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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 25 listopada 2018 r. 
XXXIV Niedziela Zwykła rok B 

 
 

  Pierwsze czytanie                                                                        Dn 7,13-14                                                        
  Czytanie z Księgi Daniela 

  Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby 

Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed 

Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 

które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.                                                                              

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

       

  Drugie czytanie                                                                             Ap 1,5-8  

Czytanie z Księgi Apokalipsy                                                                                                               

   Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i 

Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił 

nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu 

swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z 

obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go 

opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, 

mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja   

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                (Mk 11,10) 
     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                                           J 18,33b-37 

    Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus 

odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o 

Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani 

wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie 

jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi 

biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 

stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. 

Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 

prawdy, słucha mojego głosu”.                                     

                                                                                                      Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                       

                                                                                       

 Rozważanie  

Spośród wielu tytułów, jakie Pismo święte nadaje Jezusowi jest tytuł króla. Jezus – Król. Tytuł 

ten wyeksponowany jest szczególnie w czasie procesu Jezusa i na krzyżu: Był także nad Nim 

napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski” (Łk 23, 38). ezus 

objawia swoje królestwo poprzez cierpienie i krzyż. Właśnie wtedy, gdy zostaje osądzony, 

znienawidzony, odrzucony, przybity do krzyża…, jest królem. Ten obraz kłóci się z naszym 

pojęciem króla. Tytuł królewski zwykle wiążemy z władzą, mocą, bogactwem, splendorem, 

sławą… Jezus Król wskazuje na inne wartości: cichość, pokorę, miłosierdzie, przebaczenie, 

sprawiedliwość, pokój, cierpienie… Te wartości głosił w swym nauczaniu, życiu, i w końcu w 

swojej męce i śmierci. Dzisiejsza Ewangelia relacjonuje „proces” Jezusa. Piłat stawia Jezusowi 

pytanie: Coś uczynił? A odpowiedź daje jeden ze złoczyńców z krzyża: On nic złego nie uczynił 

(Łk 23, 41). Jezus „nie uczynił nic złego”. Ale uczynił coś „znacznie gorszego”. Zakłócił dobre 

samopoczucie elity kapłańskiej, zburzył układy i stabilizacje, odsłonił hipokryzje i wskazał drogę 

- drogę prawdy i miłości. Dlatego „musiał umrzeć”. Droga Jezusa, droga Ewangelii, królestwo 

Boże to nie honory, przywileje, kariera, zewnętrzny przepych, sukces, rzeczy spektakularne. Ale 

uniżenie, pokora, prostota. I taka droga rozmija się z naszymi ambicjami, planami, interesami. 

Jest niewygodna. W królestwie Jezusa nie chodzi jednak o wygodę, ale o życie w prawdzie: 
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Każdy, kto jest z prawdy słucha głosu mojego. Jezus nie jest królem 

poprzez ludzkie nominacje. Jest Królem jako Bóg. Jest całkowicie 

wolny wobec ludzkich układów, zależności, wartości, bo wie, że 

Jego królestwo nie jest ze świata. Królewska godność Jezusa 

pochodzi od Boga i nikt z ludzi ani żadne zadane cierpienie nie 

może Mu jej odebrać. My także tworzymy królestwo Jezusa, albo 

jak mówi Jezus, królestwo Boże jest pośród nas (por. Łk 17, 21). 

Każdy z nas ma królewską godność. Wypływa ona z relacji do 

Boga. W każdym z nas jest obraz i podobieństwo Boga. Każdy z 

nas jest piękny, bo nosi w sobie ślady Boga, jest ikoną Boga. I jest 

to dar, wartość, której nie może zniszczyć żaden człowiek. Ernest 

Hemingway w opowiadaniu „Stary człowiek i morze” napisał: 

„Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać”. 

Parafrazując: można zniszczyć, zniekształcić zewnętrzny obraz 

człowieka, (jak Jezusa w czasie męki i śmierci), ale nie można 

pokonać jego wewnętrznej wartości, godności i piękna. Boża, 

królewska godność pozostaje, gdy jestem oskarżany, osądzany, gdy 

nie jestem rozumiany, poniżany czy ośmieszany. Nie zniszczą jej 

konflikty codziennego dnia, choroby, słabości, zranienia i inne 

przeciwności życia. Gdy jestem świadomy swojej wartości i 

godności, które płyną z miłości Boga, Trójcy Świętej, mogę zawsze 

zachować wolność, pokój ducha i zaufanie Bogu.  

 

Święto Chrystusa Króla stawia pytania o nasze wartości. Co lub, kto króluje w 

naszych sercach, domach, rodzinach? Jakimi wartościami żyjemy dziś? Jak na co 

dzień wygląda nasze „życie w prawdzie”? Jaka jest świadomość naszego 

człowieczeństwa i godności? Czy z nas, ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo 

Boga, emanuje piękno, dobroć, miłość…? Co myślimy, modląc się codzienną 

modlitwą „Ojcze nasz”, i wypowiadając słowa: „przyjdź królestwo Twoje”? 

