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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 26 sierpnia 2018 r. 
XXI Niedziela Zwykła rok B 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

 

  Pierwsze czytanie                                                                       Prz 8,22-35                                                        
  Czytanie z Księgi Przysłów    

      To mówi Mądrość Boża: "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od 

dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy 

jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem 

przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim 

byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła 

wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy 

kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały 

czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc 

teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie 

się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u 

drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i 

uzyska łaskę u Pana".                                                                                       Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 

       Drugie czytanie                                                                           Ga 4, 4-7                      
C      Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów   

 

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, 

zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać 

przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha 

Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli 

zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.                                                        Oto Słowo Boże. 
                                                                                                                                                                                                                       

http://www.bazylika.net/
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  Aklamacja     

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.   (Łk 1,28)                                            

 

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                                J 2, 1-11 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do 

Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, 

Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do 

sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi 

kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła 

pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I 

napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście 

staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która 

stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 

wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż 

do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.                                                                                                           

                                                                                              Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                     

                                                                                               
 

Rozważanie 

 
Maryja w Kanie bezgranicznie ufa swemu Synowi, choć Jezus nie od razu czyni cud a nawet jakby 

odmawia. Jeszcze "nie nadeszła Jego godzina". Godziną tą będzie tajemnica śmierci i wywyższenia, 

uwielbienia na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Wówczas Jezus obdarzy ludzkość najlepszym winem. 

W tekstach biblijnych wino jest symbolem radości i miłości: Miłość twa jest przedniejsza od wina 

(Pnp 1, 2). "Prawdziwym winem" jest miłość Boga emanująca z otwartego serca Jezusa (por. J 19, 

34); jest Duch miłości przekazany ludzkości w chwili odejścia Jezusa do Ojca (J 19, 28-30). Trudno 

powiedzieć, czy Maryja zrozumiała sens słów Jezusa. Na pewno jednak zaufała. Nie prosi Jezusa o 

żadne wyjaśnienia, ale działa, zwraca się do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. 

Jest pewna, że "cokolwiek" powie Jezus, to będzie właściwe, optymalne, najlepsze. W Kanie Maryja 

jawi się jako "wierząca w Jezusa": Jej wiara sprowadza pierwszy "znak" i przyczynia się do 

wzbudzenia wiary w uczniach (Jan Paweł II). W życiu duchowym, modlitewnym ważna jest wiara i 

cierpliwość. One niejako przymuszają Pana Boga do działania. W codzienności niejednokrotnie 

doświadczamy "ciemnej doliny", trudności, pustki, niezrozumienia Boga, Jego woli, drogi, jaką nas 
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prowadzi, fiaska naszych planów i marzeń. W takich chwilach łatwo 

przychodzi zwątpienie, pokusa niewiary. W relacjach z Bogiem, z Jezusem nie 

jest najważniejsze poznanie, zrozumienie. Najważniejsza jest cierpliwość w 

wierze. Gdy zaufamy do końca, to z czasem, nawet w najtrudniejszych 

chwilach ześle światło, poznanie i zrozumienie. Co chce nam powiedzieć dziś 

Maryja? Chyba to  samo, co powiedziała służącym w czasie uczty w Kanie: 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie Jezus. Są to jedyne słowa skierowane przez Maryję do 

ludzi w całym Nowym Testamencie. Maryja nie mówi nic od siebie. Ona tylko 

kieruje ludzki wzrok na Jezusa. A co mówi Jezus? Napełnijcie stągwie wodą. 

Jesteśmy stągwiami. Ale gdy napełnimy je wodą, On dokona cudu przemiany 

w wino. Ojcowie Kościoła interpretują kamienne stągwie zawierające wodę 

jako symbol pobożności tradycyjnej, skostniałej, rygorystycznej, opartej 

jedynie na Dekalogu, przestrzeganiu przykazań. Wino z kolei jako symbol 

Ewangelii, wiary świadomej, głębokiej, radosnej, opartej na miłości. Nasze 

życie często przypomina owe skostniałe stągwie. Ale sami nie przemienimy 

go w wino miłości. Przemiana duchowa wymaga ludzkiej codziennej 

cierpliwej pracy, ale także cudownej mocy Jezusa. By życie nabrało smaku 

dobrego wina potrzeba współpracy z Bogiem. Cud w Kanie Galilejskiej był 

przełomowym w życiu uczniów. W Kanie nastąpiła epifania, czyli objawienie 

chwały, bóstwa Jezusa. Dzięki niej uczniowie uwierzyli i zaufali. Byli widzami 

tego, co się wydarzyło i teraz nie mogą nie czuć się pociągnięci ku Niemu, 

wręcz wciągnięci w Niego. W tekście greckim użyte jest tu wyrażenie, które 

znaczy "wierzyć", ale wierzyć wykonując ruch naprzód: zostali popchnięci, by 

z pasją przylgnąć do Niego. Jest to w pełni ruch miłości (I. Gargano). 

