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Niedziela 4 marca 2018 r. 
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 

 

 Pierwsze czytanie                                                                      Wj 20, 1-17                               
 Czytanie z Księgi Wyjścia  

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: "Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię 

wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, 

co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im 

pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za 

nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie 

nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i 

przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych 

rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych 

rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał 

wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz 

przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój 

niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich 

bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 

siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje. Nie 

będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw 

bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie 

będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego 

wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego".    

 

                                                                                                                 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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    Drugie czytanie                                                                        1 Kor 1, 22-25 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

  Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 

ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, 

którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i 

mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co 

jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.   

                                                                                                                       Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                             J 2, 13-25 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał 

siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 

Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także 

baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 

sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" 

Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie". 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, 

skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy 

dni wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę 

świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała. 

Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli 

Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w 

dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast 

nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa 

o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 

 

Rozważanie 

Św. Jan w dzisiejszej Ewangelii wprowadza w prawdziwy wymiar świątyni. Dla Żydów świątynia jerozolimska 

była jedynym miejscem, gdzie można było składać Bogu ofiary. Bogatsi składali w ofierze woły i owce, 

natomiast biedniejsi gołębie. W czasie świąt zewnętrzny dziedziniec świątynny ("dziedziniec pogan") stawał się 
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swego rodzaju rynkiem. "Cały handel był uzasadniony religijnie. Odbywał się z powodu kultu. Był całkowicie 

legalny, zaaprobowany. A ponadto zarabiali na nim nie tylko handlarze ale i kapłani" (A. Pronzato). Pomimo 

oficjalnej aprobaty ze strony elity religijnej wywołał oburzenie i gniew Jezusa. Gniew i agresja Jezusa wynika 

ze znieważenia domu Bożego, a przez to samego Boga. Świątynia jerozolimska, zamiast domu modlitwy, stała 

się miejscem handlu religijnego, handlu z Bogiem, a ludzka pobożność została wykorzystana do robienia 

interesów i wzbogacenia się. Jeśli w świątyni nie celebruje się liturgii, modlitwy i chwały Bożej, celebruje się 

"liturgię rynku", rytuał pieniądza. Wystąpienie Jezusa w świątyni przypomina gniew Mojżesza, który 

roztrzaskał kamienne tablice Dekalogu przed ludem, który podczas jego nieobecności oddawał kult innemu 

bogu - złotemu cielcowi (Wj 32, 19). Poprzez reakcje gniewu Jezus "jest prawdziwym człowiekiem i nic, co 

ludzkie, nie jest Mu obce… W Jego żyłach płynie gorąca krew; sfera Jego uczuć jest bardzo bogata. Umie być 

stanowczy i umie się śmiać, wzruszać, płakać. Czasami unosi się wielkim gniewem: zbiera on w Nim stopniowo, 

aż w końcu wybucha jak gwałtowna burza" (U. Terrinoni). Chociaż Jezus gniewa się, wypowiada ostre słowa i 

reaguje agresją, nie pragnie potępienia człowieka; przeciwnie z całą mocą podkreśla miłość i miłosierdzie Ojca. 

Przecież przyszedł po to, aby nas zbawić! Jego gniew jest wyrazem troski o nas. Dzisiejsza trudna Ewangelia 

dotyczy każdego z nas. Handlarzem świątyni nie jest tylko człowiek, który zarabia pieniądze i wykorzystuje 

świątynię do zdobycia honorów, tytułów, przywilejów czy zrobienia kariery. Handlarzem świątynnym jest 

każdy, kto nadużywa świątyni, aby "robić interesy z Panem Bogiem". W rzeczywistości świątynia ma być 

miejscem nawrócenia. Cześć oddawana Bogu to cały wymiar życia w Duchu Świętym, to życie w prawdzie, to 

miłość podobna do miłości Bożej, uniwersalna, nie mająca względu na osoby, nie dająca się stłumić przez 

cudzołóstwo, zdradę, niesprawiedliwość... Istota kultu nie wyraża się tylko w darze, jaki przynosimy Bogu, ale 

przede wszystkim w sercach. "Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" (Mt 6, 21). ezus nie zamierza 

ograniczać przestrzeni, w której możemy się modlić i wielbić Boga. Chce nam jednak przypomnieć, że tym 

miejscem nie jest jedynie budowla, a nawet świątynia naszego ducha, o której mówi św. Paweł. Nowym 

sanktuarium, Nową Świątynią jest On sam - ukrzyżowany i zmartwychwstały, cierpiący i chwalebny, który żyje 

dziś w swoim Kościele.  