 

       

 

 

  

 

 

                       

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Ap 14, 1-3,4b-5 

 

Ewangelia Łk 21, 21, 1-4 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Ap 14, 14-20 

                                      

Ewangelia Łk 21, 5-11 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 15, 1-4 

                                       

Ewangelia Łk 21, 12-19  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 18, 1-2.21-

23;19, 1-3.9a 

                                

Ewangelia Łk 21, 20-28 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Iz 49, 1-6 

                        

Ewangelia Mt 4, 18-22 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Ap 22, 1-7 

                                        

Ewangelia Łk 21, 34-36 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 33, 14-16 

                            

2 czytanie 1 Tes 3, 12-4,2 

                                      

Ewangelia Łk 21, 25-

28.34-36 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś w Uroczystość Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie przeżywamy drugą rocznicę Aktu Zawierzenia Polski 

Chrystusowi Królowi. Możemy przy tym zyskać odpust zupełny, odmawiając akt poświęcenia rodzaju ludzkiego 

Chrystusowi Królowi. 

• Na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na koncert organowy w wykonaniu Szymona Szurmy, doktoranta muzykologii 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Znajdą się w nim utwory: Jana Sebastiana Bacha, Girolama Frescobaldiego, 

Georga Fridricha Heindla, Ennia Morriconego oraz improwizacje na temat Chrystus Wodzem, Chrystus Królem… 

Koncert potrwa ok. 40 min. 

• W środę 28 listopada zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą jak zawsze poprowadzi ks. Krzysztof 

Kralka. Rozpocznie ją o godz. 17.00 różaniec wypominkowy, a nastepnie Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. 

Intencje modlitwy możemy składać w zakrystii lub do puszek. O godz. 18.00 Msza św. sprawowana w intencjach 

złożonych na kartkach, a po niej przed Najświętszym Sakramentem modlitwa o uzdrowienie.  

• W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Proboszcza z racji jego imienin. 

• W piątek na godz.18.00 zapraszamy na Mszę św. za wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach. 

• W piątek u ojców franciszkanów odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła. Msza św. o godz. 18.00. Jesteśmy zaproszeni. 

• W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy o godz. 7.30 na różaniec, o godz. 8.00 Eucharystię, 

a następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i ok. piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic różańca. 

• Za tydzień rozpoczną się Adwent i nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywali pod hasłem W mocy Bożego 

Ducha. Pięknym przygotowaniem do Bożego Narodzenia będą poranne Msze św. Maryjne, zwane Roratami, 

sprawowane o godz. 6.00. Od poniedziałku 3 grudnia we wszystkie dni powszednie od godz. 5.30 będzie kursował 

autobus Bazylika tą samą trasą i na takich samych zasadach jak w niedzielę. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Prosimy o przychodzenie z lampionami. Jednocześnie będzie zmieniony porządek Mszy św., które będą sprawowane 

o godz. 6.00, 8.00 i 18.00. Dzieci zapraszamy na roraty we wtorki i czwartki na godz. 18.00. Prosimy, by przynosiły 

ze sobą serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem. Każdego dnia rorat dzieci będą uczestniczyły w losowaniu figury 

Matki Bożej. 

• Autobus Bazylika, kursujący w niedzielę, na prośbę zainteresowanych z dworca PKP będzie wyjeżdżał o godz. 8.30, 

a nie - jak dotychczas - 8.40. Pozostałe godziny bez zmian. 

• Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na trwające przy naszym sanktuarium prace remontowo 

– budowlane. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą, dobrym słowem i wsparciem materialnym 

przyczyniają się do upiększania Chełmskiej Góry. Każdej środy modlimy się za dobrodziejów naszego sanktuarium. 

• W kawiarence możemy zaopatrzyć się w kalendarze na przyszły rok, a także rozważania Słowo Boże na każdy dzień 

na rok 2019 w cenie 10 zł. 

• Zapraszamy na kolejny kurs Nowe Życie, tym razem przeznaczony dla młodych, czyli uczniów szkół średnich i 

studentów. Parafia ma być domem spotkań młodego człowieka z Bogiem. Chcemy więc pomóc młodzieży 

doświadczyć miłości Pana Boga oraz pokazać, czym jest żywa wiara we współczesnym świecie. Kurs odbędzie się w 

dniach 7 - 9 grudnia. Koszt wyniesie 30 zł (nie przewiduje się noclegów). Kurs zainicjuje w piątek Msza św. o godz. 

18.00. Zakończenie nastąpi w niedzielę ok. godz. 12.00. Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), 

długopis, notatnik. Zapisy przyjmujemy w kancelarii i zakrystii, a także telefonicznie (82 565 24 75) w godz. 9.00 – 

11.00 i 16.00 – 17.30. Informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.   

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Stefan Kowalczyk. 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 i Gościom 

szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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