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  Pierwsze czytanie                                                                       Am 7, 12-15                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Amosa   

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi 

Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono 

królewską świątynią i królewską budowlą". I odpowiedział Amos Amazjaszowi: "Nie 

jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, 

który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, 

prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”                      

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                                                                              

Drugie czytanie                                                                                Ef 1, 3-14      

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

    Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On 

napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w 

Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 

nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 

synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale 

majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie 

przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją 

na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił 

http://www.bazylika.net/
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tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla 

dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: 

to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry 

przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej 

woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję 

złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą 

Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni 

pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego 

dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku 

chwale Jego majestatu.                                                                                    

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

 

       Aklamacja                                                                                    Ef 1, 17-18      
       Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,  

                                  byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

 
 

         

                                                                                               
 

 

Ewangelia                                                                                                                        Mk 6, 7-13 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

    Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też 

władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz 

laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie 

wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, 

zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą 

was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla 

nich". Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, 

a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

                                                                                                                                                  Oto Słowo Pańskie. 

 



  

                                                                                                                                                               29/2021 

Rozważanie  

 

 

 

Jezus wysyłając uczniów na misje, wyposaża ich w moc 

uzdrawiania i pokonywania demonów, zła. Posłannictwo czynu, 

służby uwierzytelnia słowa uczniów. 

Ponadto wskazuje na styl, jaki ma ich cechować. Jest nim pokój, 

prostota, ubóstwo, pokora, wewnętrzna wolność. Uczniowie winni 

swoim słowem i życiem głosić ducha Ewangelii, czyli 

przebaczenia, miłosierdzia, pojednania, pokoju, współczucia Boga 

dla człowieka, zwycięstwa dobra nad złem. 

Prostota życia kontestuje współczesny, często bez-bożny świat, 

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. Zbyt 

wygodny styl życia prowadzi do obojętności społecznej. Nie 

pozwala zrozumieć ludzi ubogich ani solidaryzować się z nimi. 

Zamiast troski o Królestwo Boże dominuje troska i lęki o siebie i 

własne "wygodne gniazdko". 

Głoszenie Ewangelii i wiarygodny styl życia jest możliwy, gdy na 

co dzień żyjemy z Jezusem, "u Jego boku". Bardzo ładnie mówił o 

tym papież Benedykt XVI: Być u Jego boku i być posłańcem w 

drodze do ludzi - tego się nie da rozdzielić. Tylko ten, kto jest przy 

Nim, poznaje Go i może Go w sposób właściwy głosić. Ten, kto 

jest z Nim, nie zachowuje tego dla siebie, lecz musi przekazywać 

dalej to, co znalazł. […] Zechciejmy polubić bycie przy Panu. 

Wtedy możemy wszystko Jemu powiedzieć, z Nim omówić swoje 

pytania, swoje troski i swoje obawy. Możemy także wyrazić swoje 

nadzieje, swoją wdzięczność, rozczarowania, prośby i nadzieje. 

Wtedy ciągle możemy Mu powtarzać: Panie, ześlij robotników na 

Twoje żniwo! Panie, pomóż mi być dobrym robotnikiem Twojej 

winnicy! 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Wj 1, 8-14.22 

 

Ewangelia Mt 10, 34-11, 1 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Wj 2, 1-15a 

                                                          

Ewangelia Mt 11, 20-24 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Wj 3, 1-6. 9-12 

 

 Ewangelia Mt 11, 25-27 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Wj 3, 13-20 

 

Ewangelia Mt 11, 28 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Wj 11, 10-12, 14 

 

Ewangelia Mt 12, 1-8 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Wj 12, 37-42 

                                    

Ewangelia Mt 12, 14-21 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 23, 1-6 

                            

2 czytanie Ef 2, 13-18 

                                      

Ewangelia Mk 6, 30-34 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś gościmy ks. Łukasza Brusa, doktoranta na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Nasz 

Gość dzieli się z nami refleksją nad Słowem Bożym. 

• W ostatnim czasie ukazała się kolejna książka ks. Infułata Kazimierza Bownika pt. Na zawsze 

będziemy z Panem. Jest ona poświęcona osobom - zarówno duchownym jak i świeckim, które 

odeszły do wieczności. Zawiera kazania oraz przemówienia pogrzebowe, jak też artykuły 

wspomnieniowe. Wiele z nich dotyczy naszych parafian i byłych chełmskich duszpasterzy. 

Książkę będzie można nabyć dziś przy wyjściu z bazyliki po każdej Mszy św. Autor będzie 

obecny, by osobom, które sobie tego zażyczą, złożyć swój podpis czy dedykację.  

