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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 21 października 2018 r. 
XXIX Niedziela Zwykła rok B 

 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                      Iz 53, 10-11                                                        
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

  Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie 

na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się 

przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój 

Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 

                                                                                                                      Oto Słowo Boże.  

  

                                                                 

                                                             

 Drugie czytanie                                                                       Hbr 4, 14-16             

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, 

trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który 

by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym 

względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do 

tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.  

        

                                                                                                                  Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

 

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.  (Mk 10,45)                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          

                                                                 

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                                     Mk 10, 35-45 

    Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, 

pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, 

żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden 

po prawej, a drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. 

Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 

ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który 

Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 

przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, 

ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to 

dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do 

siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, 

a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by 

między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być 

pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy 

nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu". 

 

                                                                                                       Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                       

                                                                                       

 Rozważanie  

Jezus odbywa ostatnią podróż, której uwieńczeniem będzie Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. 

W czasie drogi przepowiada mające nastąpić wkrótce wydarzenia. I w tym dość niestosownym 

kontekście, gdy myśli o swoim cierpieniu i śmierci i być może oczekuje współczucia i pociechy, 

dwaj bliscy uczniowie proszą o przywileje dla siebie. Jan jest człowiekiem uczucia, serca, 

człowiekiem wrażliwym, przejrzystym, kontemplacyjnym. Jakub z kolei doktrynerem, człowiekiem 

intelektu, prawa, jasnych zasad. Obaj są odważni, mają silny temperament. A także ambicje i może 

zbyt wygórowane oczekiwania. Jezus nie niszczy ambicji uczniów, tylko nadaje jej właściwy 

kierunek. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ma wielki temperament, jest człowiekiem ambitnym albo 

zapobiegliwym. Problemem jest, czy temperament, ambicje, pragnienia kieruje na właściwe tory. 

Potencjał, energie, miłość można skierować na Boga, ale można również wykorzystać jako siłę 

niszczącą. Dlatego wielu świętych miało świadomość, że jedyną alternatywą jest bycie świętym albo 
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wielkim grzesznikiem (A. Pronzato). Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa, 

być z Nim, w Jego chwale. I tego samego chce Jezus. Powołał i zaprosił ich, 

by dzielili z Nim Jego życie. Ale Jezus rozumie to  inaczej. Dlatego mówi do 

uczniów: Nie wiecie, o co prosicie. Uczniowie proszą o pierwsze miejsca. Ale 

nie są świadomi, że w hierarchii Jezusa bycie pierwszym oznacza podjęcie 

trudu, cierpienia, krzyża, służby. Zasiadać obok Jezusa oznacza być 

ukrzyżowanym razem z Nim. Uczniowie są niecierpliwi, chcą być już u celu, 

w chwale, a Jezus pragnie, by Mu towarzyszyli w drodze, w trudzie. Dlatego 

stawia pytanie: Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć 

chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? - i otrzymuje (moglibyśmy rzec 

bezczelną) odpowiedź: Możemy. Jan i Jakub nie odwracają się od trudności, 

od cierpienia, okazują zdecydowanie i lojalność, która musiała ucieszyć 

Jezusa. Dlatego nie wypomina im zarozumiałości. Wie przecież dobrze, że 

niedługo wobec próby sprawdzą się. Jan będzie stał pod krzyżem i wraz z 

Maryją doświadczy męczeństwa serca. Jakub będzie pierwszym z Apostołów, 

który odda życie za Jezusa. Jednak miejsca po prawej i lewej stronie Jezus 

może dać tym, którym są przygotowane. Jezus jest posłuszny Ojcu. Sam 

rezygnuje z wszelkiej władzy, nawet z władzy decydowania, kto ma być 

najbliżej Niego. Gdyby uczniowie zwrócili się z tą prośbą do Boga Ojca, 

otrzymaliby zapewne podobną odpowiedź. Syn wskazuje na Ojca, a Ojciec 

na Syna. Nie po to, (jak my), by uniknąć odpowiedzialności i złożyć ciężar 

na drugiego. Ale po to, by uczcić się wzajemnie. Ja nie szukam własnej 

chwały, Ja czczę Ojca - mówi Jezus (J 8, 49n). 

Jakie są moje ambicje? Czy wiem, o co proszę? Czy nie boję się panicznie cierpienia i 

wszystkiego, co kojarzy się z krzyżem? Co jest moim kielichem, który daje mi Bóg Ojciec? 

