
  

                                                                                                                                                              24/2018 

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 

    Niedziela 10 czerwca 2018 r. 
X Niedziela Zwykła rok B 

 

 Pierwsze czytanie                                                                       Rdz 3, 9-15                               
 Czytanie z Księgi Rodzaju  

  Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: "Gdzie jesteś?" On odpowiedział: 

"Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się". Rzekł Bóg: "Któż 

ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?" Mężczyzna 

odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem". Wtedy 

Pan Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?" Niewiasta odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i 

zjadłam". Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich 

zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni 

twego istnienia. Wprowadzam nie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 

potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".                                                                                                                                                       

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                          

                                                                       

    Drugie czytanie                                                                    2 Kor 4, 13 – 5, 1 

 Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

  Bracia: Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: "Uwierzyłem, dlatego 

przemówiłem", my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z 

Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla 

was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie 

poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który 

jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują 

bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co 

niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy 

bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 

mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.                             

                                                                                                                                Oto Słowo Boże.                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię 

wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.                                                           (J 12, 31b-32)                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                        Mk 3,20-35 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet 

posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 

Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z 

Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan 

wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo 

nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł 

się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może 

się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu 

zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, 

będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 

otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma 

ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, 

posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu 

powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: 

"Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła 

Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, 

siostrą i matką".                                                                                                           

                                                                                             Oto Słowo Pańskie.   

 

 

 

 

 

 Rozważanie 

Jezus nie był postacią neutralną. Każdy, kto Go spotykał ulegał czarowi Jego osoby, słów, cudów, albo 

przyjmował postawę negatywną. Niemal nikt nie pozostawał obojętny. Ewangelia Marka przedstawia ów 

dualizm. Jezus przebywa w domu Piotra w Kafarnaum. Tłum ciśnie się zewsząd, by Go słuchać, doznawać 

uzdrowienia, cieszyć się Jego bliskością. Jezus nie ma czasu nawet na posiłek. Z drugiej strony elita religijna 

uznaje Go za hochsztaplera, chorego psychicznie ("pozbawionego zmysłów"). Co więcej, przypisuje mu 

korzystanie z niejasnych mocy i współpracę z szatanem.
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Jezus odpowiadając na zarzuty uczonych w Piśmie zarzuca im brak logiki. Jaki 

sens miałyby "egzorcyzmy" dokonywane przez szatana? Gdyby tak było, klęska 

szatana byłaby bliska. Gdyby był rozdarty i skłócony sam w sobie, zniszczyłby 

siebie. Tymczasem zły w swojej inteligencji pragnie zgarnąć w swoje sidła i 

zniszczyć, rozbić człowieka. Zarzucanie Jezusowi, że czyni dobro mocą zła jest 

bluźnierstwem i grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, przez którego w 

rzeczywistości działa. Jezus wyraźnie stwierdza, że takie grzechy nie będą 

odpuszczone. Grzech przeciw Duchowi Świętemu jest wyrazem wewnętrznego 

oporu i świadomym odrzuceniem zbawienia z wszystkimi jego konsekwencjami. 

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: "Miłosierdzie Boże nie zna 

granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, 

odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha 

Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i 

wiecznej zguby" (KKK 1864). W trakcie dyskusji Jezusa z uczonymi w Piśmie 

pojawiła się Jego matka z kuzynami (w czasach biblijnych bliskich krewnych 

nazywano braćmi i siostrami). Gdy Jezusa poinformowano o ich przybyciu, 

wypowiedział trudne dla Maryi słowa: Któż jest moją matką, i którzy są moimi 

braćmi? I dodał: Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. Maryja 

przyszła z miłością, by być wsparciem dla Syna w obliczu wrogości i pomówień 

o szaleństwo, tymczasem On w zagadkowy sposób odsuwa Ją od siebie. Musi stać 

na zewnątrz, za progiem, samotnie. Matce niewątpliwie trudno jest zapomnieć o 

macierzyństwie cielesnym, o wszystkim, czym zapłaciła za wychowanie dziecka 

(trud, cierpliwość, wyrzeczenia, ofiary). Tymczasem dla Jezusa decydujące 

znaczenie ma pełnienie woli Ojca. Ono jest ponad więzami krwi. Pierwszeństwo 

ma życie w łasce Boga. Maryja jednak pełni wolę Ojca w sposób całkowity i 

doskonały. Jest więc najbliższa sercu swego Syna. Jest najlepszą matką a 

równocześnie najdoskonalszą uczennicą Jezusa.  

Jaki jest mój stosunek do Jezusa? Czy widzę działanie szatana w moim środowisku i 

życiu? Czy łączę innych czy raczej dzielę? Czy zdarzyło mi się kiedyś popełnić grzech 

przeciw Duchowi Świętemu? W jaki sposób pełnię wolę Boga Ojca? Jakie znaczenie dla 

mojego życia duchowego ma Maryja? 

