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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 16 września 2018 r. 
XXIV Niedziela Zwykła rok B 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                       Iz 50, 5-9a                                                        
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza   

   Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 

grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy 

przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na 

obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko 

jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy 

razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie 

wspomaga. Któż mnie potępi?                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

Drugie czytanie                                                                          Jk 2, 14-18               

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła  

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 

będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat 

lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie 

im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" – a nie dacie im tego, czego 

koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie 

byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś 

powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez 

uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.                                                                                                                

                                                                                                                                               Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                   

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja     

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.  

                                             

Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                                      Mk 8, 27-35 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A 

wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy 

surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn 

Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na 

bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił 

Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po 

ludzku". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli 

ktoś 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 powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".                           Oto Słowo Pańskie. 

                                                                                                

 

 Rozważanie    

Wszyscy Ewangeliści zgodnie świadczą, że chociaż śmierć Jezusa była wydarzeniem jednostkowym, to 

misterium krzyża, jego szaleństwo i jego moc, mają być udziałem wszystkich wierzących. Od momentu Paschy 

Jezusa krzyż, śmierć i zmartwychwstanie stają się centralnym doświadczeniem także w życiu Jego uczniów. Bez 

tego doświadczenie nikt nie może uważać się za chrześcijanina. Kroczenie za Jezusem jest równoznaczne z 

zanurzeniem się w tajemnicę krzyża, który śmiercią dla grzechu otwiera przed wierzącymi nowe życie w 

Chrystusie oraz perspektywę zmartwychwstania. Jeśli ktoś nie przyjmuje takiej wizji chrześcijańskiej drogi to 

jest bliższy szatanowi niż Bogu. Poznanie Jezusa jako Mesjasza jest ukazane w trzyetapowej pedagogice. 

Najpierw świadomość tego, za kogo Jezus uchodzi wśród ludzi. Wielokrotnie brak nam tej wiedzy i zupełnie nie 

rozumiemy, dlaczego kiedy mówimy o Kościele, grzechu, zbawieniu, miłości Boga ludzie po prostu nas nie 

rozumieją i nudzą się słuchając nas. Oni mają zupełnie inne wyobrażenie tego, kim jest Jezus i co może dla nich 

zrobić. Dlatego trzeba, byśmy usłyszeli pytanie skierowane do każdego z nas: Za kogo ludzie uważają Syna 

Człowieczego? Kim jest Jezus dla twojego ojca czy matki? Kim dla sąsiada lub kolegi z pracy? Kim dla ludzi, 

których być może codziennie spotykasz na korytarzu, ulicy czy w sklepie? Wiesz rzeczywiście, co oni o Nim 

myślą? Wiesz, jakiego mesjasza pragną mieć w swoim życiu? Drugi etap poznania nie jest łatwiejszy: A ty za 

kogo uważasz Syna Człowieczego? Piotr odpowiada w imieniu uczniów: „Ty jesteś Mesjasz!” W jego 
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odpowiedzi zawiera się ówczesna koncepcja Mesjasza, który swoją mocą odbuduje 

królestwo Izraela. Jeszcze do Piotra nie dociera, że kiedy Jezus naucza o Królestwie 

Bożym to ma na myśli zupełni inny wymiar królestwa i królowania niż jemu 

współcześni Żydzi. Mesjanizm polityczny i ekonomiczny jest odrzucony przez Jezusa 

już w momencie pierwszego kuszenia na pustyni. Jednak droga poznania Jezusa 

prowadzi zawsze poprzez konfrontację z naszymi wyobrażenia o mesjanizmie w 

strukturach doczesnych. Któż z nas nie marzy o tym, aby w końcu Bóg zrobił porządek 

ze wszystkimi złodziejami, bogaczami, którzy okradają całe społeczeństwa, politykami 

chorymi na władzę, którzy troszczą się wyłącznie o zachowanie swojej pozycji i 

dochodów? „Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, 

komu Syn zechce objawić.” Poznanie Boga i Jego Syna nie jest możliwe naszymi 

siłami. Nigdy nam się nie uda zamknąć Go w naszych pojęciach i wyobrażeniach. I 

wcale nie chodzi o abstrakcyjne koncepcje filozoficzne. Piotr po prostu nie godzi się na 

mesjanizm męki i krzyża. Nie w ten sposób wyobrażamy sobie zwycięstwo dobra na 

złem, prawdy nad kłamstwem, cnoty nad grzechem. W naszym rozumieniu przeciwnik 

musi być podeptany i zniszczony. Problem tkwi w tym, że Chrystus to czyni. Ale On 

dostrzega zupełnie innego przeciwnika, niż my. Dla Niego jedynym wrogiem jest 

grzech, który rodzi się z podszeptu szatana. I Jezus niszczy grzech, przybija go do 

krzyża. „On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali 

być uczestnikami grzechów.” Mesjasz ukazuje swoją władzę budując w tym świecie 

Królestwo nie z tego świata. „Kim dla ciebie jest Jezus?” To pytanie lubimy często 

powtarzać na różnego rodzaju rekolekcja czy w homiliach. Ale nie zdajamy sobie 

sprawy, że jeśli odpowiedź nie jest oparta o tajemnicę krzyża Jezusa, to popadamy w 

chrześcijański faryzeizm. Zamieniamy słowa, podkładamy nowe treści pod pojęcia 

prorok czy mesjasz, mówimy językiem osobistych emocji („czuję”, „doświadczam”, 

„kocham”, etc.) i trwamy w iluzji, że nigdy nie zachowamy się jak Piotr, który odwodzi 

Jezusa od drogi na krzyż. Ale poznanie Jezusa-Mesjasza ma niewiele wspólnego z 

deklaracjami składanymi asertywnym i osobistym tonem. Poznanie Jezusa wyraża się 

mocą oddawania swego życia na krzyżu. To zdolność kochania, czyli umierania dla 

braci bez szukania jakiejkolwiek gratyfikacji. To doświadczenie świętego Pawła, kiedy 

pisze: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam 

braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.” 