W jaki sposób go przyjmuję? 

 

   W okresie (12 października-18 października) sakrament chrztu przyjęli: 

• Kajetan Pakuła 

• Oliwia Radzikowska 

• Tymon Piotrowski 

 

 

Zapowiedzi przedślubne (12 października-18 października): 

• Adrian Stańkowski, kawaler z parafii tutejszej, i Patrycja Zaorska z d. 

Krasowska, cywilnie rozwiedziona. 

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 Ef 2, 1-10 

Ewangelia Łk 12, 13-21 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Ef 2, 12-22 

                                      

Ewangelia Łk 12, 35-38 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Ef 3, 3-12 

                                       

Ewangelia Łk 12, 39-48  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ef 3, 14-21 

                                 

Ewangelia Łk 12, 49-53 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Ef 4, 1-6 

                         

Ewangelia Łk  12, 54-59 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Ef 4, 7-16 

                                        

Ewangelia Łk 13, 1-9 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie 1 Krl 8, 22-

23.27-30 

                            

2 czytanie 1 P 2,4-9 

                                      

Ewangelia Mk 16, 13-19 
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           Ogłoszenia parafialne  

• Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W tym roku towarzyszy mu hasło 

Pełni Ducha i posłani. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich osobach, które poświęcają się 

rozkrzewianiu dzieł misyjnych. 

• Do scholi parafialnej zapraszamy młodzież, która chciałby się rozwijać muzycznie-osoby śpiewające 

i grające na różnych instrumentach. Opiekunem jest ks. Paweł. Najbliższe spotkanie dziś o godz. 

17.00 w sali nr 4. 

• Wszystkich będących na emeryturze czy rencie, którzy chcieliby w każdy poniedziałek poświęcić 

dwie godz. na wspólne spotkanie, zapraszamy jutro na godz. 10.00 do sali różańcowej. 

• We wtorek zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą jak zawsze poprowadzi ks. 

Krzysztof Kralka. Rozpocznie ją Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej o godz. 17:15. Intencje 

modlitwy możemy składać w zakrystii lub do puszek. O godz. 18.00 Msza święta, a po niej modlitwa 

o uzdrowienie. 

• W czwartek zapraszamy wszystkich, którzy podjęli duchową adopcję dziecka poczętego, na 

nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. 

• Zapraszamy wszystkich na kolejny kurs Nowe Życie, czyli na weekendowe rekolekcje, w czasie 

których możemy na nowo rozbudzić w sobie Ducha Bożego. Kurs trwał będzie od 26 do 28 

października (od piątku do niedzieli). Zapraszamy tych, którzy są już głęboko zakorzenieni w Bogu, 

oraz tych, którzy w ogóle nie doświadczają Bożej miłości w swoim życiu. Przypominamy, że kursy 

ze Szkoły Nowej Ewangelizacji są przedsięwzięciami ponad wspólnotowymi. To zaproszenie jest 

skierowane do wszystkich. 

• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę, jak zawsze w czwartą niedzielę miesiąca, przeznaczone 

są na trwające przy sanktuarium remonty. Składamy za nie serdeczne Bóg zapłać. 

• Listopad to szczególny czas modlitwy za zmarłych. Do zabrania są jeszcze karty 

wypominkowe. Wypełnione czytelnie, w mianowniku, prosimy składać do puszki, która znajduje 

się przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Pomyślmy o starszych sąsiadach, by może i im przekazać te 

karty. Różaniec wypominkowy odprawiany będzie codziennie o godz. 17.15, w sobotę o godz. 

16.15. 

• W przyszłym roku na przełomie czerwca–lipca, w dniach 27.06-05.07 chcemy zorganizować 

samolotową pielgrzymkę do Włoch i odwiedzić: Wenecję, Padwę, Loreto, San Giovani Rotondo, 

Manopello, Pompeje, Gargano, Lanciano, Monte Casino, Rzym. Koszt 1690 zł i 390 E. Program na 

tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej parafii. Informacje i zapisy w kancelarii i zakrystii. Przy 

zapisie zaliczka 500 zł. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Zofia Skóra, śp. Jan Pac, śp. 

Alicja Trzesniewska, śp. Marianna Zduńczuk, śp. Stanisław Nowak, śp. Elżbieta Żółkiewska. 

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

racz im dać Panie … 

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim Parafianom, 

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