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    Niedziela 3 września 2017 r. 
XXII Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                 Jr 20,7-9 

 Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza 

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i 

przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 

Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina! Tak, 

słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I 

powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale 

wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem 

wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.                                    Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                                   Rz 12,1-2 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na 

ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby 

Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez 

odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 

dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.                                           Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 

 

http://www.bazylika.net/
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                     Mt 16,21-27 

 

    Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 

Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w 

Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął 

Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 

przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź 

Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale 

o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój 

i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a 

kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 

odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 

poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn 

Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i 

wtedy odda każdemu według jego postępowania. 

                                                                                           Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Codzienne życie, nużące zajęcia, cierpienie, samotność, problemy w rodzinach, zakładach 

pracy, wspólnotach…. To jest codzienny trud, który często przypomina "drogę krzyżową". 

Ale codzienny trud dla ucznia Jezusa nie jest balastem, który przygniata i niszczy. Nie jest 

również celem życia. Jest tylko drogą, środkiem, który wiedzie do Chrystusa, do Boga, do 

chwały. Rzymskie przysłowie głosi: "Przez trud do gwiazd". Życie duchowe wymaga trudu, 

cierpliwości i wewnętrznej codziennej pracy. Nie ma w nim łatwych skrótów. Każdy jest inny 

i ma swoją drogę i swój czas. Jednak na tej drodze jest Bóg. Jezus towarzyszy nam dyskretnie 

i ingeruje, gdy widzi, że jesteśmy gotowi, by iść dalej. A czasem z kolei, gdy stoimy w miejscu, 

wpadamy w marazm, pobudza mocniejszym doświadczeniem, a nawet krzyżem, cierpieniem. 

Podjęcie trudu życia i krzyża jest zewnętrznym rozpoznawczym znakiem ucznia Jezusa. Jest 

kryterium dla mnie i dla innych, czy podążam za Jezusem, czy tylko udaję, wyznaję Jezusa 

ustami, a w rzeczywistości załatwiam własne interesy i nie mam z Nim nic wspólnego. W 

takiej sytuacji może nas spotkać przykre doświadczenie, które było udziałem Piotra. Jako 

jedyny odpowiedział na pytanie, kim jest Jezus i jako jedyny z uczniów, choć najbliższy 

Mistrzowi, usłyszał twarde, bolesne słowa. Piotr odrzucając naukę krzyża odmawia ludzkości 

otwarcia drogi ku życiu. Działa jak szatan, który nie pragnie ludzkiego dobra, lecz śmierci 

(por. kuszenie na krzyżu). Odrzuca Boga - Miłość, który tak kocha człowieka, że daje Mu 

swego Syna, nawet wtedy, gdy człowiek Go odrzuca. Piotr chce Boga, który jest 

zwycięstwem, tryumfem, a nie "ziarnem, które rzucone w ziemię obumiera". Piotr chce 

prostować drogi Boga, chce sam być zbawicielem. Choć jest z Jezusem dłuższy czas, wciąż 

myśli na sposób ludzki. 

  Czy jestem otwarty na całą Ewangelię, czy raczej odrzucam słowa trudne, wymagające 

pracy, cierpienia? Czy zauważam w sobie oznaki zrozumienia nauki krzyża? W czym wyraża 

się to zrozumienie (lub niezrozumienie)? W jakich okolicznościach mojego życia Jezus mógłby 

wypowiedzieć do mnie słowa: "Zejdź mi z oczu szatanie!". 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  1 Tes 4,13-18 Ewangelia  Łk 4,16-30 

 

Wtorek 1 czytanie  1 Tes 5,1-6.9-11  

 

Ewangelia  Łk 4, 31-37 

Środa 1 czytanie  Kol 1,1-8 

 

Ewangelia  Łk 4,38-44 

 

Czwartek 1 czytanie  Kol 1,9-14 

              

Ewangelia   Łk 5,1-11 

 

Piątek 1 czytanie  Mi 5,1-4a                       

 

Ewangelia  Mt 1,1-16.18-23 

Sobota 1 czytanie  Kol 1,21-23 

 

Ewangelia  Łk 6,1-5 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Trwa Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Zapraszamy codziennie do środy włącznie na godz. 17.40. 

2. Od jutra rozpoczynamy Triduum przed odpustem. Temat tegorocznych uroczystości Tobie Maryjo Zawierzam, 

związany jest z 100 rocznicą Objawień Fatimskich. Prowadzi je ks. dr Bartłomiej Krzos wykładowca w 

seminarium sandomierskim. Przygotowania duchowe łączyć będziemy z Mszą św. o godz. 18.00. Codziennie po 

Eucharystii będzie procesja różańcowa z ikoną Matki Bożej Chełmskiej w Rosarium, a bezpośrednio po różańcu 

zapraszamy na Apel Jasnogórski. 

