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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 28 października 2018 r. 
XXX Niedziela Zwykła rok B 

 
 

  Pierwsze czytanie                                                                         Jr 31, 7-9                                                        
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza 

  Tak mówi Pan: "Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród 

narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto 

sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi 

i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto 

wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody 

równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim 

synem pierworodnym".                                                                                      Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                            

                                                             

 Drugie czytanie                                                                          Hbr 5, 1-6             

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach 

odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, 

którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak 

za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej 

godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie 

sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział 

do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: "Ty jesteś 

kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".                                                   Oto Słowo Boże. 

        

                                                                                                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

 

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             (2 Tm 1, 10b)    

             

                                                                 

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                                     Mk 10, 46b-52 

    Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 

niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A 

słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, 

ulituj się nade mną! "Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze 

głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Jezus przystanął i rzekł: 

"Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, 

wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł 

do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" 

Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.  

                                                                                                      Oto Słowo Pańskie.   

                                                                                                                     

                                                                                       

 Rozważanie  

Na szlaku pielgrzymim z Jerycha do świątyni jerozolimskiej siedziało wielu żebraków. Jednym z 

nich był Bartymeusz, ślepy od urodzenia. Bartymeusz zna swoje miejsce. Ale jest w nim wielka 

wiara i nadzieja, która każe mu krzyczeć, wołać: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Nędza, ubóstwo 

Bartymeusz jest jego bogactwem. Bartymeusz woła i staje się cud. Bartymeusz jest żebrakiem. Nie 

jest to rzadki obraz w naszej współczesnej rzeczywistości. Żebranie wiąże się z upokorzeniem, 

cierpieniem, nieszczęściem, samotnością, może nawet rozpaczą. Żebrak jest symbolem ludzkiego 

życia. Każdy wyciąga rękę, żebrząc. Często nieświadomie. Żebrzemy o akceptację innych, o 

miłość. Chcemy, by inni nas zauważyli, chwalili, by nas kochali. Człowiek może żyć w zdrowiu i 

rozwijać się integralnie tylko wtedy, gdy doświadcza miłości i obdarza miłością. Bartymeusz jest 

ponadto ślepy. Ślepota oznacza życie w ciemności, życie martwe, bez możliwości pełnego 

działania. Ślepota jest symbolem zamknięcia w sobie i egoizmu. Każdy człowiek ma na swych 

oczach "ślepe plamki", które sprawiają, że jest skoncentrowany wyłącznie na sobie, słyszy tylko 

siebie, widzi wyłącznie własne problemy, koncentruje się na własnych doznaniach, słowach… 

Chociaż jesteśmy (w mniejszym lub większym stopniu) ślepymi żebrakami, zawsze możemy iść do 

Jezusa. On ma moc uzdrawiać nas stopniowo z żebractwa - naszych niezaspokojonych pragnień 
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miłości i ślepoty - naszego egoizmu i narcyzmu. Bartymeusz ma usilne 

pragnienie zdrowia i prosi o to, woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 

mną. Gdy tłum mu zabrania, woła jeszcze usilniej, jeszcze głośniej. Pragnienia 

wyrażają to, co jest w naszych sercach. Niekiedy mało otrzymujemy od Boga 

dlatego, że nie mamy wielkich pragnień, mało prosimy, albo brakuje nam 

cierpliwości i wytrwałości w wołaniu, w krzyczeniu do Boga. Niekiedy wręcz 

nie chcemy prosić i wołać. Nasza pycha sprawia, że chcemy być 

autonomiczni, samowystarczalni,  niezależni. Bóg nie zawsze przy pierwszym 

krzyku musi wyjść na spotkanie i podać nam rękę. Czasem trzeba mocno, 

długo i nieprzerwanie krzyczeć, by wreszcie zostać usłyszanym. Taki krzyk 

jest zdawaniem egzaminu ufności. Taki krzyk jest też wyrazem pokory i 

zależności od Boga. Długie i usilne wołanie żebraka nie zostaje bez 

odpowiedzi. Jezus każe przyprowadzić Bartymeusza do siebie, a następnie 

zadaje mu pytanie: Co chcesz, abym ci uczynił? Niektórzy ludzie pozostają 

chorzy tylko dlatego, że nie chcą wyzdrowieć. W jakiś sposób urządzili się w 

chorobie, która daje im pewne korzyści, zapewnia opiekę ze strony innych, 

zainteresowanie, troskę, współczucie, uwalnia od trudu i walki życiowej, daje 

namiastkę tej miłości, o którą żebrzą. Na pytanie Jezusa, Bartymeusz 

odpowiada: Panie, żebym przejrzał. Przejrzeć oznacza nie tylko postrzegać 

rzeczywistość zewnętrzną. Oznacza również właściwie rozpoznawać, 

oceniać, klasyfikować, mieć możliwość wyboru prawdziwej perspektywy. 