• Od piątku w naszym sanktuarium jest figura Matki Bożej Fatimskiej, która peregrynuje po całej 

naszej Ojczyźnie. Nawiedzenie to związane jest z czasem modlitwy wynagradzającej 

Niepokalanemu Sercu NMP i zawierzeniem rodzin Jezusowi przez Maryję. Idea tej peregrynacji 

została ujęta w słowach: "Matko Boża zjednocz serca Polaków, abyś była bardziej znana i 

kochana, aby przesłanie z Fatimy poznał i wypełnił świat". Chcemy w tych dniach, trwając na 

modlitwie razem z Maryją, przed Najświętszym Sakramentem wypraszać pogłębienie naszej 

pobożności eucharystycznej w kolejnym roku poświęconym Eucharystii. Zapraszamy wszystkich 

do uczestnictwa w tej duchowej drodze modlitwy różańcowej. Dziś jeszcze o godz. 15.00 i 17.30.  

Od jutra modlitwa różańcowa będzie o godz. 8.30, 12.00, 15.00 oraz 17.30. Szczegółowy 

program podany jest w naszej parafialnej gazetce na stronie parafialnej, fb i na tablicach ogłoszeń. 

Przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament serdecznie zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. Zakończenie peregrynacji w czwartek podczas Mszy św. o godz.18.00. Figurze 

towarzyszy mający 28 lat Michał Ulewiński. W ubiegłym roku Michał przeszedł 1700 km pieszo 

z 3 metrowym, ważącym 15 kg krzyżem na ramionach. Zaczął od Bałtyku, a wszedł na Giewont. 

Od Gniezna, a skończył w Sokółce. Celem pielgrzymki była pokuta za grzechy i prośba o 

błogosławieństwo dla Polski.  Jego świadectwo posłyszymy podczas wieczornych Mszy św. 

 

• Jutro od godzi 16.00 w kancelarii parafialnej będzie służył pomocą Pan Prawnik. 

• We wtorek 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. Michał Myśliwiecki. 

• W piątek liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. W naszym sanktuarium podczas 

Mszy św. o godz. 18.00 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. 

• W przyszłą niedzielę będziemy gościli s. Magdalenę, misjonarkę, która podzieli się z nami 

świadectwem z posługi misyjnej. Po Mszach św. będziemy mieli sposobność by wesprzeć dzieło 

misyjne Kościoła. 

• Zapraszamy do czynnej codziennie kawiarenki.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom opieki Pani z Chełmskiej Góry. 
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PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ                                                         

W DNIACH 09-15 LIPCA 2021 

Peregrynacja odbywa się w intencji prośby: 

„MATKO BOŻA, ZJEDNOCZ SERCA POLAKÓW, ABYŚ BYŁA BARDZIEJ ZNANA I 

MIŁOWANA, ABY PRZESŁANIE Z FATIMY POZNAŁ I WYPEŁNIŁ ŚWIAT” 

1.  Piątek 09.07.2021 r.  

– 18:00 Msza Święta. Uroczyste przywitanie Matki Bożej 

2. Sobota 10.07.2021 r.  

– 8:30 Różaniec I część- ks. Damazy Soja 

–17.30. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec III część- ks. Proboszcz 

3. Niedziela 11.07.2021 r.: 

– 6:40 Godzinki 

– 8.30 Różaniec I część- Rodzina Żywego Różańca 

–15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego- Michał Ulewiński 

–15:20 Różaniec część II – Dorośli lektorzy.                                                                                                                

–17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec III część- ks. Mateusz Wójcik, 

Rycerze Maryi 

4.  Poniedziałek 12.07.2021 r . 

– 8:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec I część- ks. Patryk Kułaga 

– 12:00 Różaniec II część- Rodzina Żywego Różańca 

– 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego- Michał Ulewiński 

– 15:20 Różaniec III część- Legion Maryi 

– 17:30 Różaniec IV część- Przyjaciele Oblubieńca 

5.  Wtorek 13.07.2021 r . Dzień Fatimski 

    – 8:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec I część- Rycerze św. Michała        

Archanioła  

– 12:00 Różaniec II część- Rodzina Żywego Różańca 

– 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego- Michał Ulewiński 

– 15:20 Różaniec III część- Oaza młodzież 

– 18:30 Różaniec IV część i procesja - ks. Michał Myśliwiecki. 

6. Środa 14.07.2021 r . 

– 8:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec I część-Ruch Rodzin Nazaretańskich 

– 12:00 Różaniec II część- Rodzina Żywego Różańca 

– 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego- Michał Ulewiński 

– 15:20 Różaniec III część- Legion Maryi 

– 17:30 Różaniec IV część- Przewodnicy Sanktuaryjni 

7. Czwartek 15.07.2021 r . 

– 8:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec I część- Damazy Soja  

– 12:00 Różaniec II część- Rodzina Żywego Różańca 

– 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego- Michał Ulewiński 



  

                                                                                                                                                               29/2021 

– 15:20 Różaniec III część- Wspólnota Wolni w Chrystusie                                                                                                  

– 17:30 Różaniec IV część-  Rycerze Maryi                                                                                        

W CZWARTEK 18:30 UROCZYSTE POŻEGNANIE MATKI BOŻEJ  

                        Kustoszem figury Matki Bożej Fatimskiej jest Michał Ulewiński 

 


