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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 3 lipca 2022 r. 

  XIV Niedziela zwykła rok C 

 

   Pierwsze czytanie                                                                      Iz 66,10-14c                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie 

się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. Ażebyście ssać mogli aż do 

nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej 

chwały. To bowiem mówi Pan: ”Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów 

jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą 

pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie 

doznacie pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą 

świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom”.  

                    

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                           

Drugie czytanie                                                                                 Ga 6,14-18          

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 

   Bracia: Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja 

dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech 

zstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja 

na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego 

Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.  

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                                     Kol 3,15a.16a 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,  

                                słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem. 

 

Ewangelia                                                                                                            Łk 10,1-12.17-20 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 

owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 

nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu 

domowi". Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 

nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo 

zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego 

miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, 

którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże". Lecz jeśli do 

jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

"Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże 

to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże". Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w 

ów dzień niż temu miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: 

”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do 

nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę 

stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, 

że wasze imiona zapisane są w niebie”.               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.                                             

Rozważanie 

Słowa Jezusa uświadamiają nam, że nie od nas zależy żniwo, nie my jesteśmy panami 

żniwa. Jesteśmy tylko narzędziami, posłanymi przez Jezusa. Uczeń jest posłany, a więc 

reprezentuje Jezusa, przygotowuje, jak podkreślają Ewangelie, pobyt Jezusowi. Nie 

musimy się bać, lękać, bo owoce i tak zależą od Pana żniwa. My mamy spokojnie 
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głosić Jezusa – słowem i życiem i modlić się o owoce naszej pracy. 

Czasem cechuje nas pragnienie nawracania wszystkich albo lęk o 

brak powołań. Podświadomie drzemie w nas pokusa sukcesu. 

Tymczasem to nie jest nasze zadanie. Każdy ma swoją drogę, swój 

czas. Pan Jezus zbawił nas wszystkich, a nawrócenie indywidualne 

jest darem Boga. Trzeba trochę pokory i zgody na to, że Pan Bóg 

będzie działał przez nas i On ma najlepsze metody. Potrzeba także 

modlitwy o nowych robotników do pracy w Winnicy Pana. Jezus 

posyłając uczniów, wskazuje również styl, jaki ma cechować 

ucznia Jezusa. Jest nim pokój, prostota, ubóstwo, wewnętrzna 

wolność. Uczniowie mają być wysłannikami pokoju. Mają swoim 

słowem i życiem głosić ducha przebaczenia, miłosierdzia, 

pojednania, pokoju, współczucia Boga dla człowieka. Drugą bronią 

ucznia jest prostota. Proste i ubogie życie jest najbardziej 

autentycznym świadectwem. Uczeń Jezusa ma kontestować 

współczesny, odległy od ewangelicznego, model życia. Ma swym 

życiem świadczyć, że prostota życia, a nie bogactwo, daje 

autentyczną radość. Prostota życia pozwala bardziej zaufać Bogu, 

niż polegać na własnych możliwościach i środkach. Pozwala 

poświęcać czas i energie innym, dobru wspólnemu. Daje też 

wewnętrzną wolność i pokój, którego brakuje w nadmiernym 

zabieganiu i troskach. Ewangeliczne życie jest źródłem radości. 

Gdy uczniowie wrócili z pracy misyjnej, dzielą się z Jezusem swoją 

radością. Cieszą, się, że mają władzę nad złem, nad demonami. 

Wydawałoby się, że to słuszny powód do radości. A Jezus mówi – 

nie z tego się cieszcie, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w 

niebie. Zauważmy z czego cieszy się Jezus. W tej właśnie chwili 

Jezus cieszy się, że Bóg objawia prawdy wieczne prostym, 

pokornym, cieszy się, że każdy może poznać Boga Ojca, nawet 

ludzie niewykształceni, nieskomplikowani, dalecy od czytania i 

zrozumienia Pisma Świętego i Kościoła (Łk 10, 21). A później 

powie uczniom na osobności, że są szczęśliwi, a więc mają powód 

do radości, dlatego, że Go widzą. Są blisko Jezusa, a dzięki Niemu 

są blisko Ojca. Poznając Jezusa, poznają Ojca. Kontemplując 

oblicze Jezusa, doświadczają tajemnicy miłości Boga (por. Łk 10, 

23n). 

