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Pierwsze czytanie

2 Krl 4, 42-44

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu,
Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w
worku. On zaś rozkazał: "Podaj ludziom i niech jedzą!" Lecz sługa jego odrzekł: "Jakże
to rozdzielę między stu ludzi?" A on odpowiedział: "Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak
mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki". Położył więc to przed nimi, a ci jedli i
pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ef 4, 1-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny
powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,
znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi,
jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej
nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden
jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i
we wszystkich.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

Łk 7, 16

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

Ewangelia

J 6, 1-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za
Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł
na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do
Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów nie
wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z Jego uczniów,
Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś rzekł:
"Każcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a
liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto
chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie
zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po
spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak
uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat". Gdy
więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się
znów na górę.
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Jednym z kluczowych słów w pismach św. Jana jest czasownik
"szukać". Bóg Ojciec szuka "czcicieli w duchu i prawdzie", a Jezus
chwały Ojca. Uczniowie szukają Jezusa, aby z Nim być, a Żydzi, aby
Go zabić. Tłum ludzi z dzisiejszej Ewangelii szuka Jezusa ze względów
praktycznych,
egoistycznych,
utylitarnych;
oczekuje
mocy
cudotwórczych, uzdrowień. Fundamentalne pytanie: "kogo szukasz?"(J
20, 15) dotyczy autentyczności drogi z Jezusem i musi postawić je sobie
każdy chrześcijanin. Nad Jeziorem Galilejskim Jezus naucza tłum.
Jednak nie ogranicza się do duchowego aspektu. Troszczy się również o
zaspokojenie potrzeb materialnych, o chleb. Jezus che również włączyć
w tę troskę uczniów. Pragnie, by zaangażowali się głębiej, by wykazali
troskę o całego człowieka, również w aspekcie społecznym. Dramatem
współczesnego świata są dwa głody: materialny i duchowy. Pierwszy z
nich koncentruje energię na darach materialnych (lub brakach) i niestety,
często zamyka na przestrzeń duchową i nieustannie pogłębia dystans
wobec Boga. Drugi, bardziej dyskretny i cichy, przypomina, że nasze
życie bez duchowego pokarmu karleje. Nasz paradoks polega
(wówczas) na tym, że umieramy z głodu, ponieważ mamy pełny żołądek
(A. Pronzato). Ewangeliści podkreślają cztery gesty Jezusa w czasie
rozmnożenia chleba i ustanowienia Eucharystii, które H. Nouwen
interpretuje symbolicznie. Jezus wziął chleb: jesteśmy wzięci,
akceptowani, umiłowani przez Niego. Pobłogosławił: Bóg nas
błogosławi, widzi w nas dobro, miłość. Połamał: wszyscy jesteśmy
ludźmi złamanymi; przyjmujemy Ciało Chrystusa, by On uzdrowił to,
co w naszym życiu jest zranione, chore. Jezus pierwszy pozwolił złamać
się w czasie swojej męki i śmierci, aby nas uzdrowić poprzez swoje rany
(por. Iz 53, 5). W każdej Eucharystii pochyla się, by nas uzdrawiać i
scalać. Dawał swoim uczniom: winniśmy przyjmować Chleb życia, by
być dla innych jak dobry chleb. Nie przyjmujemy Pokarmu tylko dla
siebie. Przyjmujemy Go również dla innych. U stóp ołtarza w bazylice
Cudownego Rozmnożenia Chleba w Tabdze znajdują się resztki
bizantyjskich mozaik z V wieku. Najsłynniejsza z nich przedstawia kosz
z chlebem i ryby. Jednak w przeciwieństwie do relacji Ewangelistów,
artysta umieścił w koszu nie pięć, ale cztery chleby. Piąty chleb, to
Hostia, która na całym świecie, każdego dnia i w każdej minucie staje
się na ołtarzu Ciałem Chrystusa, które karmi ludzkość od dwóch tysięcy
lat. Piąty chleb to również każdy uczeń Jezusa, który żyje i dzieli się z
innymi miłością.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Wj 32, 15-24
Ewangelia Mt 13, 31-35
Wtorek

1 czytanie Wj 33, 7-11
Ewangelia Mt 13, 36-43
Środa

1 czytanie Wj 34, 29-35
Ewangelia Mt 13, 44-46
Czwartek

1 czytanie 1 J 4, 7-16
Ewangelia Łk 10, 38-42
Piątek
1 czytanie Kpł 23 1-37

Ewangelia Mt 13, 54-56
Sobota

1 czytanie Kpł 25, 1. 8-17
Ewangelia Mt 14, 1-12
Niedziela

1 czytanie Wj 16, 2-4. 1215

2 czytanie Ef 4, 17. 20-24
Ewangelia J 6, 24-35

Kogo (czego) ja szukam? W jaki sposób angażuję się na płaszczyźnie
społecznej? Jaki głód wypełnia przestrzeń mojego życia? Jakie miejsce
ma Eucharystia w moim życiu? Czy jestem "piątym chlebem" dla
innych?
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Ogłoszenia parafialne
• Dziś po każdej Mszy św. błogosławieństwo pojazdów z racji św. Krzysztofa. Każdy
kierowca otrzyma zawieszkę odblaskową. Złożone z tej racji ofiary przeznaczone są
jak każdego roku na pomoc misjonarzom.
• W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową po naszej Chełmskiej
Kalwarii.
• Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Sekretariat znajduje się w sali
różańcowej. Zapisy uczestników i przyjmowanie intencji na fundusz Idę z Tobą
odbywa się w godzinach pracy kancelarii. Serdecznie zapraszamy! Przypominamy,
że nasza Grupa 17 idzie dwa dni - 8 i 14 sierpnia. Spotkanie organizacyjne będzie 6
sierpnia o godz. 19.00 w sali różańcowej.
• Rycerzy Maryi Ziemi Chełmskiej, wszystkich mężczyzn wraz z małżonkami,
dziećmi, młodzieżą, rodzinami, znajomymi zapraszamy na pielgrzymkę do Lichenia,
która będzie miała charakter modlitewnego nocnego czuwania w intencji o
błogosławieństwo dla Polski. Modlitwę poprowadzi ks. Dominik Chmielewski.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach 6 - 7 sierpnia. Wyjazd z Chełma z Sanktuarium
Matki Bożej Chełmskiej 6 sierpnia o godz. 10.00. Koszt – 150 zł (w tym dwa posiłki,
autokar i ubezpieczenie). Zapisy i pozostałe informacje w kancelarii, zakrystii bądź
u ks. Mateusza. Zapraszamy!
• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym warto zapoznać się
z artykułem o naszym antepedium.
• Bóg zapłać! wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i dobrym słowem wspierają prace
w naszym sanktuarium. Wdzięczni również jesteśmy za składane dziś na tacę ofiary.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask. Wśród nich jest
s. przełożona Aneta i s. zakrystianka Julitta. Wszystkim Parafianom, Gościom,
Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej
Chełmskiej.
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