Przejrzeć oznacza patrzyć na rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie 

jest możliwe dzięki wierze. Dlatego Jezus mówi do Bartymeusza: Przejrzyj, 

twoja wiara cię uzdrowiła. 

Czy jest we mnie coś, co żebrze, aby być usłyszanym? Co jest tym "grosikiem", o który 

najbardziej proszę? Jakie są moje pragnienia? Jakie są moje "ślepe plamki"? Czy 

pragnę być uzdrowionym integralnie? Jakie sprawy w moim dotychczasowym rozwoju 

stały się dla mnie jasne? Co zostało już uzdrowione pod wpływem wiary? 

 

 

   W okresie (19 października-25 października) sakrament chrztu przyjęli: 

• Wiktoria Siwak 

• Rafał Henryk Kartaszyński 

 

 

 W okresie (19 października-25 października) sakrament małżeństwa    

zawarli: 

 

• Grzegorz Siwak i Monika Rulko 

• Mariusz Boniec i Aleksandra Stańkowska 

• Paweł Piędel i Kinga Błasiak 

 

                                                                             

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Ef 4, 32-5.8 

 

Ewangelia Łk 13, 10-17 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Ef 5, 21-33 

                                      

Ewangelia Łk 13, 18-21 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Ef 6, 1-9 

                                       

Ewangelia Łk 13, 27-30  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 7,2-4.9-14 

 

2 czytanie 1 J 3, 1-3 

                                 

Ewangelia Mt 5, 1-12a 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Mdr 3, 1-6.9 

 

2 czytanie 2 Kor 4, 14-.1 

                         

Ewangelia J 14, 1-6 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Flp 1, 18b-26 

                                        

Ewangelia Łk 14, 1.7-11 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Pwt 6, 2-6 

                            

2 czytanie Hbr 7, 23-28 

                                      

Ewangelia Mk 12, 28b-34 
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                 Ogłoszenia parafialne  
• Dzisiaj we wspólnocie parafialnej przeżywamy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła. Nasza bazylika to nie tylko miejsce 

przebywania Boga wśród nas, ale także nasz dom. Dziękujemy wszystkim, którzy są wrażliwi i troszczą się o jej piękno. 

Wdzięczni też jesteśmy za złożone dziś ofiary na tacę z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe elewacji. W każdą środę 

podczas nabożeństwa i Mszy św. wieczorowej modlimy się za naszych Ofiarodawców. Bóg zapłać za Wasze dobre serca! 

• Wraz z parafią pw. Rozesłania św. Apostołów serdecznie zapraszamy na procesję ze Świętymi, która odbędzie się w środę 31 

października. Całość rozpocznie się Eucharystią o godz. 18.00 w kościele Rozesłania św. Apostołów. Następnie wyruszy 

procesja do naszej bazyliki, gdzie odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, trwająca ok godziny i zakończona 

błogosławieństwem. Prosimy o wzięcie ze sobą świec, które zapalimy w trakcie procesji. Serdecznie zachęcamy do tej modlitwy. 

Dla nas ludzi wierzących ważna jest obecność świętych oraz ich wstawiennictwo w naszych codziennych sprawach. W naszym 

mieście mamy około 30 relikwii świętych i błogosławionych. Serdecznie zapraszamy! 

• W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej bazylice będą sprawowane w porządku 

niedzielnym. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 12.00 i 16.00. W tym roku nastąpi zmiana godzin procesji i Mszy św. na 

cmentarzu komunalnym. Od tego roku włączają się w procesję kapłani wszystkich parafii chełmskich z wyjątkiem parafii pw. 

Rozesłania św. Apostołów, która ma swój cmentarz. Zatem procesja przy ul, Mościckiego 01 listopada o godz. 13.00, po niej 

Msza św. w kaplicy cmentarnej. Modlitwę poprowadzą duszpasterze parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. Na cmentarzu przy ul. 

Lwowskiej również o godz. 13.00 Msza św., a po niej procesja. 

• W piątek będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Bazylice o godz. 7.00, 9.00 oraz 16.30 i 18.00. 

Procesja na cmentarzu komunalnym o godz. 15.00. Po niej Msza św. Modlitwę poprowadzą duszpasterze parafii św. Matki 

Teresy z Kalkuty. W obydwa dni będzie możliwość pobłogosławienia nowych nagrobków. 

• Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami 

uzyskania tej łaski są: pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii 

Świętej, brak przywiązania do żadnego, nawet najmniejszego, grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy 

do podjęcia tej praktyki, która pomoże bliskim zmarłym wejść do chwały zbawionych w niebie. 

