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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 1 września 2019 r. 
XXII Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                               Syr 3,17-18.20.28-29                                                                                    
  Czytanie z Mądrości Syracha  

  Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię 

miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest 

bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma 

lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa 

przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.              

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                               

Drugie czytanie                                                                              Hbr 12,18-19.22-24a        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                                         

   Bracia: Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności 

i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go 

słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, 

do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 

uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 

Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do 

pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa.                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                         Mt 11, 29ab                                                                                                                                                                                         

 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. 

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 14,1.7-14 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 

spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, 

jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, 

nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był 

zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 

"Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 

będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i 

powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej"; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 

współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 

poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz 

obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 

zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 

urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz 

szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz 

przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.  

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie.                                                                                

 

Rozważanie 

Pewne zagadnienia oraz wartości zmieniają swoją wartość w ciągu historii. Gdy czytamy powieści 

historyczne, które wyszły spod pióra np. H. Sienkiewicza, bardzo mocno podkreślany jest w nich 

motyw honoru lub jego braku. Szlachetny człowiek winien mieć nieskazitelną reputację, a honor 

ma być dla niego najwyższą wartością. W czasach Chrystusa taką samą wartość przypisywano 

reputacji. Każdy człowiek miał reputację, która zależna była od jego pozycji społecznej, 

pochodzenia, wykonywanego zawodu lub pobożności. Zwłaszcza faryzeusze, czyli osoby 

wykształcone religijnie obnosiły się ze swoją reputacją, pragnąć, wręcz żądając jej eksponowania. 

Przy okazji takiego egzekwowania swojej pozycji społecznej przez faryzeuszy, Chrystus opowiada 

przypowieść, nad którą dziś się pochylamy. Na początek warto podkreślić pewną rzecz, która kryje 

się za słowem „uczta” użytym w pierwszych słowach Jezusowej przypowieści. W języku greckim 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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użyty jest tam rzeczownik gamos. Jego podstawowym znaczeniem jest 

„wesele”, to znaczy przyjęcie następujące po uroczystości zaślubin, od 

tego pochodzi np. polskie słowo „monogamia”. Dlaczego o tym piszę? 

Bo taka okazja była szczególnie ważna dla ludzi tamtego czasu, 

ponieważ w jej trakcie każdy chciał podkreślić swoją reputację i pragnął 

zajmować wyróżnione i wyjątkowe miejsca. A ponieważ na taką 

uroczystość ściągało dużo ludzi, upokorzenie będące konsekwencją 

zajęcia gorszego miejsca były dużo bardziej bolesne. Ale warto 

podkreślić jeszcze jeden, symboliczny wymiar obrazu zaślubin. W 

teologii Nowego Testamentu ta uroczystość jest obrazem zaślubin 

Chrystusa z Kościołem, a także jest to symbol radości czasów 

mesjańskich. Pojawia się tu ważna wskazówka: gdy przychodzimy na 

wesele jako goście, nie jesteśmy gospodarzami, więc przesadne 

ocenianie swojej pozycji może skończyć się przykrością. 

Księga Psalmów mówi o potrzebie pokory w pięknych słowach: 

Nie ze wschodu ani z zachodu,  

ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie, 

lecz Bóg jedynie jest sędzią –  

tego zniża, tamtego podnosi. (Ps 75,7-8) 

W Królestwie Niebieskim, jedynie Bóg jest gospodarzem 

wyznaczającym miejsca. On zna wnętrze każdego człowieka i wie, co dla 

niego będzie właściwe. Jednocześnie bardzo mocno w czasie lektury tego 

tekstu uderzyło mnie to, jak gospodarz zwraca się do osób, którym musi 

skorygować miejsce. Z jednej strony w przypadku postawienia swojej 

osoby zbyt wysoko, gospodarz po prostu mówi o tym, by zająć niższe 

miejsce. Nie zwraca się „obłudniku” albo „głupcze”, ale po prostu wysyła 

na niższe miejsce. Natomiast do tych zajmujących zbyt niskie miejsce 

zwraca się chyba najpiękniejszym określeniem, jakim Bóg może nazwać 

człowieka: „przyjacielu”. Tylko że ta przyjaźń to jest coś dużo głębszego. 

W języku greckim ten rzeczownik pochodzi od czasownika fileo, który 

oznacza „kochać”. A więc gdyby chcieć bardzo dosłownie przetłumaczyć 

to określenie, najbliższe byłoby mu polskie „kochanie”. I teraz wyobraź 

sobie, że Bóg podchodzi do CIEBIE podczas uczty w niebie i mówi: 

„Kochanie, przesiądź się wyżej!”. Bóg na każdego z nas patrzy z miłością 

głębszą niż zakochani młodzi ludzie. On jako gospodarz w czasie wesela 

zwraca się z czułością i delikatnością do każdego gościa. Czy to nie 

powinno nam już uświadomić przepaści, jaka dzieli nas od Niego? 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      
 

1 czytanie 1 Tes 4, 13-18 

 

Ewangelia Łk 4, 16-30 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 Tes 5, 1-6.9-11 

                                                             

Ewangelia Łk 4, 31-37 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie  Kol 1, 1-8 

 

Ewangelia Łk 4, 38-44 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Kol 1, 9-14 
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1 czytanie Mdr 9, 13-18 
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Ewangelia Łk 14, 25-33 
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Ogłoszenia parafialne 

 Trwa Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Zapraszamy codziennie do soboty włącznie na godz. 17.40. 

