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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 30 września 2018 r. 
XXVI Niedziela Zwykła rok B 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                      Lb 11, 25-29                                                        
  Czytanie z Księgi Liczb    

   Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał 

go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie 

prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden 

nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, 

tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł 

młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: "Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie 

prorockie". Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał 

głos i rzekł: "Mojżeszu, panie mój, zabroń im!" Ale Mojżesz odparł: "Czyż zazdrosny 

jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!"                                                                       

                                                                                                               Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

Drugie czytanie                                                                             Jk 5, 1-6              

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła  

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 

Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro 

zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze 

niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, 

żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana 

Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu 

rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.     

                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

 

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.     (Jk 17, 17ba)                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

                                             

Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                         Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

    Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 

nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z 

nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten 

jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 

zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński 

uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z 

dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie 

powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z 

dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 

grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z 

dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie". 

                 Oto Słowo Pańskie.                                                                                       

 

 Rozważanie    

Uczniowie Jezusa, którzy niedawno stanęli bezsilni wobec ducha nieczystego, teraz krytykują 

człowieka, który czyni to w imię Jezusa, gdyż nie należy do ich grupy. Podobne wydarzanie miało 

miejsce w życiu Mojżesza (Lb 11, 24nn). Gdy skarżył się na nadmiar obowiązków, Bóg polecił mu 

wybrać siedemdziesięciu starszych, którym przekazał swego Ducha. Odtąd mieli dźwigać wraz z 

Mojżeszem odpowiedzialność za lud. Gdy później Jozue z zazdrością donosi na Eldada i Medada, 

że prorokują, mimo, że nie byli obecni podczas zesłania Ducha, Mojżesz odpowiada: "Oby tak cały 

lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!" (Lb 11, 29). Duch Święty prowadzi każdego 

inaczej. Działa nie tylko przez siedemdziesięciu starszych, ale również przez tych, którzy są 

"zewnątrz namiotu"; działa nie tylko przez Dwunastu, ale również przez tych, którzy są poza 

wspólnotą Kościoła. Ducha Bożego nie da się uwięzić. Duch jest wolny. Nie jest związany żadnym 

rytuałem. Działa poza ludzkimi strukturami. Każdy z nas ma swoją misję i potrzebne dary, by ją 
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zrealizować. W każdym z nas działa Boży Duch i każdy może prorokować - 

choć na różny sposób. Chrystus i Jego Duch nie jest wyłącznie z jednym 

człowiekiem czy z jedną kategorią ludzi. Jezus przyszedł do wszystkich. 

Dlatego chce nam dzisiaj powiedzieć: "Nie bądźcie zazdrośni. Przeciwnie, 

radujcie się, że Boże dzieło może wzrastać w innych, w tym również w 

myślących i wierzących inaczej". Mówiąc o zgorszeniu "maluczkich", czyli 

ludzi prostych, Jezus używa czasownika, który dosłownie oznacza 

"powodować grzech", "być kamieniem potknięcia". Wobec takiego 

zgorszenia zapowiada straszną karę: zatopienie w morzu poprzez 

przywiązanie ciężkiego kamienia młyńskiego. W starożytnym świecie był to 

najwyższy rodzaj kary. Wierzono bowiem, że duchy topielców wiecznie krążą 

nad wodami, w których zginęły i nigdy nie zaznają pokoju. Wobec tak 

okrutnej potencjalnej kary działanie powinno być radykalne. Należy unikać 

wszelkiej okazji do zła, które może gorszyć innych. Odcinania ręki, nogi, czy 

wydłubywania oka nie należy rozumieć dosłownie. Jest to raczej symbol 

trudności, z którymi musimy walczyć i zmagać się na co dzień. Należy 

odrzucać i unikać wszystkiego, co zniewala, prowadzi do grzechu, oddala od 

miłości i powoduje zgorszenie, czyli pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i 

pycha tego życia (1 J 2, 16). W życiu duchowych istotne jest poznawanie 

siebie, swoich słabych miejsc, wad, które są przyczyną dalszych grzechów i 

w konsekwencji piekła.  

Czy dostrzegam bogactwo działania Ducha Świętego? Czy nie jestem zazdrosny? O 

kogo? O co? Czy nie gorszę innych? A co mnie gorszy? Co jest moją słabością (ręką, 

nogą, okiem), którą powinienem dziś "odciąć"?                                                                           

 W okresie (21 września- 27 września) sakrament chrztu przyjęli: 

• Dominika Jagoda Nowicka 

• Antoni Szewczuk 

• Weronika Kurus 

• Artur Wojciechowski 

 
W okresie (21 września-27 września) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Krzysztof Arkadiusz Ważny i Katarzyna Krzysztoń 

• Dariusz Nowolski i Elżbieta Małgorzata zd. Taczała  

 

Zapowiedzi przedślubne (21 września- 27 września): 

• Grzegorz Siwak, cywilnie związany, z parafii tut., i Monika z d. Rulko, cywilnie 

związana, z parafii tut. 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić 

przed zawarciemmałżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. 