W jakich sytuacjach mojego życia Jezus mógłby zareagować gniewem? Co jest źródłem mojego gniewu? W jaki 

sposób go wyrażam? Czy nie traktuję świątyni jako miejsca "handlu wymiennego"? W jaki sposób przeżywam liturgię 

i modlitwę? Czy mają one wpływ na moje życie moralne? Co jeszcze muszę uporządkować w moim życiu, by mój 

dar, moja ofiara była miła Bogu? 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  2 Krl 5,1-15a Ewangelia  Łk 4,24-30 

Wtorek 1 czytanie  Dn 3,25.34-43 

 

Ewangelia  Mt 18,21-35 

Środa 1 czytanie  Pwt 4,1.5-9 Ewangelia  Mt 5,17-19 

Czwartek 1 czytanie  Jr 7,23-28 

             

Ewangelia  Łk 11,14-23 

 

Piątek 1 czytanie  Oz 14,2-10                  

 

Ewangelia  Mk 12,28b-34 

Sobota 1 czytanie  Oz 6,1-6 Ewangelia  Łk 18,9-14 

 

Niedziela 1 czytanie  2 Krn 36,14-16.19-23 

2 czytanie  Ef 2,4-10 

Ewangelia  J 3,14-21 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Zachęcamy do praktyk wielkopostnych, do udziału w nabożeństwach, ( za mało jest dzieci na drodze krzyżowej) 

zachęcamy też do postu, do wpisania się do księgi abstynencji, do jałmużny. W zakrystii przyjmujemy ofiary na 

kwiaty do Grobu Pańskiego. 

 

2. Wszystkich emerytów i rencistów zapraszamy na spotkania seniorów. W każdy poniedziałek o godz. 10.00 w sali 

różańcowej. Jutro spotkanie z prawnikiem, a za tydzień z dietetykiem. 

 

3. Aktor Jerzy Zelnik i kwartet Baltic Neopolis Ensemble będą wykonawcami koncertu pasyjnego „Siedem 

ostatnich słów Jezusa na krzyżu”. Wydarzenie artystyczne zaplanowano na 11 marca o godzinie 19.00 w naszej 

Chełmskiej Bazylice Katedralnej. Jest pokazywane w okresie Wielkiego Postu w wybranych 14 katedrach i 

świątyniach w całej Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do 14 stacji Drogi krzyżowej. Koncert 

będzie się składał z trzech części: koncertu pasyjnego „Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu”, opartego na 

medytacji autorstwa ks. Grzegorza Strzelczyka oraz oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa 

na krzyżu”, które jest jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga dzieł 

kompozytora. Dopełnieniem filmowym koncertu będzie prezentacja multimedialna, oparta na filmie „Pasja” Mela 

Gibsona. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Wstęp wolny. 

 

4. Z racji zbliżających się misji ks. Proboszcz napisał list do wszystkich Parafian, tam również zawarty jest program. 

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w dostarczeniu tego listu do każdej rodziny w parafii. Wystarczy po Mszy 

św. wejść do zakrystii, wziąć egzemplarze listu dla każdej rodziny w swoim bloku i wrzucić do skrzynki. Wiemy, 

że to nowa forma komunikacji kapłanów z wiernymi w naszej parafii, ale serdecznie zachęcamy do pomocy, w 

ten sposób również stajemy się apostołami. 

 

5. Trwamy teraz w 9 tygodniowej nowennie przed Misjami św., każdego tygodnia Modlimy się w różnych 

intencjach. Na czas trwania misji chcemy zaproponować nieustanną modlitwę różańcową, przez 7 dni 24 godziny 

na dobę. Potrzeba do tego tylko 168 osób. Każda osoba, która zadeklaruje swój udział będzie miała do dyspozycji 

jedną godzinę zegarową, by w tym czasie odmówić jedną część różańca, czyli 5 tajemnic. Intencje modlitewne to 

o dobre owoce misji. Na pewno najtrudniejsze będą godziny głębokiej nocy, ale ufamy, że za to owocne. 

 

6. Przez całe misje w bazylice będzie znajdowała się duża plansza z widokiem naszego kościoła - jako budowli 

materialnej. Naszym zadaniem będzie przynieść i przykleić w dowolnym miejscu swoją fotografię, a przez to dać 

wyraz, że jestem żywa częścią tego kościoła. Będzie to trwała pamiątka naszego uczestnictwa w Misjach św. i 

zostanie umieszczona na terenie Góry Chełmskiej. Bardzo prosimy o przygotowanie swojej fotografii. 

 

7. Zapraszamy do kawiarenki na dobrą kawę i kremówki oraz inne ciasta. 

 

8. Dzisiejszym solenizantom, wśród których jest nasz ks. Infułat oraz nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego 

błogosławieństwa. Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium życzymy szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej.  

 

 

 

 

Z okazji imienin pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych Bożych łask oraz 

samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień 

księdza Infułata, a Matka Boża z Góry Chełmskiej wyprasza na każdy dzień wszystko, 

co potrzebne by dalej pięknie żyć i podążać drogą Bożą ku świętości. 

 

Księdzu Infułatowi Kazimierzowi Bownikowi 



  

                                                                                                                                                                10/2018 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