Co sądzę o "trudnej relacji" Jezusa z Matką? Jak reaguję w sytuacji 

odmowy?    Jaki "smak" ma moje życie? Jaka jest moja relacja z Maryją? 

Zapowiedzi przedślubne (17 sierpnia- 23 sierpnia): 

• Piotr Marciniak, kawaler z Chełma, z parafii tutejszej,  

i Paulina Kańska, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

• Adam Kowalczyk, kawaler z Chełma z parafii tutejszej,  

i Agnieszka Michalska, panna z Chełma z parafii tutejszej.  

• Paweł Kudełko, kawaler z Dorohuska, z parafii św. Jana Nepomucena,  
i Paulina Milena Pędzińska, panna z Chełma z parafii tutejszej. 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

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

W okresie (17 sierpnia- 23 sierpnia) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Łukasz Michalski i Małgorzata Szczerbakow 

• Tomasz Strojny i Agnieszka Piotrowska 

 

W okresie (17sierpnia- 23 sierpnia) sakrament chrztu przyjęli: 

 

• Tobiasz Marcel Dryka 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie 2 Tes 1, 1-

5.11b-12 

 

Ewangelia Mt 23, 13-22 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie 2 Tes 2, 1-

3a.14-17 

                                      

Ewangelia Mt 23, 23-26 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Jr 1, 17-19 

                                       

Ewangelia Mk 6, 17-29  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 1, 1-9 

                                 

Ewangelia Mt 24, 42-51 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 1, 17-25 
                         

Ewangelia Mt 25, 1-13 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Kor 1, 26-31 

                                        

Ewangelia Mt 25, 14-30 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Pwt 4, 1-2.6-8 

                            

2 czytanie Jk 1, 17-

18.21b-22.27 

                                      

Ewangelia Mk 7, 1-

8a.14-15.21-23 
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       Ogłoszenia parafialne  

• Witamy Wszystkich powracających z urlopów i wyjazdów. Cieszymy się, że znów 

możemy być razem. 

• Witamy również w naszej wspólnocie siostrę Laurę Wysocką, która została skierowana 

do posługi w naszej parafii. Życzymy owocnego czasu pobytu. 

• W poniedziałek do sali różańcowej na godz. 17.00 zapraszamy wszystkie osoby, które 

należą do orszaku procesyjnego oraz wszystkich, którzy chcieliby pomóc w organizacji 

procesji w czasie odpustu. 

• We wtorek o godz. 19.00 spotkanie rady parafialnej.  

• W czwartek 30.08 rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Chełmskiej. Będzie to 

nasze duchowe przygotowanie do odpustu. Zapraszamy codziennie o godz. 17.40.  

• W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca. Będzie o godz. 7.30 różaniec, a o 

godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo z 15 min. rozważaniem tajemnic różańcowych. 

• W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy lektorów i ministrantów, oraz wszystkich 

chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, na spotkanie organizacyjne.    

•  W niedzielę za tydzień konferencja dla Rodziny Żywego Różańca po Mszy św. o 

godz. 9.00. 

• W tym roku mija 50 lat posługi Sióstr Benedyktynek Misjonarek w naszej parafii. W 

przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 będziemy świętowali w 

dziękczynieniu Jubileusz Sióstr. Serdecznie zapraszamy. 

• W najbliższą niedzielę cała wspólnota Ruchu Światło – Życie rozpocznie rok 

duszpasterski wspólną Mszą świętą w naszej Bazylice o godz. 16.00. Po Mszy będzie 

spotkanie w sali różańcowej. 

• Również w niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie 

organizacyjne Przewodników Sanktuaryjnych. Sala nr 4. Zapraszamy też mężczyzn, 

którzy chcieliby do tej grupy przynależeć. 

•  Podręczniki do nauki religii możemy nabywać w księgarni Apostoł przy ul. Szkolnej. 

•  Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są w całości na bieżące prace 

remontowo – budowlane prowadzone przy sanktuarium. Za wszystkich ofiarodawców 

modlimy się w każdą środę o godz. 18.00. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Krystyna 

Budzyńska. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu 

Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożych łask. Wszystkim Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 
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