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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 10 lipca 2022 r. 

  XV Niedziela zwykła rok C 

 

   Pierwsze czytanie                                                                     Pwt 30,10-14                                                                                    
   Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

    Mojżesz powiedział do ludu: ”Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając 

Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga 

swego z całego swego serca i z całej swej duszy. Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, 

nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, 

by można było powiedzieć: "Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy 

słuchać i wypełnimy je". I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: "Któż dla nas 

uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je". Gdyż słowo to 

jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”.                    

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                           

Drugie czytanie                                                                                 Kol 1,15-20          

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

   Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego 

stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 

byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 

Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim 

i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, 

Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów 

pojednać wszystko z sobą: przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                                                 J 13,34 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. 

 

Ewangelia                                                                                                                    Łk 10,25-37 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

   Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, 

co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest 

napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego 

całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a 

swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To 

czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto jest 

moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z 

Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze 

rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą 

drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce 

i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również 

obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu 

rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody 

i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: 

"Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż 

z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce 

zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: 

”Idź, i ty czyń podobnie”. 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.                                             

Rozważanie 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina fundament życia duchowego i życia w ogóle. 

Sensem życia, fundamentem i najważniejszym przykazaniem jest miłość. Miłość w 

potrójnym wymiarze: Boga, bliźniego i siebie. Będziesz miłował Pana Boga swego 

całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Bóg nie może być na 

końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem 

naszego życia. Dlatego nie możemy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, 

uczuciową, dewocyjną. Bóg chce, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą - 

całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym życiem. Nasza 
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duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość powinny być 

"przestrzenią przyjmowania i dawania miłości". Prawdziwa miłość 

oddaje wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie. Jezus nie boi 

się stawiać nam radykalnych, a nawet wydawałoby się 

niemożliwych wymagań. Mówi: "Bądźcie doskonali, jak doskonały 

jest Ojciec wasz niebieski" (por. Mt 5, 48). Pośród różnych 

zniekształceń, zawirowań świata powinniśmy często powracać do 

radykalizmu Ewangelii. W niej wszystko jest czyste, bez 

zniekształceń, radykalne, boskie. Słowo "w połowie" jest 

określeniem nieewangelicznym. Wszystko powinno być "całe": 

serce, dusza, rozum, siła. Będziesz miłował bliźniego swego. 

Przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi całość. Nie można 

ich oddzielać. Jeżeli nie kochamy Boga, źródła miłości, to miłość 

bliźniego jest iluzją. I odwrotnie, jeżeli nie kochamy bliźnich, to nie 

łudźmy się, że kochamy Boga. Nie posiadamy dwóch serc; jednego 

czystego, szlachetnego, którym kochamy Boga i drugiego, które 

przez doświadczenia życiowe stało się podejrzliwe, egoistyczne, 

nieczyste. Mamy tylko jedno serce i nim kochamy Boga i ludzi. 

Dlatego relacja do ludzi jest "barometrem" więzi z Bogiem. Nie 

musimy w życiu wybierać między Bogiem a człowiekiem; Bóg stał 

się również człowiekiem i utożsamia się z człowiekiem. Będziesz 

miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Zdrowa, wolna od 

egoizmu miłość siebie jest podstawą miłości bliźniego i w 

konsekwencji Boga. Miłość siebie bywa często dewaluowana. Sam 

słyszałem kilka kazań, w których podkreślano, że człowiek 

powinien być jak świeca, spalać się całkowicie, nie myśląc w ogóle 

o sobie i nie troszcząc się o swoje podstawowe potrzeby. Taka 

miłość zwykle prowadzi do duchowej pustki i wewnętrznego 

wypalenia. Zwykle jest wynikiem źle rozumianego altruizmu. 

Jeżeli nie kochamy siebie, nie będziemy w stanie kochać innych. 

Jeżeli nie potrafimy ofiarować sobie prostego ludzkiego 

miłosierdzia i współczucia, nie jesteśmy zdolni ofiarować go 

innym. Właściwie najwięcej dajemy innym, akceptując swoje 

życie, kochając siebie. "Miłuj bliźniego swego jak siebie samego" 

oznacza: "uczyń i ofiaruj najpierw sobie to, co chcesz uczynić i 

ofiarować bliźnim, bądź dobry dla siebie, pokochaj siebie".  

Czy Bóg jest w moim życiu rzeczywiście pierwszy? Kogo jest mi 

najtrudniej pokochać? Dla jakich osób nie ma jeszcze miejsca w 

moim sercu? Czy już pokochałem siebie? 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Prz 2, 1-9 

 

 2 czytanie Dz 4, 32-35 

 

Ewangelia Mt 19, 27-29 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 7, 1-9 

                                                       

Ewangelia Mt 11, 20-24 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 10, 5-7.13-16 

 

  Ewangelia Mt 11, 25-27 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 26, 7-9.12.16-

19 

 

  Ewangelia Mt 11, 28-30 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Iz 38, 1-6.21-

22.7-8 

 

  Ewangelia Mt 12, 1-8 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie Mi 2, 1-5 

 

 Ewangelia Mt 12, 14-21 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Rdz 18, 1-10a 

 

  2 czytanie Kol 1, 24-28 

 

Ewangelia Łk 10, 38-42 
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              Ogłoszenia parafialne 

• Dziś gościmy ks. Witalisa Myszona z Lelczyc na Białorusi. Nasz Gość dzieli się z 

nami refleksją nad Słowem Bożym, prosi też o modlitwę i wsparcie materialne. 

Wychodząc ze świątyni, możemy złożyć ofiarę do puszki. 

• W poniedziałek 11 lipca od godz. 16.00 w kancelarii parafialnej będzie służył 

pomocą prawnik. 

• W środę o godz. 8.45 w naszym sanktuarium będzie sprawowana Msza św. z racji 

Święta Policji. 

• W środę również zapraszamy na godz. 17.30 na kolejny Różaniec Fatimski. Prosimy 

o przyniesienie ze sobą świec. Porządek: Msza św., różaniec i procesja w rosarium. 

Modlitwie będzie przewodniczył ks. Marcin Chmiel.  

• W sobotę liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. 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. 

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

mogą zapisywać się w kancelarii parafialnej. Przewodnikiem pielgrzymki będzie ks. 

Marcin Rola z Parafii pw. Świętego Ducha. Zachęcamy zwłaszcza młodzież do tej 

formy spędzenia kilku dni wakacji, jako rekolekcji w drodze. Koszt: 85 zł. Istnieje 

też fundusz Idę z Tobą. Zapisy potrwają do 25 lipca. W niedzielę 31 lipca odbędzie 

się spotkanie organizacyjne wszystkich uczestników pielgrzymki. 

• Do czynnej codziennie kawiarenki zapraszamy na dobre ciasto - dziś kremówki. 

Czekają też na nas krypty i taras widokowy na dzwonnicy. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, 

wszystkim zaś Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom opieki Pani z 

Chełmskiej Góry. 

 


