogą, prawdą i życiem. Dziękujemy za Twą 

oddaną posługę na chwałę Bogu i na pożytek ludziom. Jednocześnie pragniemy zapewnić Cię o naszej 

pamięci w modlitwie oraz wdzięczności za wsparcie duchowe, którego niejednokrotnie 

doświadczyliśmy od Ciebie. W imieniu całej Wspólnoty Parafialnej, na kolejne lata Twej służby 

kapłańskiej, pragniemy życzyć: wielu łask Bożych, Opieki Najświętszej Maryi Pani Chełmskiej, 

ludzkiej dobroci, dobrego zdrowia, anielskiej cierpliwości, uśmiechu na każdy nadchodzący dzień. 

 

                                                                                                                                                Szczęść Boże! 

http://www.rowerowychelm.pl/

