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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 11 listopada 2018 r. 
XXXII Niedziela Zwykła rok B 

 
 

  Pierwsze czytanie                                                                    1 Krl 17,10-16                                                        
  Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

  Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała 

tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: „Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się 

napił”. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: „Weź, proszę, dla mnie i 

kromkę chleba”. Na to odrzekła: „Na życie Pana, twego Boga, już nie mam pieczywa, tylko garść 

mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, 

przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy”. Eliasz zaś jej powiedział: 

„Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy 

mi przyniesiesz. A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: "Dzban 

mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na 

ziemię". Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było 

co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą 

Pan wypowiedział przez Eliasza.                                                                             

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.        

  Drugie czytanie                                                                         Hbr 9,24-28  

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                                                

   Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej 

świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby 

się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej 

musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na 

końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom 

raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, 

drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja   

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  (Mt 5,3) 
     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                                    Mk 12, 38-44 

    Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z 

upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, 

pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów 

i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem 

usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do 

skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 

dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 

„Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 

którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś 

ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.                                    

                                                                                                      Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                       

                                                                                       

 Rozważanie  

W czasach Jezusa uważano, że od kobiety nie można się wiele nauczyć. Kobiety były 

traktowane na równi z dziećmi i niewolnikami. Nie mogły modlić się w świątyni ani 

studiować Pisma. W Talmudzie palestyńskim czytamy: Lepiej byłoby spalić wszystkie 

słowa Tory, aniżeli dać je do ręki kobiecie. Kobiety nie miały również żadnych praw 

społecznych ani politycznych. Niemal jak przedmioty przechodziły z rąk ojców w ręce 

mężów. Wdowy uznawano za osoby znajdujące się na marginesie życia społecznego. 

Były pozbawione prestiżu społecznego i szacunku. Jezus natomiast ukazuje kobietę - 

wdowę jako niezwykły wzór do naśladowania, wzór bezinteresownej hojności. Uboga 

wdowa jest kobietą pokorną, prostą, przejrzystą i cichą. Dyskretnie, by nikt jej nie widział 

wrzuca wszystko, co miała do skarbony. Żydzi, gdy wrzucali pieniądze do skarbony w 

świątyni, informowali kapłana o ich wysokości i przeznaczeniu. Pieniądze wrzucali do 

trzynastu skarbon, nazywanych trąbami, które znajdowały się na Dziedzińcu Kobiet w 

świątyni jerozolimskiej. Dar biednej wdowy jest całkowicie bezinteresowny. Jest to 

kategoria miłości, która stoi poza wszelką przezornością, która daje wszystko. I w 

rzeczywistości także wszystko otrzymuje. Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i 
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ufność w Bożą Opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka wiara 

uwalnia od trosk i lęków i daje wewnętrzną wolność. Jezus podziwia 

tę kobietę i stawia za wzór: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga 

wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 

Ona wpisuje się w hierarchię Jezusa, w perspektywę Ewangelii: ten, 

kto dał więcej, ale na pokaz i z tego, co mu zbywa, w istocie dał 

mniej. Kto chce być pierwszy, będzie ostatni. Komu się wydaje, że 

jest wielki, w rzeczywistości jest mały. W perspektywie Bożej, nie 

jest ważne, czy daje się dużo, czy mało. Ważne jest, czy daje się z 

czystego serca. Nie chodzi więc o ilość, ale o wartość, o czystość 

intencji. Uboga wdowa pokazuje, że można dać bardzo wiele, nic 

nie znacząc i prawie nic nie posiadając. Wystarczy otworzyć swoje 

serce, nieraz bardzo skurczone. W dzisiejszym świecie rodzice chcą 

przekazać dziecku jak najwięcej rzeczy materialnych. Dzieci mają 

niemal wszystko. Brakuje im tylko jednego - miłości. To jest ten 

grosik, który przewyższa wszystkie inne dary. 

 

      W okresie (26 października-8 listopada) sakrament chrztu przyjęli: 

• Gabriela Staszewska 

• Jan Mikołaj Mazurek 

• Patryk Rehak 

• Agata Suchań 

• Julia Gałęza  

 

 

W okresie (19 października-25 października) sakrament małżeństwa    

zawarli: 

 

• Juriy Veremiyenko i Sylwia Anna Krawczyńska 

 

 

Zapowiedzi przedślubne (15 czerwca-21 czerwca) : 

• Łukasz Kamil Kapuściński i Justyna zd. Mazurek, cywilnie związani, 

oboje z parafii tutejszej. 

 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

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

 

 

  

 

 

                       

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Tt 1, 1-9 

 

Ewangelia Łk 17, 1-6 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Tt 2, 1-8.11-14 

                                      

Ewangelia Łk 17,  7-10 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Tt 3, 1-7 

                                       

Ewangelia Łk 17, 11-19  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Flm 7-20 

                                

Ewangelia Łk 17, 20-25 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie 2 J, 4-9 

                        

Ewangelia Łk 17,26-37 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie 3 J, 5-8 

                                        

Ewangelia Łk 18, 1-8 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Dn 12, 1-3 

                            

2 czytanie Hbr 10, 11-

14.18 

                                      

Ewangelia Mk 13, 24-32 
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            Ogłoszenia parafialne  

• Dziś jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślimy o 

naszej Ojczyźnie. Modlitwą ogarniamy bohaterską przeszłość naszych 

ojców oraz teraźniejszość i przyszłość jej dziejów. 

• Dziś do godz. 16.00 otwarte są dla zwiedzających krypty pod naszą 

bazyliką. Bilety cegiełki do nabycia w kawiarence parafialnej. Zachęcamy 

do zwiedzania. 

• W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy do sali różańcowej rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. na comiesięczną katechezę.  

• W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 dzieci z Przedszkola nr 2 

przedstawią nam program patriotyczny z racji jubileuszu stulecia 

Niepodległości. 

• Również w przyszłą niedzielę w ramach obchodu Triduum ku czci św. 

Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej, będziemy w naszym 

sanktuarium podczas Mszy św. o godz. 12.00 gościli chór. Serdecznie 

zapraszamy. 

• W przyszłym roku, w dniach 4 - 12 lipca, chcemy zorganizować 

samolotową pielgrzymkę do Włoch, by 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. 

Krystyna Pieńkowska, śp. Janina Emilia Czerwonka, śp. Józefa Król, śp. 

Maria Jolanta Prus. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego 

błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i 

Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.  
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