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  Pierwsze czytanie                                                                          Iz 55, 1-3                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Tak mówi Pan: "Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie 

macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez 

płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I 

waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza 

wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie 

Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są 

łaski dla Dawida".                 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                                 Rz 8, 35. 37-39     

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                               

   Bracia: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 

prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim 

tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że 

ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 

przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne 

stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, 

Panu naszym.   

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                           

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Mt 4, 4b                
 

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 14, 13-21 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na 

pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. 

Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy 

nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest pustkowiem i 

pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie 

żywności". Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!" 

Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: 

"Przynieście Mi je tutaj". Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć 

chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy 

chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co 

pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było 

około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 
 

To słowo odnosi się do łona, do miłości matczynej. Jezus kocha jak matka, 

bezinteresownie. Lituje się nad potrzebującymi, rozmawia z nimi, naucza, uzdrawia, 

karmi, bierze w opiekę, spełnia ich oczekiwania. Dzieli się nie tylko pokarmem, ale 

również słowem, swoim czasem, Sobą. Bóg w Jezusie jest Bogiem cierpiącym wraz z 

ludźmi, którzy są w potrzebie. 

Jezus jest Pasterzem, który troszczy się nie tylko o sprawy ducha, ale również o ciało, o 

sprawy bytowe, społeczne. Wy dajcie im jeść! - mówi do uczniów. Jest to inny, nowy 

sposób powołania uczniów. Nie wystarczy być z Jezusem i przyglądać się temu, co czyni 

Jezus. Jezus nie wie, co robić z wielbicielami. On chce ludzi, którzy starają się żyć Jego 

słowami (Vittorio Messori). Nie wystarczy również ewangelizacja słowna. O wiele 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
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/2019/20191020.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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ważniejsza jest umiejętność naśladowania Jezusa w działaniu, w 

czynie, w miłości: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i 

prawdą (1 J 3, 18). 

Rozmnożenie chleba jest zapowiedzią ustanowienia Eucharystii. 

Zanim Jezus rozmnoży chleb, spogląda w niebo, zwraca się do 

Ojca w modlitwie błogosławieństwa i dziękczynienia. Z 

wdzięcznością kojarzy się zwykle sytuacja dostatku, obfitości 

darów, zadowolenia. Jezus dziękuje Ojcu w sytuacji przeciwnej, a 

więc w sytuacji braku, głodu, dysproporcji pomiędzy środkami, 

jakimi rozporządza a potrzebami. I poprzez taką postawę dociera 

do źródła wszelkiego dobra. Otwiera drogę Bożej hojności. 

U stóp ołtarza w bazylice Cudownego Rozmnożenia Chleba w 

Tabdze znajdują się resztki bizantyjskich mozaik z V wieku. 

Najsłynniejsza z nich przedstawia kosz z chlebem i ryby. Jednak 

w przeciwieństwie do relacji Ewangelistów, artysta umieścił w 

koszu nie pięć, ale cztery chleby. "Piąty chleb" to Hostia, która na 

całym świecie, każdego dnia i w każdej minucie staje się na 

ołtarzu Ciałem Chrystusa, które karmi ludzkość od dwóch tysięcy 

lat. "Piąty chleb" to również symbol każdego, kto żyje i trwa 

zjednoczony w miłości z Jezusem. 

Czy moje serce wzrusza się i lituje? Czy współczuję ludziom, 

którzy cierpią, ludziom z marginesu, będącym w nędzy duchowej 

czy potrzebie materialnej? Jaki rodzaj służby powinienem 

bardziej praktykować: duchowy czy materialny? Jakie są dziś 

najgłębsze głody ludzkości? Co jest moim największym głodem? 

Czy umiem dziękować za dary trudne? Czy zamiast wdzięczności, 

nie ma we mnie postawy pretensjonalności i narzekania? Czy 

jestem "Piątym chlebem" dla głodującego świata? 

          

        Panie Jezu, Ty jesteś chlebem, który zaspakaja nasz głód, 

Ty Słowo żywe, które zakwita na pustyni naszego serca, spraw, 

abyśmy żyli jak Ty, Syn, który wszystko otrzymuje od Ojca i 

wszystkim dzieli się z braćmi. Amen 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Jr 28, 1-17 

 

Ewangelia Mt 14, 22-36 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Jr 10, 1-2. 12-15 

                                                             

Ewangelia Mt 15, 1-2.10-

14 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Jr 31, 1-7 

 

 Ewangelia Mt 15, 21-28 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dn 7, 9-10.13-

14 

 

 Ewangelia Mt 17, 1-9 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Na 2, 1-7 

 

Ewangelia Mt 16, 24-28 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ha 1, 12-2,4 

                                     

Ewangelia Mt 17, 14-20 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 1 Kr 19, 

9a.11-13a 

                            

2 czytanie Rz 9, 1-5 

                                      

Ewangelia Mt 14, 22-23 
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Ogłoszenia parafialne 

• Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany jest, jako miesiąc abstynencji, w którym 

wielu naszych rodaków powstrzymuje się całkowicie od spożywania alkoholu. 

Niektórzy wpisują się do ksiąg trzeźwościowych wystawionych w tym czasie w 

kościołach. W naszej bazylice księga wyłożona jest przy wyjściu głównym 

• Gościmy dziś ks. diakona Dawida Wolińskiego, dzieli się z nami refleksją nad 

Słowem Bożym. Pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej w Lublinie. 

• We wtorek podczas Mszy św. o godz.18.00 kolejna katecheza przygotowująca nas 

do zawierzenia Matce Bożej. Serdecznie zapraszamy. Jest też transmisja online. 

• W czwartek Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. w bazylice o godz. 7.00, 

9.00, 16.00 i 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. 

• Wykonaliśmy nowe tablice na wota, które zostały zawieszone przy ołtarzu Matki 

Bożej. Składamy serdeczne Bóg zapłać! księdzu Tomaszowi za piękne ich ułożenie 

oraz naszym klerykom i lektorom, którzy skutecznie wspomagali go w tej pracy. 

Dziękujemy też strażakom Państwowej Straży Zawodowej w Chełmie za 

zawieszenie tablic w bazylice.  

• Jednocześnie prosimy - jeśli ktoś z nas doznał jakiejś szczególnej łaski za 

pośrednictwem Matki Bożej Chełmskiej, niechaj złoży swoje świadectwo. Jeśli 

czujemy potrzebę podziękowania Maryi, możemy złożyć w zakrystii czy w kancelarii 

jakiś dar wotywny (ze złota, srebra, korale, ordery, odznaczenia itp.).  

• Przypominamy o stroju do kościoła, by był godny tego miejsca. 

• Zapraszamy do kawiarenki i do krypt. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Sympatykom, Gościom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


