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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 2 września 2018 r. 
XXII Niedziela Zwykła rok B 

 

  Pierwsze czytanie                                                                    Pwt 4, 1-2. 6-8                                                        
  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa   

     Mojżesz powiedział do ludu: "A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was 

wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych 

ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, 

zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i 

wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które 

usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i 

rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go 

wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, 

które ja wam dziś daję?"                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 

Drugie czytanie                                                                  Jk 1, 17-18. 21b-22               

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła  

 

Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały 

zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze 

swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze 

wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 

samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się 

sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym 

wpływami świata.                                                                                           Oto Słowo Boże. 
                                                                                                                                                                                                                       

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja     

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.  

                                                                                                                                               (Jk 1, 18)  

                                             

Ewangelia    

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka                         Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to 

znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą 

z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które 

przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 

miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi 

uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?" 

Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale 

czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie 

Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji". Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł 

do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w 

człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to 

czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 

nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni 

człowieka nieczystym".                                                                   Oto Słowo Pańskie.   

 

Rozważanie                                                                                                                                         

 Jezus w licznych polemikach z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie "punktuje" ich fałszywą religijność. 

Zobaczmy krótko, co im (a może i nam) zarzuca.  

1.Najpierw niekonsekwencję, hipokryzję, brak równowagi między czynami a sercem, oddzielanie sfery 

zewnętrznej od wewnętrznej, separację serca od moralności i prawa. Faryzeusze dają Bogu różne dary, głównie 

materialne, czyli tak zwaną "dziesięcinę" (dziesięć procent przychodów), a pomijają istotę - sprawiedliwość, 

miłosierdzie, miłość. Jednak w religii nie chodzi o to, co się je, czy pokarmy "czyste", czy "nieczyste", ale kim 

się jest, jak się żyje. Żydzi mieli specyficzną listę pokarmów zakazanych - od konia po świnię, od żab po 

węgorza. Egzegeci w różny sposób tłumaczą tę listę. Niektóre pokarmy były zakazane ze względów 

higieniczno-sanitarnych, jak np. owoce morza; inne dlatego, że miały związek z kultami pogańskimi, np. świnie 

poganie składali w ofierze bogini Asztarte. Jeszcze inne symbolizowały bóstwa pogańskie, np. węże i węgorze 

były czczone jako bóstwa płodności. Jezus mocno podkreśla, że pokarm nie czyni człowieka nieczystym. 
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Ważniejsze jest wnętrze. W sercu człowieka rodzi się grzech i czyni go nieczystym. O 

wartości duchowej człowieka nie świadczy więc to, co zjada, z kim się spotyka, jak 

ubiera, czego dotyka. O wartości człowieka decyduje to, kim jest, co myśli, czego 

pragnie, do czego dąży, jak żyje… 

2.Dalej zarzuca Jezus faryzeuszom ostentację religijną, próżność i ambicję. Lubią 

pierwsze miejsca i pozdrowienia na ulicach. Pragną prestiżu i sukcesu. Spełniają 

wszystkie dobre uczynki, aby się podobać ludziom. W życiu duchowym ważna jest 

motywacja. Można czynić wiele, ale z przyczyn egoistycznych, z lęków, by się 

dowartościować, być kimś w oczach innych… Takie czyny mają niewielką wartość. 

Można dać z kolei niewiele, "grosik" jak uboga wdowa (por. Mk 12, 41nn), ale z 

czystego serca. I to jest najpiękniejszy dar. 

3.Jezus zarzuca faryzeuszom również stosowanie podwójnej miary. Wobec innych są 

wymagający, surowi, stosują nieznośny legalizm, natomiast wobec siebie są 

pobłażliwi, stosują taryfy ulgowe, ułatwienia. Są dobrymi nauczycielami, ale złymi 

przykładami. Jezus nie podważa ich autorytetu, nie zachęca do nieposłuszeństwa. 

Piętnuje jedynie nauczanie, któremu nie towarzyszy odpowiednia praktyka. 

Reasumując, "faryzejskie nawrócenie" polega na doskonałości zewnętrznej, przy 

zaniedbaniu wnętrza. Pozostaje na płaszczyźnie religijności, a więc rytów, uczynków, 

modlitw… Natomiast brakuje mu duchowości, czyli miłości, płynącej z 

przemienionego, czystego serca. Nawrócony zewnętrznie podobny jest do człowieka, 

który pokrywa tynkiem szczelinę w murze, zamiast naprawić rozpadający się mur. 

Zajmuje się zewnętrzną kosmetyką, a nie istotą, fundamentem, głębią. 

Czy nie jestem formalistą i hipokrytą? Co stanowi o mojej wartości i godności? Czy nie 

dzielę ludzi według sposobu ubierania się, jedzenia, posiadanych wartości materialnych, 

itd.? Czy moje życie nie cechuje próżność, ostentacja i niezdrowe ambicje? Komu chcę się 

bardziej przypodobać - Bogu czy ludziom? Czy mojemu życiu duchowemu bliższa jest 

religijność czy duchowość? 

