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Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

Niedziela 28 Lipca 2019 r. 
XVII Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                     Rdz 18, 20-32                                                                                    
  Czytanie z Księgi Rodzaju 

  Bóg rzekł do Abrahama: "Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich 

mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi 

oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się". Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę 

Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: "Czy 

zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 

pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd 

na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby 

zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie 

dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?" 

Pan odpowiedział: "Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu 

miastu przez wzgląd na nich". Rzekł znowu Abraham: "Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się 

mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych 

zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?" Pan rzekł: "Nie zniszczę, jeśli 

znajdę tam czterdziestu pięciu". Abraham znów odezwał się tymi słowami: "A może znalazłoby się 

tam czterdziestu?" Pan rzekł: "Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu". Wtedy 

Abraham powiedział: "Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam 

trzydziestu?" A na to Pan: "Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu". Rzekł 

Abraham: "Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?" Pan 

odpowiedział: "Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu". Na to Abraham: "Niech mój Pan 

się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?" Odpowiedział Pan: 

"Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu". 

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                            

http://www.bazylika.net/
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Drugie czytanie                                                                              Kol 2, 12-14        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan                                                                                                         

   Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i 

"nieobrzezania" waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam 

wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było 

naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

      Aklamacja                                                                                                                            Rz 8, 15bc                                                                                                                                                                                          

 Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: "Abba, Ojcze". 

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 11, 1-13 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do 

Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów". A On rzekł do nich: 

"Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 

królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, 

bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej 

mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 

„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu 

podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 

dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie 

dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 

potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 

zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 

zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo 

o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli 

więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z 

nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".  

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

                                                                                                           

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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 Rozważanie 

 

 

Sposób modlitwy Jezusa zadziwił uczniów. Wzbudził w nich "świętą zazdrość" i 

pragnienie naśladowania. Po modlitwie Jezusa, jeden z uczniów prosi: Panie, naucz 

nas modlić się (Łk 11, 1). W odpowiedzi Jezus przekazał uczniom modlitwę, 

powtarzaną odtąd codziennie na całym świecie: "Ojcze nasz". Modlitwa 

rozpoczyna się słowem: "Abba", "Ojcze". Słowo to w czasach Jezusa używały 

dzieci w stosunku do ziemskich ojców, nikt natomiast nie ośmieliłby się zwrócić 

w ten sposób do Boga. Jezus poprzez ten zwrot wprowadza nas w intymną więź, 

jaka łączy Go z Ojcem. Odtąd w taki sposób będą mogli zwracać się do Boga 

wszyscy uczniowie Jezusa. Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa jest również naszym 

Bogiem i Ojcem (J 20, 17). Wezwanie "Ojcze nasz" uświadamia nam zależność, 

jaka istnieje między nami a Bogiem. Bóg jest naszym Ojcem; my jako dzieci 

wszystko zawdzięczamy Jemu. Stąd wezwanie "Ojcze" powinno wyrażać 

wdzięczność, jaka rodzi się w nas - synach dobrego Ojca. Ta wdzięczność prowadzi 

do pragnienia i działania, by imię Boga Ojca było uznawane przez wszystkich, a 

Jego panowanie, królestwo rozszerzało się w świecie i w naszych sercach. Dlatego 

prosimy: niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! W 

modlitwie "Ojcze nasz" Jezus zachęca również do prośby. Powie dalej: Proście, a 

będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Łk 11, 9). 

Bóg Ojciec dobrze zna nasze potrzeby, a jednak Jezus nalega, by prosić. Prosząc, 

uświadamiamy sobie nasze pragnienia, potrzeby, naszą zależność od Boga i 

stajemy się bardziej pokorni. Jesteśmy wtedy jak dzieci, które ufają swoim 

rodzicom i potrafią w naturalny sposób prosić i przyjmować dary. Jezus zachęca 

do prośby o trzy fundamentalne dary: codzienny chleb, przebaczenie i Bożą opiekę. 

Pierwszy dar - codzienny chleb daje energię, siłę do życia i umacnia do 

podejmowania codziennego trudu. Codziennym duchowym chlebem jest również 

Eucharystia, Chleb życia, sam Jezus. Tych darów nie da się zmagazynować na 

dłuższy czas. Każdego dnia potrzebujemy chleba materialnego i duchowego. 