(KPK Kan. 1069) 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Hi 1, 6-22 

 

Ewangelia Łk 9, 46-50 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Wj 23, 20-23 

                                      

Ewangelia Mt 18, 1-5.10 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Hi 9, 1-12.14-

16 

                                       

Ewangelia Łk 9, 57-62  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Hi 19, 21-27 

                                 

Ewangelia Łk 10, 1-12 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Hi 38, 1,12-

21:40, 3-5 

                         

Ewangelia Łk  10, 13-16 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Hi 42, 1-3.5-

6.12-17 

                                        

Ewangelia Łk 10, 17-24 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Rdz 2, 18-24 

                            

2 czytanie Hbr 2, 9-11 

                                      

Ewangelia Mk 10, 2-15 
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            Ogłoszenia parafialne  

• W bieżącym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Okoliczność ta skłoniła do 

podjęcia inicjatywy budowy pomnika Kazimierza Czernickiego, publicysty, wydawcy, historyka, zasłużonego w 

budowaniu chełmskiego życia społecznego i kulturalnego II Rzeczypospolitej. Gdy przyszedł czas wojny, 

zarówno on jak i jego trzej synowie oddali życie – ginąc z rąk Niemców - za wolność ojczyzny. Pomnik – 

usytuowany na skwerze u zbiegu ulic Młodowskiej i Kopernika - zostanie zwieńczony zrywającym się do lotu 

orłem, jako symbolem naszej dzisiejszej otwartości na polskość. Ma być wspólnym przedsięwzięciem chełmian, 

co zostanie wyryte w granitowym postumencie. Czernicki za wolność kraju płacił krwią, naszą powinnością staje 

się potrzeba wsparcia tej inicjatywy finansowo. Dziś we wszystkich kościołach chełmskich po Mszach św. na ten 

cel będą zbierane do puszek dobrowolne ofiary. Zgromadzone środki zostaną przekazane na konto budowy 

pomnika. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

• Dziś Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się spotkanie uczestników i sympatyków Chełmskiej Pieszej 

Pielgrzymki na Jasna Górę. 

• Rozpoczynamy październik i czas nabożeństw różańcowych. Serdecznie zapraszamy codziennie na godz. 17.30. 

Tak planujmy czas, aby każdy z nas był przynajmniej raz na tej modlitwie. Dzieci pierwszokomunijne oraz 

młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy do systematycznego uczestnictwa. 

Każdego dnia dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki. W październiku zamiast kazań w czasie Mszy św. 

wieczornych będziemy wsłuchiwali się w rozważania o różańcu. 

• We wtorek o godz. 17.15 dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają pobłogosławione 

różańce. 

• W tym tygodniu wypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 

9.30. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00, a o 16.30 Msza św. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 

17.30.W pierwszą sobotę o 7.30 różaniec, Msza św., a po niej około piętnastominutowe rozważanie jednej z 

tajemnic. 

• W sobotę o godz. 10.00 w bazylice odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej odbędą się 

przemarsz pod Gmach i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

• W przyszłą niedzielę przypadają Święto Matki Bożej Różańcowej oraz rocznica modlitwy za Ojczyznę Różaniec 

do Granic. Za tydzień chcemy zorganizować modlitwę różańcową ulicami naszego miasta z ikoną Matki Bożej 

Chełmskiej w intencji naszej Ojczyzny. Początek o godz. 19.00 w naszym sanktuarium, zakończenie zaś w parafii 

pw. Rozesłania św. Apostołów. Autorem rozważań różańcowych, poświęconych roli Matki Bożej Chełmskiej i 

naszego sanktuarium w odradzającej się Ojczyźnie na ziemi chełmskiej, jest ks. infułat Kazimierz Bownik. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy, prosząc o przyniesienie świec.  

• W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 w bazylice odprawiona zostanie Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki 

w chełmskiej PWSZ. 

• O godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. inaugurującą nowy rok szkolny w Zespole Szkół Arka w Chełmie. 

• Dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin, którzy chcieliby skorzystać nieodpłatnie z korepetycji prowadzonych 

przy parafii, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii. Obecnie mamy możliwość udzielenia pomocy z 

języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki i chemii. 

• Zapraszamy wszystkich na kurs Nowe Życie, czyli weekendowe rekolekcje, w czasie których można na nowo 

rozbudzić w sobie Ducha Bożego. Odbędzie się on od 26 do 28 października. Zaproszenie kierujemy zarówno do 

tych, którzy są już głęboko zakorzenieni w Bogu, jak i tych, którzy w ogóle nie doświadczają Bożej miłości w 

swoim życiu. Zapisy przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii. Koszt udziału w kursie: 60 zł. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Bogusław Kozar, Stanisław Marian Zbiciak. 

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

Panie … 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia, wśród których jest s. Angelika, życzymy obfitości Bożych łask, a 

wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 
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