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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 lipca 2018 r. 
XIV Niedziela Zwykła rok B 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                           Ez 2,2-5                                                        
 Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela  

  Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem 

Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów 

Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich 

występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach 

i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. 

A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież 

będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”. 

                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                 

    Drugie czytanie                                                                        2 Kor 12, 7-10                       
 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

  Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla 

ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego 

trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: „Wystarczy ci 

mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Najchętniej więc będę się chlubił 

z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie 

w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z 

powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.                          

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.   

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                           Mk 6, 1-6 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy 

zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze 

zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda 

dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i 

Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus 

mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może 

być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku 

chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził 

okoliczne wsie i nauczał. 

                                                                                                     

                                                                                              Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 

Rozważanie 

 

Pierwsze publiczne wystąpienie Jezusa w Nazarecie przyjęte zostało z napięciem i zdumieniem. Jezus 

przemawiał zapewne prosto, by wszyscy Go zrozumieli, a równocześnie w sposób nowy, inny, 

oryginalny, spontaniczny. Wypowiedziane słowa wypływały z Jego głębi; były Jego słowami, Jego 

doświadczeniem, Jego życiem. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro [...] 

Bo z obfitości serca mówią jego usta (Łk 6, 45). Świadectwo czy publiczne wyznawanie wiary (w 

rodzinie, grupie przyjaciół, wspólnocie zakonnej czy środowisku pracy) jest autentyczne, gdy 

wypływa z głębi, z wnętrza. Gdy żyjemy Jezusem, Jego słowem, pozwalamy, aby zapuszczał w 

naszym życiu korzenie (C. M. Martini), usuwał nasze lęki, gdy ufamy Mu szczerze i zawierzamy 

siebie, rodzi się odwaga wiary. Po pierwszym sukcesie, Jezus ponosi "fiasko ewangelizacyjne". 

Starożytne przysłowie mówi: Prorok jest lekceważony w swojej ojczyźnie, a lekarz nie uzdrawia 

swoich znajomych. W swojej ojczyźnie, w Nazarecie, na progu działalności misyjnej, w obecności 

współziomków, bliskich i swojej Matki zostaje odrzucony, niezrozumiany, zlekceważony. 
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Mieszkańcy Nazaretu nie poszli za pierwszym natchnieniem i zdumieniem 

nauką Jezusa. Zakwalifikowali Go i zaszufladkowali: jest zwyczajny, 

biedny, przeciętny jak oni. Do tej ciasnoty osądów, opinii, które duszą głos 

prawdy, doszła jeszcze jedna z wad - zazdrość. "Fiasko" Jezusa w Nazarecie 

jest lekcją dla jego uczniów, dla nas. Stając w obliczu niepowodzenia, 

porażki, niezrozumienia, odrzucenia, w ostrzu krytyki, przypominajmy 

sobie, co przydarzyło się naszemu Mistrzowi. Przypominajmy sobie również 

Jego ostrzeżenie: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej 

znienawidził [...] Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. 

Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać (por. J 15, 18-25) 

i w pokorze prośmy Go o odwagę i moc Jego Ducha. Mimo pozornego 

fiaska, Jezus nadal w wolności głosi Ewangelię. Po odrzuceniu w Nazarecie 

nie próbuje szukać innych bardziej wyrafinowanych form i metod nauczania. 

Czyni to samo, co przedtem. Podąża ewangeliczną drogą. Głęboko wierzy w 

słuszność swojej misji otrzymanej od Ojca. Wolność pozwala Mu 

przekraczać ramy jednego miejsca i iść wciąż naprzód i dalej, stawać wobec 

nowych wyzwań, przekraczać ciasnotę miejsc i ludzkich serc.  