                                                                                                                             

  

Zapowiedzi przedślubne (7 września- 13 września): 

• Przemysław Konrad Kwiatkowski, kawaler z Uhruska, z parafii św. 

Jana Chrzciciela, i Anna Katarzyna Bzówka, 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 (7 września- 13 września) sakrament chrztu przyjęli: 
 

• Filip Czesław Kasjan 

• Klara Sochacka 
 

                                                                                                                                                                                

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie 1 Kor 11, 17-

26,33 

 

Ewangelia Łk 7, 1-10 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Mdr 4, 7-15 

                                      

Ewangelia Łk 2, 41-52 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Kor 12,31-

13.13 

                                       

Ewangelia Łk 7, 31-35  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 15, 1-11 

                                 

Ewangelia Łk 7, 36-50 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Ef  4, 1-7,11-13 

                         

Ewangelia Mt 9, 9-13 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Kor 15,35-

37.42-49 

                                        

Ewangelia Łk 8, 4-15 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Mdr 2, 12.17-

20 

                            

2 czytanie Jk 3, 16-4,3 

                                      

Ewangelia Mk 9, 30-37 
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            Ogłoszenia parafialne  

• Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. Grzegorza Kolasę, proboszcza w Borowicy. Dzieli się z nami refleksją 

nad Słowem Bożym i prosi o pomoc materialną. 

• Dziś też po każdej Mszy św. możemy dołączyć do grona osób modlących się na różańcu w intencji Ojczyzny. 

• Osoby dorosłe (zarówno mężczyźni jak i kobiety), które chciałby czytać podczas Mszy św. Pismo Święte i 

dołączyć do grupy dorosłych lektorów, zapraszamy jutro po Mszy św. wieczornej do kancelarii parafialnej.  

• We wtorek wypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Na wspólne świętowanie 

tego dnia zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. o godz.18.00. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie 

katechetów w domu parafialnym.  

• We wtorek od godz. 17.30 w kancelarii parafialnej porad nieodpłatnie udziela psycholog - terapeuta. 

• W tym tygodniu zapraszamy na spotkanie z ks. Proboszczem i katechetami rodziców dzieci przygotowujących 

się do I Komunii św. Odbędzie się ono w Sali Różańcowej w czwartek o godz. 18.00. 

• W sobotę o godz. 11.00 zapraszamy na zbiórkę chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami. 

• Za tydzień spotkanie pielgrzymów szlakiem św. Pawła do Grecji. Zainicjuje je Msza św. o godz. 16.00. 

• W niedzielę za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą na bieżące prace remontowo - budowlane 

prowadzone w sanktuarium. 

• W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, chcielibyśmy z myślą o mniej zamożnych rodzinach 

zorganizować w parafii nieodpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy nauczycieli różnych 

przedmiotów do włączenia się w taką pomoc. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii.   

• Trwają przygotowania do I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Góra Chełmska między teraźniejszością 

a historią i archeologią, organizowanej przez naszą parafię we współpracy z Urzędem Miasta Chełm pod 

patronatem naukowym prof. dra hab. Andrzeja Buka z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie. W trakcie spotkania uczestnicy będą poszukiwać właściwych rozwiązań do utworzenia 

Centrum Dialogu Religii - miejsca – symbolu pojednania na styku kultur Wschodu i Zachodu. Wydarzenie ma 

również na celu ukazanie Chełma, jako znaczącego ośrodka europejskiego w średniowieczu. Uroczyste 

otwarcie konferencji nastąpi 27 września o 16.00 w Sali Różańcowej na Górze Katedralnej. Tego dnia odbędzie 

się też modlitwa ekumeniczna za zmarłych, których szczątki znajdują się w kryptach. 28 i 29 września wszystkie 

spotkania odbędą się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M.P. Orsetti przy ul. Partyzantów 40. Wtedy też 

zostaną udostępnione zwiedzającym krypty pod Bazyliką NNMP. Bilety wstępu, jako cegiełki na renowację 

dostępne będą w kawiarence parafialnej. 

• Przypominamy, że wciąż trwa zbiórka makulatury na stypendia dla dzieci i młodzieży z mniej zamożnych 

rodzin. Aktualnie 11 osób otrzymuje taką pomoc. Kontener znajduje się przy wjeździe do ROSARIUM. 

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W obu tygodnikach zawarte są informacje na temat naszego odpustu. 

• Na 7 października, w niedzielę, dokładnie w rocznicę modlitwy w naszej Ojczyźnie Różaniec do granic oraz w 

święto Matki Bożej Różańcowej, pragniemy zorganizować w Chełmie modlitwę różańcową ulicami miasta z 

ikoną Matki Bożej Chełmskiej. Początek o godz. 19.00 w naszym sanktuarium, a zakończenie w parafii pw. 

Rozesłania św. Apostołów. Prosimy o zabranie ze sobą świec. Już teraz serdecznie zapraszamy. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Mikołaj Krut, śp. Irena Sztorc, śp. Nadzieja 

Litwin, śp. Leokadia Petruk. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

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

Pielgrzymom błogosławionego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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