Drugim darem jest przebaczenie grzechów, uchybień, błędów. Dar chleba jest 

znakiem pojednania. Obecność w naszym życiu Jezusa - Chleba życia - daje siłę, 

by prosić o Boże przebaczenie i przebaczać innym. Nie można w życiu stosować 

dwóch miar - jednej dla siebie, drugiej - dla naszych bliźnich. Prosząc Boga o 

miłosierdzie, powinniśmy sami być miłosierni wobec naszych bliźnich. 

Trzecim darem jest Boża Opatrzność, opieka i pomoc przed pokusami. Jesteśmy 

codziennie narażeni na pokusy. I doświadczenie wskazuje, że łatwo im się 

poddajemy. Dlatego potrzebujemy codziennego wsparcia, umocnienia, pomocy, by 

podejmować codzienne walki i zmagania. 

  

Jakie jest moje doświadczenie Boga jako Dobrego Ojca? Czy na modlitwie czuję 

się jak dziecko w ramionach Dobrego Ojca? Czy troszczę się o Bożą chwałę i Jego 

Królestwo? Czy potrafię prosić? Kogo i o co jest mi najtrudniej prosić? O co 

powinienem dziś prosić? Jakiego daru najbardziej potrzebuję? O który dar 

najmniej proszę? 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      
 

1 czytanie 1 J 4, 7-16 
 

Ewangelia J 11, 19-27 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Wj 33, 7-11;34, 

5-9.28 

                                                             

Ewangelia Mt 13, 36-43 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Wj 34, 29-35 

 

Ewangelia Mt 13, 44-46 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Wj 40, 16-

21.34-38 

 

 Ewangelia Mt 13, 47-53 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Kpł 23, 1.4-

11,15-16. 27. 34b-37 
 

Ewangelia Mt 13, 54-58 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Kpł 25, 1. 8-17 

                                      

Ewangelia Mt 14, 1-12 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Koh 1, 2;2, 21-

23 
                            

2 czytanie Kol 3, 1-5.9-11 

                                      

Ewangelia Łk 12, 13-21 
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Ogłoszenia parafialne 
 

 Dziś o godz. 19.00 ostatni już w tej edycji Wieczór Organowy na Górze Chełmskiej. Wystąpi 

prof. Jan Bokszczanin prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu 

Muzycznego im Fryderyka Chopina w Białymstoku. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. 

Przypominamy, że przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Chełm. 

 

 Dziś też o godz. 19.00 w sali różańcowej odbędzie się spotkanie przed pielgrzymką na Jasną 

Górę. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się. 

 W czwartek Mszą św. o godz. 8.00 w naszym sanktuarium rozpocznie się kolejna Chełmska 

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Opiekunem duchowym pielgrzymów będzie ks. Mariusz 

Kruk. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pożegnać naszych pątników, i prosimy o 

modlitwę.  

 W czwartek wypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz.17.00 w całym 

kraju zawyją syreny. Niech nie zabraknie naszej dobrej reakcji w modlitwie. 

 Ojcowie franciszkanie serdecznie zapraszają 2 sierpnia w piątek na doroczny odpust ku czci 

Matki Bożej Anielskiej. Suma odpustowa o godz. 18.00. 

 W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca: w czwartek zapraszamy na godz. 17.30 na 

modlitwę za powołanych do służby Bożej oraz za osoby modlące się za kapłanów i siostry 

zakonne. W piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach, a spowiedź w bazylice podczas 

każdej Mszy św., wieczorem - od godz. 17.30.W sobotę o godz. 7.30 różaniec, po Mszy św. o 

godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i piętnastominutowe rozważanie. 

 W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 nie będzie spotkania Rodziny Żywego Różańca. 

Konferencja odbędzie się 11 sierpnia po Mszy św. o godz. 9.00. 

 Za tydzień też będziemy gościli s. Magdalenę niedawno posługującą w naszym sanktuarium, a 

od dwóch lat misjonarkę w Brazylii. Podzieli się z nami refleksją o życiu misyjnym. Prosząc o 

modlitwę, zwróci się też do nas z prośbą o wsparcie materialne. 

 Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na bieżące prace w sanktuarium. Za wszystkich 

naszych dobrodziejów modlimy się w każdą środę podczas Mszy św. o godz. 18.00.    

 Siostra Maria – Barbara Handerska- Jadwiżanka wydanie swojego tomiku poezji „Dotknąć ciszy” 

pozostawiła do dyspozycji parafii, jako cegiełkę na remont sanktuarium. Publikację możemy 

nabyć w naszej kawiarence. Jest to też doskonała pomoc do modlitwy. Koszt 10 zł. 

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 


