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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 8 sierpnia 2021 r. 
   XIX Niedziela zwykła rok B 

 

  Pierwsze czytanie                                                                       1 Krl 19, 4-8                                                                                    
  Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej    

      Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł 

pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: "Wielki już czas, o Panie! 

Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków". Po czym położył się 

pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: "Wstań, 

jedz!" Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i 

wypił, i znów się położył. Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: 

"Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga". Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie 

umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej 

góry Horeb.                         

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                                Ef 4, 30 – 5, 2      

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

    Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani 

na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 

wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem 

dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. 

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, 

bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą 

Bogu.                                                                                     

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

http://www.bazylika.net/
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       Aklamacja                                                                                      Mt 4, 4b      
         Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

                                                                    Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.   

                                                                                              
 

 

Ewangelia                                                                                                                         J 6, 41-51 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana    

    Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Ja jestem chlebem, 

który z nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę 

my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem". Jezus rzekł im w 

odpowiedzi: "Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go 

nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 

Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca 

usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział 

Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi 

jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie 

umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, 

będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".   

                                                                                                                                                   Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie  

 

W dzisiejszej Ewangelii zwróćmy uwagę na trzy doniosłe stwierdzenia. Pierwsze z 

nich: "Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne". W tych słowach Pan Jezus zapewnia 

nas, że wiara w Niego jest gwarancją zbawienia. To wspaniała wiadomość dla nas, 

którzy dostąpiliśmy łaski wiary. Jednak wiara nie jest trwaniem w stagnacji. Jest 

rzeczywistością 
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dynamiczną i oznacza ciągłe przychodzenie do Chrystusa. O tyle 

przychodzimy do Niego, o ile zawierzamy Mu naszą codzienność i 

konkretne wybory.  

     Drugie zdanie, które zawiera ważną prawdę: "Nikt nie może 

przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał". 

Pan Jezus pokazuje nam w jasny sposób, że wiara w Niego jest 

łaską Boga. Pewien niewierzący filozof, wszedłszy do kościoła, 

powiedział: "Gdybym mógł uwierzyć, że tu jest Bóg obecny, 

upadłbym na kolana i nie powstał więcej". Chociaż Bóg wszystkich 

ludzi powołuje do wiary, to nie naszym zadaniem jest osądzać ludzi 

niewierzących. Wiara jest niezasłużonym darem Boga. Dlatego 

powinniśmy stawiać sobie pytanie: na ile my sami, postępując 

wbrew temu, w co wierzymy, przyczyniamy się do niewiary innych 

ludzi? I prośmy Boga, żeby przebaczył nam nasze grzechy oraz 

naprawił skutki naszego gorszącego postępowania.  

     Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno stwierdzenie Jezusa: "Ja 

jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki". Chrystus daje nam do zrozumienia, że 

wiara w Niego oznacza przyjęcie za prawdę niepojętych dla nas 

tajemnic, zwłaszcza tajemnicy Eucharystii. Wiara w Jezusa 

Chrystusa zostaje określona przez naszą wiarę w Eucharystię. To 

znaczy: mamy taki stosunek do Jezusa, jaki stosunek mamy do 

Najświętszego Sakramentu. Nasz sposób przeżywania Mszy 

Świętej jest papierkiem lakmusowym tego, czy prawdziwie 

przygodzimy do Chrystusa, czy tylko pozornie jesteśmy obecni w 

Kościele.  

     W przyjmowaniu Komunii Świętej nie chodzi tylko o 

teoretyczną wiarę w realną obecność Boga, ale o praktyczne z Nim 

zjednoczenie. Papież Benedykt XVI napisał: "Kto karmi się 

Chrystusem, żyje dla Niego". Komunia eucharystyczna zawsze 

musi być duchowa. Należy strzec się postrzegania przyjmowania 

Ciała Pańskiego jedynie jako gestu wspólnotowego. Takie 

podejście może oznaczać pozostawanie na poziomie ciała. Podczas 

gdy każdorazowe przyjęcie Eucharystii powinno owocować 

rozwojem zarówno naszego życia duchowego, jak i objawiać się w 

przemianie naszego postępowania.  

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Oz 2, 16b. 21-22 

 

Ewangelia Mt 25, 1-13 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Mdr 3, 1-9 

                                                          

Ewangelia J, 24-26 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Pwt 34, 1-12 

 

 Ewangelia Mt 18, 15-20 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Joz 3, 7-10a. 11. 

13-17 

 

Ewangelia Mt 18, 21-19, 1 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Joz 24, 1-13 

 

Ewangelia Mt 19, 3-12 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Mdr 3, 1-9 

 

2 czytanie 1 J 3, 13-16 

                                    

Ewangelia J 15, 9-17 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Ap 11, 19a; 12, 

1. 3-6a.10ab 

                            

2 czytanie 1 Kor 15, 20-26 

                                      

Ewangelia Łk 1, 39-56 
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Ogłoszenia parafialne  

• Jutro historyczne wydarzenie sportowe w naszym mieście, czyli zakończenie I etapu 78. 

wyścigu Tour de Pologne. Dla nas szczególnie ważne z tego powodu, że meta znajduje się 

przy bramie sanktuarium przy Językowym Przedszkolu Integracyjnym W Kasztanowym 

Parku. Zwycięzca tego etapu otrzyma statuetkę z widokiem Góry Chełmskiej 

umieszczonym na kostce brukowej z naszego miasta. W wyścigu będą uczestniczyli 

zawodnicy z 24 krajów. Mimo utrudnień w ruchu możemy bez problemu dojechać do 

bazyliki na wspólną modlitwę. Jutro ze względu na całkowite zamknięcie ulicy Lubelskiej 

do godz. 19.30 Msza św. wieczorna zostanie odprawiona o godz. 20.00. Wcześniej, o godz. 

19.40, jak co tydzień zapraszamy na Nowennę do św. Józefa. 

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

lampionów. Lampiony można nabyć również w kawiarence. 

• W sobotę wypada 80. 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, a 

także szacunek w naszej ojczyźnie. Tak bardzo dziś potrzeba nam jedności oraz 

zdecydowanego głosu nas - ludzi wierzących. 

• W niedzielę za tydzień uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej.  Podczas każdej 

Eucharystii błogosławieństwo ziół i kwiatów.  

• W niedzielę też przypada 101. rocznica Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą. W bazylice 

o godz. 12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem parlamentarzystów, władz 

samorządowych i służb mundurowych, zwłaszcza wojska.  

• Kazania w tym dniu będzie głosił ks. Jacek Piskrzyński posługujący obecnie w Hiszpanii. 

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

modlitwa różańcowa, którą prowadzi Rodzina Żywego Różańca. Zapraszamy!  

• Młodzież, począwszy od klas VIII szkoły podstawowej, zapraszamy na wspólny wyjazd 

na SMAL do Garbowa w dniach 19 - 22 sierpnia. Przed Wami piękny czas radosnego 

spotkania młodych z Bogiem oraz drugim człowiekiem na konferencjach, modlitwie, 

Eucharystii, agapie i koncercie. Szkoda, by Ciebie tam zabrakło. Organizujemy wspólny 

wyjazd z naszego sanktuarium. Zapisy przyjmowane są w zakrystii i kancelarii. Za wyjazd 

do Garbowa odpowiedzialny jest ks. Szymon. Wszystkie informacje na stronach 

internetowych SMAL-u. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom do naszego sanktuarium szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