 

 Zapowiedzi przedślubne (1 czerwca-7 czerwca) : 

• Paweł Błaszczuk z Chełma par. tut. i Olga Dominika Danilczuk z Chełma par. tut. 

• Mateusz Koniczuk z Chełma par. tut. i Eweina Katarzyna Łapałaj z Chełma par. tut. 

• Paweł Krzysztof Obołończyk z Chełma par. tut. i Agnieszka Zosiuk zd. Sadurska (wdowa) 

z Chełma par. pw. Miłosierdzia Bożego 

 
Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

 

W okresie (1 czerwca-7 czerwca) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Łukasz Gorczyński i Magdalena Małgorzata Samonek 

• Ryszard Nowosad i Monika Kuchta 

• Mariusz Szpak i Katarzyna Gzella  

• Dariusz Jan Piech i Aleksandra Katarzyna Gierczak 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dz 11,21b-

26.13,1-3 

 

Ewangelia Mt 10,7-13 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie 1 Krl 17,7-16 

                                      

Ewangelia Mt 5,13-16 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Krl 18,20-39 

                                       

Ewangelia  Mt 5,17-19  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie  1 Krl 18,41-46 

                                 

Ewangelia Mt 5,20-26 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie 1 Krl 19,9a.11-

16 

                                       

Ewangelia Mt 5,27-32 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Krl 19,19-21 

                                        

Ewangelia Mt 5,33-37 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Ez 17,22-24  

                                        

2 czytanie 2 Kor 5,6-10 

                                        

Ewangelia Mk 4,26-34 
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  Ogłoszenia parafialne 

• Dziś w naszym mieście Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Dziękuję, że żyję”. Serdecznie 

zapraszamy, by dziękować Bogu za łaskę życia każdego człowieka i dać temu wyraz w sposób 

publiczny. Marsz poprzedzi Msza św. w Parafii św. Rodziny o godz.12.00, następnie uczestnicy 

przejdą do sanktuarium, gdzie nastąpi zawierzenie Matce Bożej Chełmskiej. O godz. 14.00 w 

naszym parku parafialnym odbędą się koncert zespołu Arka i festyn rodzinny z wieloma atrakcjami. 

W tym dniu zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

oraz przebywających w szpitalu. Zachęcamy do uczestnictwa w akcji Selfie dla życia z takim samym 

przeznaczeniem dochodu. Organizatorami są chełmskie parafie, Stowarzyszenie Civitas Christiana, 

Festyn przygotowała Szkoła  Arka. 

• Jutro Mszy św. o 18.00 będzie przewodniczył nowo wyświęcony ksiądz z naszego miasta - ks. 

Łukasz Protasiewicz, pochodzący z Parafii Trójcy Przenajświętszej. Będą to prymicje z 

błogosławieństwem indywidualnym ks. Neoprezbitera. 

• W środę zapraszamy na kolejny Różaniec Fatimski. Początek o godz. 17.30. Prosimy o 

przyniesienie ze sobą lampionów.  

• W środę również u ojców franciszkanów odpust ku czci św. Antoniego. Sumie odpustowej o 

godz.18.00 będzie przewodniczył ks. bp Artur Miziński. Ojcowie zapraszają. 

• W tym tygodniu będziemy wraz z ks. Andrzejem Sternikiem, naszym proboszczem, dziękowali za 

25 lat jego posługi kapłańskiej. Zapraszamy w czwartek, 14 czerwca na godz. 18.00, kiedy z 

pielgrzymką do Matki Bożej Chełmskiej przybędą koledzy z roku święceń ks. Proboszcza. Mszy 

św. będzie przewodniczył ks. Biskup. Jubileuszowa uroczystość parafialna odbędzie w niedzielę, 17 

czerwca, podczas Mszy św. o godz. 12.00. Ks. Proboszcz zaprasza wszystkich do wspólnego 

świętowania i prosi o modlitwę. 

• W przyszłą niedzielę na godz. 17.00 zapraszamy do bazyliki młodzież z klas VII i II gimnazjum, 

przygotowujących się do bierzmowania oraz ich rodziców na katechezę i spotkanie informacyjno – 

organizacyjne. 

• W minionym tygodniu zostały wykonane nasadzenia wzdłuż nowego muru przy ul Lubelskiej. 

Składamy serdeczne podziękowania Pani Prezydent Agacie Fisz i wszystkim osobom, które były 

zaangażowane w projekt i jego realizację. Inwestycję sfinansowano ze środków miasta. 

• Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby naszego seminarium duchownego. Ofiary składamy 

na ręce naszego ks. diakona Tomasza, któremu również dziękujemy za wygłoszoną dziś homilię. 

• W kawiarence można nabyć obrazki z modlitwami do Matki Bożej Chełmskiej - obecną oraz z 1937 

r. W karnecie znajdują się również płatki z róż, które wierni ofiarowali Matce Bożej Chełmskiej 

podczas uroczystości odpustowych. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Alicja Kłos lat 52. Polećmy ich 

dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie ….. 

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, wszystkim zaś Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.  

 