Zapowiedzi przedślubne (24 sierpnia- 30 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 

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

W okresie (24 sierpnia- 30 sierpnia) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Mateusz Grądkowski i Monika Tomczyk           Marcin Rajtak i Marta Wal 

• Tomasz Koch i Karolina Kosobucka                   Sławomir Rodziewicz i Marta Chudoba 

• Seweryn Koper i Daria Makowska 

 

W okresie (24sierpnia- 30 sierpnia) sakrament chrztu przyjęli: 

 

• Szymon Maksymilian Krasucki 

• Liliana Anna Błaszczuk 

• Jakub Moliński 

• Hanna Maria Kilar 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie 1 Kor 2, 1-5 

 

Ewangelia Łk 4, 16-30 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 2, 10b-

16 

                                      

Ewangelia Łk 4, 31-37 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Kor 5, 1-9 

                                       

Ewangelia Łk 4, 38-44  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 3, 18-23 

                                 

Ewangelia Łk 5, 1-11 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 4, 1-5 

                         

Ewangelia Łk 5, 33-39 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Mi 5, 1-4a 

                                        

Ewangelia Mt 1, 1-16.18-

23 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 35, 4a-7a 

                            

2 czytanie Jk 2, 7,31-37 

                                      

Ewangelia Mk 2, 31-37 
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           Ogłoszenia parafialne  

• Jutro zapraszamy do pomocy w pracach porządkowych przed odpustem. Rano od godz. 9.00 i po południu 

od godz. 16.00. 

• Trwa Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Zapraszamy codziennie do piątku włącznie na godz. 17.40. 

• Od wtorku rozpoczynamy Triduum przed odpustem. Tegoroczne uroczystości, których motto zaczerpnięte 

jest z pieśni o Matce Bożej Chełmskiej Zawitaj Ziemi Chełmskiej Władczyni, wiążą się z 30. rocznicą 

podniesienia naszej świątyni do godności bazyliki mniejszej i stuleciem odzyskania niepodległości. Prowadzi 

je ks. Krystian Malec, student biblistyki na KUL-u. Przygotowania duchowe łączyć będziemy z Mszą św. o 

godz. 18.00. Codziennie po Eucharystii zapraszamy na procesję różańcową z ikoną Matki Bożej Chełmskiej 

w Rosarium, a bezpośrednio po różańcu apel maryjny. W tych dniach zachęcamy też do spowiedzi. 

• W piątek i w sobotę odbędą się uroczystości odpustowe. Porządek podany jest na plakatach oraz stronie 

internetowej parafii. Ołtarz polowy usytuowany będzie przed wejściem do bazyliki. 7 września o godz. 18.00 

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

Józef Wróbel. Na zakończenie Eucharystii zostanie pobłogosławiona i odsłonięta w dzwonnicy Wołyńska 

Tablica Pamiątkowa. Od godz. 21.00 rozpoczynamy nocny blok modlitewnego czuwania. Prosimy o 

przyniesienie świec. Zapraszamy na Apel, a po nim na Drogę Krzyżową i oraz modlitwę uwielbienia, którą 

w tym roku poprowadzi zespół Good God. O godz. 24.00 Pasterka Maryjna, którą sprawować będą rodacy 

i byli wikariusze. Mszy św. przewodniczył będzie ks. Dominik Szymański. O godz.1.30 różaniec fatimski, a 

po nim procesja z lampionami w Rosarium. Godz. 5.30 – godzinki, a następnie 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 przewodniczyć będzie ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz. Podczas 

Eucharystii pobłogosławione zostaną wieńce, a po niej odbędzie się procesja eucharystyczna. O godz. 16.00 

Msza św. z błogosławieństwem tornistrów i przyborów szkolnych, której przewodniczyć będzie ks. bp 

Ryszard Karpiński. Mszę św. kończącą uroczystości odpustowe o godz. 18.00 będzie sprawował ks. Marcin 

Jarzenkowski, prefekt seminarium duchownego w Łodzi, który także wygłosi kazanie. Wszystkich 

wybierających się na Msze św. o 9.00, 11.30, 16.00 i 18.00 prosimy o przyniesienie ze sobą róży jako 

szczególnego daru dla Maryi. Kwiaty te zostaną pobłogosławione w trakcie specjalnej modlitwy, a wraz z 

nimi całe nasze życie. Pozostawimy je w sanktuarium jako nasz dar. 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 każdy kto z 

wiarą w orędownictwo Matki Bożej Chełmskiej będzie się uciekał, otrzyma zdrowie duszy i ciała. 

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. 

• W piątek, z racji odpustu, udzielona nam zostanie dyspensa od pokarmów mięsnych. 

• W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. i wieczorem 

w trakcie uroczystości. Odwiedziny chorych odbędą się nie w piątek, a jutro od godz. 11.00.  

• Rozpoczynający się jutro nowy rok szkolny i katechetyczny jest okazją do przypomnienia obowiązującego 

prawa, że każdego roku dzieci i młodzież składają deklaracje uczestniczenia w szkolnej katechezie. W 

ostatnich latach laicyzacja, której wynikiem jest słabnąca wiara wielu ochrzczonych, powoduje 

nieodpowiedzialne zachowania niektórych rodziców podpisujących zgodę, by ich córka albo syn nie 

uczestniczyli w lekcjach religii. Informujemy, że formacja religijna jest naszym obowiązkiem. Świadoma 

rezygnacja z niej powoduje powstanie przeszkód uniemożliwiających m. in. bycie świadkiem czy rodzicem 

chrzestnym. Pamiętajmy, że to rodzice wychowują dzieci, a nie odwrotnie. 

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

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom, 

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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