• Do zabrania są jeszcze karty wypominkowe. Wypełnione czytelnie, w mianowniku, prosimy składać do puszki, która znajduje 

się przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 17.15, a w sobotę o 16.15. 

• W tym tygodniu pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca. Odwiedziny chorych będą w piątek 09.11 od godz. 9.30. 

Przypominamy, że istotą pierwszych piątków miesiąca jest bycie w stanie łaski uświęcającej i przyjęcie w tym dniu Komunii 

św. Prosimy dzieci i kandydatów do bierzmowania, by wyspowiadali się wcześniej - od dziś począwszy do czwartku. Kto nie 

zdąży, to w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 16.00, a o 16.30 Msza św. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 17.00 

i Msza św. o godz. 18.00. W I sobotę o 7.30 różaniec, po Mszy św. o 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i ok. 

piętnastominutowe rozważanie.  

• W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Rodziny Żywego Różańca. 

• „Katolicy są zobowiązani do aktywnego, odpowiedzialnego i kompetentnego uczestnictwa w kształtowaniu demokratycznego 

państwa prawa” - napisali w słowie pasterskim biskupi przed poprzednimi wyborami. Dlatego też udział w wyborach jest naszym 

obywatelskim obowiązkiem i świadectwem dobrze pojmowanego patriotyzmu. Aktywna obecność w życiu publicznym wynika 

z przesłanek wiary, której istotą jest m.in. zmienianie świata na lepsze. Św. Jan Paweł II mówił, że katolik powinien być obecny 

na wszystkich areopagach współczesnego życia, czyli - w życiu duchowym, politycznym czy społecznym. Obowiązkiem  

katolika, jest bycie przy urnie wyborczej, by mieć w sobie świadomość, że może czynić sobie ziemię poddaną. Nie zmarnuj, 

Bracie i Siostro, tej szansy za tydzień. 

• W tym roku obchodzimy Jubileusz 100–lecia Niepodległości. Jest to powód do radosnego świętowania i wyśpiewania „Te Deum 

laudamus…”. W Chełmie i na ziemi chełmskiej dodatkowo tę radość potęguje fakt, że miasto i okoliczne wioski odzyskały 

wolność 2 listopada 1918 roku, a więc 9 dni przed oficjalną datą powstania Niepodległej. Z tego względu wszystkie parafie 

Chełma i okolic będą przeżywały swoistą nowennę. Każdego dnia w innej parafii będziemy dziękować Bożej Opatrzności za 

dar wolności oraz modlić się za tych, którzy oddali swoje życie, walcząc o wolną Polskę. I tak: 2 listopada (piątek) – Chełm, 

parafia św. Matki Teresy z Kalkuty, 3 listopada (sobota) - Chełm, parafia Świętego Ducha, 4 listopada (niedziela) - Chełm, 

parafia Chrystusa Okupiciela, 5 listopada (poniedziałek) – Wojsławice, parafia św. Michała Archanioła, 6 listopada 

(wtorek) - Chełm, parafia Świętej Rodziny, 7 listopada (środa) - Chełm, parafia Trójcy Przenajświętszej, 8 listopada 

(czwartek) – Czułczyce, parafia św. Rocha, 9 listopada (piątek) - Chełm, parafia św. Kazimierza, 10 listopada (sobota) - 

Chełm, parafia Rozesłania Apostołów, Dorohusk, parafia św. Jana Nepomucena, 1 listopada (niedziela) - Chełm, parafia 

Narodzenia NMP, 17 listopada (sobota) - Chełm, parafia Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy też, by w każdym domu wywiesić 

flagę biało - czerwoną. Jest jeszcze sporo czasu. Kto nie ma, może ją uszyć sam albo kupić gotową w sklepie bądź w naszej 

kawiarence. Zatroszczmy się o to, bo to właśnie my jesteśmy wybrani, by godnie świętować taki jubileusz. 

• W przyszłym roku, w dniach 04-12 lipca, chcemy zorganizować samolotową pielgrzymkę do Włoch i odwiedzić: Wenecję, 

Padwę, Loreto, San Giovanni Rotondo, Manopello, Pompeje, Gargano, Lanciano, Monte Cassino, Rzym. Koszt: 1700 zł i 390 

euro. Program znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej parafii. Informacje i zapisy - w kancelarii i zakrystii. 

Przy zapisie wymagana jest zaliczka w wysokości 500 zł. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Maria Oliwiak, śp. Krzysztof Mazurkiewicz, śp. Stanisław 

Herda, śp. Piotr Żółkiewski, śp. Wanda Żurawicz. 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 do naszego Sanktuarium szczęśliwego tygodnia. 
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