Czy modlę się o nowe powołania kapłańskie i zakonne? Jaka jest 

moja Ewangelia? Czy mój styl życia cechuje prostota i autentyzm? 

Czy moje serce nie staje się coraz bardziej ociężałe i niewrażliwe 

na sprawy Boga i troskę o Jego Królestwo? Co jest źródłem mojej 

codziennej radości? 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Oz 2, 16.17-22 

 

Ewangelia Mt 9, 18-26 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Oz 8, 4-7.11-13 

                                                       

Ewangelia Mt 9, 32-38 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Oz 10, 1-3.7-

8.12 

 

  Ewangelia Mt 10, 1-7 
                                    

Czwartek 

                                        

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

 

  Ewangelia Mt 10, 7-15 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Oz 14, 2-10 

 

  Ewangelia Mt 10, 16-23 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie Iz 6, 1-8 

 

 Ewangelia Mt 10, 24-33 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Pwt 30, 10-14 

 

  2 czytanie Kol 1, 15-20 

 

Ewangelia Łk 10, 25-37
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            Ogłoszenia parafialne 

• Witamy w naszej rodzinie parafialnej nowo posłanych kapłanów, ks. Rafała 

Lamorskiego i ks. Arkadiusza Kowalskiego, życząc radości oraz błogosławionych 

owoców posługi wśród nas pod opieką Pani Chełmskiej. 

• Dziś o godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. za pomordowanych w Kumowej Dolinie. 

• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.30 na 

nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej, nowych powołań oraz osób, 

które modlą się za powołanych.   

• Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii pw. św. Ducha organizuje pielgrzymkę na 

Jasną Górę w ramach dorocznej światowej pielgrzymki ruchów radiomaryjnych. 

Wyjazd w sobotę 9 lipca o godz. 21.00. Zapisy telefonicznie: 790 756 255 

(informacje na tablicy ogłoszeń). 

• W niedzielę za tydzień, w 79. rocznicę Rzezi Wołyńskiej, Krwawej Niedzieli, 

zapraszamy wszystkich do bazyliki na wspólną modlitwę i Mszę św. o godz. 9.00. 

• W przyszłą niedzielę w Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów doroczny odpust. Suma 

odpustowa o godz. 12.30. W wigilię odpustu, czyli w sobotę 9 lipca o godz. 19.00 na 

cmentarzu parafialnym przy ul. Lwowskiej, będzie odprawiona Msza św. za 

wszystkich zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. Duszpasterze serdecznie 

zapraszają do wspólnej modlitwy. 

• W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel 16 lipca w naszym 

sanktuarium podczas Mszy św. o godz. 17.00 nastąpi uroczyste przyjęcie szkaplerza 

karmelitańskiego. Osoby, które chciałby to uczynić, szkaplerz mogą nabyć w 

kawiarence. Tam też znajduje się lista, na którą można się wpisać, aby nasze nazwiska 

zostały przesłane do Karmelu w Czernej. 

• Jest już nowa księga intencji mszalnych na rok 2023. Msze św. możemy zamawiać w 

kancelarii parafialnej i w zakrystii. 

•  Osoby, które w tym roku wybierają się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, mogą 

zapisywać się w kancelarii parafialnej. Pielgrzymi wyruszą, jako grupa XVII. 

Przewodnikiem pielgrzymki będzie ks. Marcin Rola z Parafii pw. św. Ducha. 

Zachęcamy zwłaszcza młodzież do tej formy spędzenia kilku dni wakacji, jako 

rekolekcji w drodze. Koszt: 85 zł. Istnieje możliwość zniżek. Jest też fundusz pomocy 

pielgrzymom Idę z Tobą przez złożenie swojej intencji, w której będą się modlić 

uczestnicy pielgrzymki. W ten sposób, nie mogąc osobiście brać udziału w 

pielgrzymce, można uczestniczyć w niej duchowo. Informacje szczegółowe dostępne 
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są w kancelarii. Od kilku lat zmniejsza się liczba pątników z Chełma, dlatego od tego 

roku zamknięta zostaje oddzielna trasa dla grup 17 i 18. Pielgrzymka rozpocznie nie 

1 a 3 sierpnia razem z grupą z Lublina. Zapisy potrwają do 25 lipca. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Gościom, Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 

 


