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  Pierwsze czytanie                                                                         Jr 23, 1-6                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza    

Pan mówi: "Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z 

mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść 

mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto 

Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze 

wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby 

były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już 

więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą 

dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, 

postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego 

dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie 

imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”                       

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                                                                              

Drugie czytanie                                                                                Ef 2, 13-18      

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

    Bracia: W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy 

przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części 

ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele 
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pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch 

rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w 

ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez 

krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, 

którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w 

jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.                                                                                   

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

 

       Aklamacja                                                                                       J 10, 27      
       Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. 
 

         

                                                                                               
 

 

Ewangelia                                                                                                                     Mk 6, 30-34 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

    Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego 

nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie 

nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu 

zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy 

Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające 

pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. 

                                                                                                                                                  Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

Rozważanie  

Scena z dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się od dzielenia doświadczeniami duchowymi. 

Uczniowie wrócili z pracy misyjnej i dzielą się jej przebiegiem, owocami, trudnościami.



  

                                                                                                                                                               30/2021 

Jezus zna dobrze trud tej pracy, związanej ze zmęczeniem i nierzadko 

odrzuceniem i dlatego chce, by uczniowie odpoczęli na pustynnym 

miejscu. Jest czas na apostolstwo, ale również czas na wypoczynek z 

innymi i czas na samotność i modlitwę. Uczniowie odpoczywają obok 

osoby Jezusa. Odpoczynek to powrót do źródeł, to możliwość 

przebywania z Jezusem, cieszenia się Jego bliskością, słuchania Go, 

doświadczania Jego akceptacji, przyjaźni, miłości, uczestniczenia w 

Jego planach. To właśnie obok Jezusa uczeń odzyskuje siły, uczy się, 

aby potem na nowo móc służyć innym. Uczniowie niedługo mogli 

cieszyć się odpoczynkiem. Za chwilę zbiega się spragniony słowa 

Bożego lud. Uczniowie będą teraz uczestniczyć w trosce i miłosierdziu 

Jezusa. Będą służyć, pozwalając innym wypoczywać przy Jezusie. 

Cyprian Kamil Norwid napisał, że odpocząć oznacza "począć na 

nowo". Odpoczynek w Chrystusie, jest "poczynaniem na nowo życia". 

Odpoczynek w Chrystusie jest nie tylko dla nas. Mamy poznawać 

Chrystusa, uczyć się Go, towarzyszyć Mu, odzwierciedlać Go w swoim 

życiu, a nawet stawać się "Chrystusem dla innych". Zanim uczniowie 

mogli odpocząć dotarł do nich wielki tłum ze wszystkich miast. Tłum 

ludzi, który słyszał o Jezusie, pragnie Go zobaczyć, dotknąć, usłyszeć. 

"W Ewangelii wyczuwa się dreszcz pewnego pospiechu, ale jest to 

wyjątkowy pospiech, znacznie różniący się od naszej obsesyjnej i 

bezsensownej gonitwy (B. Maggioni)". Marek porównuje tłum ludzi 

pospiesznie podążający za Jezusem do owiec bez pasterza. Są słabi, 

bezradni, niespokojni, zagrożeni, potrzebujący nie tylko zdrowia, ale 

także kierunku i sensu i proszą otwarcie o pomoc. Na widok tłumu 

ludzi, Jezus "zlitował się nad nimi". Słowo litość nie ma jednak 

znaczenia pejoratywnego. Oznacza raczej "wzruszył się", albo jeszcze 

mocniej - "wzburzyły się Jego wnętrzności, wzburzyło się Jego serce". 

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 ich w opiekę, spełnia ich 

oczekiwania. Dzieli się z nimi nie tylko, ale również słowem, swoim 

czasem, Sobą. Bóg w Jezusie jest Bogiem cierpiącym wraz z ludźmi, 

którzy są w potrzebie. 

Dlaczego dziś znów przychodzę do Jezusa? Czego od Niego teraz 

oczekuję? Jakiego pouczenia pragnę? Czy moje dotychczasowe 

doświadczenia spotkań z Jezusem zostawiły jakiś głębszy ślad? 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? 

  

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Wj 14, 5-9A. 10-

18 

 

Ewangelia Mt 12, 38-42 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Wj 14, 21-15, 1 

                                                          

Ewangelia Mt 12, 46-50 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Wj 16, 1-5. 9-15 

 

 Ewangelia Mt 13, 1-9 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 2 Kor 5, 6-7 

 

Ewangelia J 20, 1. 11-18 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ga 2, 19-20 

 

Ewangelia J 15, 1-8 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Wj 24, 3-8 

                                    

Ewangelia Mt 13, 24-30 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 2 Krl 4, 42-44 

                            

2 czytanie Ef 4, 1-6 

                                      

Ewangelia J 6, 1-15 
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Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy w naszym sanktuarium s. Magdalenę, misjonarkę, która dzieli się z nami 

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

wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. 

• Dni letnie dają nam dobrą pogodę, czasem jest gorąco. Powoduje to również zakładanie 

na siebie lekkich ubrań. Przypominamy jednak, że nie wszystkie z nich nadają się jako 

strój na modlitwę w kościele. Kochani, wszyscy musimy być na to wrażliwi! 

• Od wtorku do 30 lipca w dni powszednie przy kancelarii parafialnej w czasie jej 

urzędowania będzie działał sekretariat, w którym można zapisywać się na Chełmską 

Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.  Nasza grupa chełmska ma wyznaczone dwa dni 

8 sierpnia to jest niedziela – wtedy wchodzimy do sanktuarium Świętego Krzyża i 14 

sierpnia w sobotę wchodzimy do sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. Forma 

tego pielgrzymowania wygląda następująco: rano wyjeżdżamy z Chełma autokarem, 

który dowozi nas na trasę pielgrzymki, po czym pielgrzymujemy cały dzień i na noc 

wracamy autokarem do domu. Koszt udziału w pielgrzymce za jeden dzień wynosi 80 

zł. Jeżeli ktoś z różnych względów nie może iść na pielgrzymkę, a chciałby, aby 

pielgrzymi modlili się w jego intencji, to może wesprzeć fundusz „Idę z Tobą”. Intencje 

do tego funduszu przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Przewodnikami 

duchowymi będą ks. Mariusz Kruk z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego i ks. Adam Sowa 

z Parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty. Serdecznie wszystkich, zwłaszcza młodzież, 

zachęcamy do udziału. 

• W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. błogosławieństwo pojazdów z racji św. 

Krzysztofa. Każdy kierowca otrzyma breloczek z modlitwą do św. Krzysztofa. Złożone 

z tej racji ofiary przeznaczone są jak każdego roku na pomoc misjonarzom.   

• Ofiary składane na tacę za tydzień przeznaczone będą na remonty prowadzone w 

sanktuarium. Bóg zapłać! wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i dobrym słowem 

wspierają te prace. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa 

Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 50 tys. złotych, na 

dokończenie sygnalizacji przeciwpożarowej w bazylice, oraz z Urzędu Miasta Chełm 

60 tys. złotych na kontynuację prac prowadzonych w kryptach z wykonaniem wyjścia 

na zewnątrz od strony zakrystii północnej. Chcemy też powoli kontynuować prace 

związane z wykonaniem ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu. 

• Serdecznie zapraszamy do kawiarenki. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 