Jakie jest moje wewnętrzne bogactwo? Co wychodzi z mego serca? Czy jest we mnie 

wewnętrzna spójność pomiędzy tym, czym żyję, a tym, co wyrażam na zewnątrz? Co 

jest motorem mojego życia? Czy określam swoją wartość poprzez dokonania, pracę, 

sukces? Jak zachowuję się w sytuacjach porażki? Jak reaguję wobec niezrozumienia 

i odrzucenia przez innych? 

 

Zapowiedzi przedślubne (29 czerwca-5 lipca) : 

• Wojciech Stańczykowski i Katarzyna Stańczykowska, cywilnie związani, 

oboje z parafii tutejszej 

 
Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

 

W okresie (29 czerwca-5 lipca) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Tomasz Adam Łopaciński i Patrycja Sosnowska 

• Michał Bronisz i Milena Haraburda 

• Kacper Choma i Arleta Ewa Augustyniak 

 

 

W okresie (29 czerwca-5 lipca) sakrament chrztu przyjęli: 

• Adam Bejster 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Oz 2,16,17b-

18.21-22 

 

Ewangelia Mt 9,18-26 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Oz 8,4-7.11-13 

                                      

Ewangelia Mt 9,32-38 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Prz 2,1-9 

                                       

Ewangelia Mt 19,27-29  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Oz 11,1-4.8-9 

                                 

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 Am 7,12-15 

                            

2 czytanie Ef 1,3-14   

                                      

Ewangelia Mk 6, 7-13 
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     Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy dziś w naszej parafii ks. dr. Adama Raczkowskiego - naszego byłego lektora, 

a obecnie dziekana i wykładowcę jednego z wydziałów WSEI w Lublinie. 

• W środę wypada 36. rocznica śmierci ks. kan. Marcelego Mrozka, wieloletniego 

drugiego z kolei proboszcza naszej parafii. Na Mszę św. zapraszamy na godz. 8.00. 

Przy tej okazji gorąca prośba - odwiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy 

również o grobach kapłanów, by tam czasem zatrzymać się na modlitwę, uprzątnąć je 

czy postawić znicz. Prowadźmy też dzieci i młodzież, ucząc pamięci o swoich bliskich 

zmarłych i o zmarłych kapłanach.   

• W piątek o godz. 17.30 zapraszamy na kolejny Różaniec Fatimski. Prosimy o 

przyniesienie ze sobą świec.     

• W niedzielę za tydzień wypada 75. Rocznica Rzezi Wołyńskiej. Zapraszamy 

wszystkich na wspólną modlitwę przy Pomniku Wołyńskim przy ul. Piłsudskiego. O 

godz. 14.00 Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp. Mieczysław Cisło. 

• W przyszły poniedziałek wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry 

Karmel. Osoby, które chciałby przyjąć szkaplerz karmelitański, mogą go nabyć w 

kawiarence; tam też jest lista, by wpisać się na nią, ponieważ nasze nazwiska zostaną 

przesłane do Karmelu w Czernej. Uroczystość odbędzie podczas Mszy św. o godz. 

18.00. 

• W kancelarii trwają zapisy na 40. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 1 - 14 

sierpnia. Przewodnikami duchowymi będą z naszej parafii ks. Jan Tadyniewicz jako 

kierownik, ks. Mariusz Kruk z Parafii Miłosierdzia Bożego oraz nasz diakon Tomasz 

Sawicki. Serdecznie zachęcamy wszystkich, zwłaszcza młodzież. 

• Zapraszamy do kawiarenki, w której nabyć można m. in. książkę ks. Ryszarda 

Winiarskiego, naszego misjonarza, oraz obrazki z wizerunkiem Matki Bożej 

Chełmskiej z pobłogosławionymi płatkami róż. Oprócz strawy duchowej oczywiście 

czeka tam na nas dobre ciastko.  

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Krzysztof Małysz, 

śp. Stanisław Guzowski, śp. Felicja Łabędzka, śp. Ryszard Stępień, śp. Jerzy Jokisz. 

Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie ….. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Gościom i Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 



  

                                                                                                                                                              28/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