3. W czwartek i w piątek uroczystości odpustowe. Porządek podany jest na plakatach oraz stronie internetowej parafii. 

W tym roku ołtarz polowy będzie również przed wejściem do bazyliki. W dniu 7 września o godz. 18.00 odbędzie 

się procesja do ołtarza z ikoną Matki Bożej Chełmskiej. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Józef Wróbel. Od 

godz. 21.00 rozpoczynamy nocny blok modlitewnego czuwania. Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy na 

Apel, a po nim na Drogę krzyżową i modlitwę uwielbienia. Całość poprowadzą Siostry Benedyktynki Misjonarki, 

ponieważ w tym roku zgromadzenie obchodzi Jubileusz 100 - rocznicy powstania. Będziemy gościli na 

uroczystościach kilkadziesiąt sióstr wraz z Matką Generalną. O godz. 24.00 Pasterka Maryjna, którą sprawować 

będą rodacy i byli wikariusze. Mszy św. przewodniczy ks. Hubert Czarnecki, a kazanie wygłosi ks. Jerzy 

Krawczyk. O godz.1.30 Różaniec fatimski, a po nim procesja z lampionami w Rosarium. Godz. 5.30 Godzinki i 

Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00. O godz. 9.00 Mszy św. z błogosławieństwem małych dzieci będzie 

przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył będzie ks. bp Witalij 

Skomarowski z Łucka. Na zakończenie Eucharystii będzie Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi naszej 

archidiecezji, a po niej błogosławieństwo wieńców i procesja eucharystyczna. O godz.16.00 błogosławieństwo 

tornistrów i przyborów szkolnych, przewodniczy ks. bp Ryszard Karpiński. Wszystkich wybierających się na godz. 

18.00 na Mszę św. kończącą uroczystości odpustowe prosimy o przyniesienie ze sobą róży, jako szczególnego daru 

dla Maryi. Róże te zostaną pobłogosławione w specjalnej modlitwie, a wraz z nimi całe nasze życie. Pozostawimy 

je w sanktuarium. Zostaną one zasuszone, a następnie będą dołączane do obrazków z modlitwą do Matki Bożej 

Chełmskiej, jako jej szczególny atrybut przypominający cudowne uzdrowienie niewidomego dziecka za przyczyną 

Chełmskiej Królowej. Z nadzieją, że kto z wiarą w orędownictwo MATKI BOŻEJ CHELMSKIEJ będzie się 

uciekał otrzyma zdrowie duszy i ciała.  Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. 

4. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym tygodniu w liczbie 10 osób pracowali przy parafii. Zapraszamy jeszcze jutro 

na godz. 8.30 i godz. 16.00 chętnych, którzy chcą pomóc w pracach porządkowych. 

5. W przyszłą niedzielę 10 września o godz. 17.00 w Sali Różańcowej w naszym sanktuarium wystąpi Teatr 

Fijewskich z Warszawy w spektaklu według scenariusza i w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej pod tytułem „Jeszcze 

Polska nie zginęła – historia Inki” W programie tym wezmą udział aktorzy scen warszawskich: Barbara 

Dobrzyńska, Zuzanna Lipiec, Piotr Zajączkowski, Piotr Rzymyszkiewicz, Krzysztof Radkowski, Michał 

Szymkiewicz, Tomasz Czapliński, Aleksandra Hejda (jako Danuta Siedzikówna „Inka” - znana z roli bł. 

Karoliny Kózkówny w filmie; „Zerwany Kłos”.) Zapraszamy wstęp wolny. Informacje na plakacie. 

6. W tym samym dniu po raz pierwszy w Chełmie w parku przed Bazyliką NMP prowadzona będzie sprzedaż książek 

TPF i wydawnictwa braci Kramków z Poniatowej oraz sadzonek drzew zimozielonych pamięci św. Jana Pawła II 

wychodowanych z nasion święconych podczas pielgrzymki na kanonizację Papieża Polaka w dniu 27 kwietnia 

2014 roku w Watykanie (sosny czarnej oraz jodły jednobarwnej). 

7. Przez cały miesiąc w kancelarii trwają zapisy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Przypominamy, że 

młodzież powinna przyjmować ten sakrament w swojej parafii. 

8. Trwają też zapisy na konferencje przedmałżeńskie, które będą się odbywały w dniach 29-30września i w dniu 1 

października. 

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych łask. Wszystkim Parafianom, Gościom, 

Sympatykom i Pielgrzymom życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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