 Dziś na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na recital organowy Marcina Muszyńskiego. W programie utwory J.S. Bacha, 

Gustawa Caciniego, Viktora Yonga, Jana Podbielskiego. 

 Rozpoczynający się jutro nowy rok szkolny i katechetyczny jest okazją do przypomnienia obowiązującego prawa, że 

każdego roku dzieci i młodzież składają deklaracje uczestniczenia w szkolnej katechezie. W ostatnich latach laicyzacja, 

której wynikiem jest słabnąca wiara wielu ochrzczonych, powoduje nieodpowiedzialne zachowania niektórych rodziców 

podpisujących zgodę, by ich córka albo syn nie uczestniczyli w lekcjach religii. Informujemy, że formacja religijna jest 

naszym obowiązkiem. Świadoma rezygnacja z niej powoduje powstanie przeszkód uniemożliwiających m. in. bycie 

świadkiem czy rodzicem chrzestnym. Pamiętajmy, że to rodzice wychowują dzieci, a nie odwrotnie. Uczniowie klas IV 

szkoły podstawowej oraz uczniowie obecnych klas pierwszych szkół średnich otrzymali przed wakacjami indeksy, 

pozostałe klasy będą dostawały sukcesywnie. Są to dokumenty, które otrzymuje uczeń raz na cały okres edukacji, będą w 

nie wpisywane oceny promocji do następnej klasy, będzie to potwierdzenie, że uczeń uczęszcza na katechizację. 

 Podręczniki do nauki religii możemy nabywać w księgarni Apostoł przy ul. Szkolnej. 

 Od jutra do środy zapraszamy do pomocy w pracach porządkowych przed odpustem.  Rano od godz. 9.00 i po południu od 

godz. 16.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą narzędzi. 

 W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. W I czwartek zapraszamy na 17.30 nowenna do Matki Bożej Chełmskiej 

za powołanych do służby Bożej I O NOWE POWOŁANIA. W I piątek miesiąca. Spowiedź w bazylice podczas porannych 

Mszy św. Na godz. 16.00 zapraszamy na spowiedź dzieci szkół podstawowych, klasy IV rozpoczynają obchodzić 9 

pierwszych piątków, od godz. 17.00 zapraszamy dorosłych i młodzież, w tym uczniów klas VIII, jako kandydatów do 

bierzmowania. Odwiedziny chorych odbędą się w piątek, od godz. 9.00. W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, o 8.00 

Msza św., a po niej 15 min rozważania jednej z tajemnic. 

 Od środy rozpoczynamy Triduum przed odpustem. Tegoroczne uroczystości, których motto zaczerpnięte jest z modlitw o 

Matce Bożej Chełmskiej Cudami wsławiona, módl się za nami, wiążą się również z 40 rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana 

Pawła II do Polski.  Triduum poprowadzi je ks. Sylwester Brzozowski, notariusz w kurii Archidiecezji Lubelskiej. 

Przygotowania duchowe łączyć będziemy z Mszą św. o godz. 18.00. Codziennie po Eucharystii zapraszamy na procesję 

różańcową w Rosarium z ikoną Matki Bożej Chełmskiej, a bezpośrednio po różańcu apel maryjny.   W tych dniach 

zachęcamy też do spowiedzi. Bardzo prosimy skorzystajcie z tego czasu.     

 W sobotę i w niedzielę odbędą się uroczystości odpustowe. Porządek podany jest na plakatach oraz stronie internetowej 

parafii. Ołtarz polowy usytuowany będzie przed wejściem do bazyliki. W dniu 7 września o godz. 18.00 odbędzie się 

procesja do ołtarza z ikoną Matki Bożej Chełmskiej. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Józef Wróbel. Od godz. 21.00 

rozpoczynamy nocny blok modlitewnego czuwania. Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy na Apel, a po nim na Drogę 

Krzyżową i oraz modlitwę uwielbienia, którą w tym roku poprowadzi zespół Porozumienie z Parczewa. O godz. 24.00 

Pasterka Maryjna, którą sprawować będą rodacy i byli wikariusze. Mszy św. przewodniczył będzie ks. Marcin Chmiel, a 

kazanie wygłosi ks. Zbigniew Jaworski. O godz.1.00 różaniec fatimski, a po nim procesja z lampionami w Rosarium. Godz. 

5.30 – godzinki, a następnie Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00. O godz. 9.00 Mszy św. z błogosławieństwem małych dzieci 

będzie przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczyć będzie ks. kard Stanisław 

Dziwisz. Podczas Eucharystii pobłogosławione zostaną wieńce, a po niej odbędzie się procesja eucharystyczna. O godz. 

16.00 Msza św. z błogosławieństwem tornistrów i przyborów szkolnych, której przewodniczyć będzie ks. bp Ryszard 

Karpiński. Mszę św. kończącą uroczystości odpustowe o godz. 18.00 będzie sprawował ks. Sylwester Brzozowski, 

notariusz z kurii w Lublinie, który także wygłosi kazanie. Wszystkich wybierających się na Msze św. o 9.00, 11.30, 16.00 

i 18.00 prosimy o przyniesienie ze sobą róży jako szczególnego daru dla Maryi. Kwiaty te zostaną pobłogosławione w 

trakcie specjalnej modlitwy, a wraz z nimi całe nasze życie. Pozostawimy je w sanktuarium jako nasz dar. Zostaną one 

zasuszone, a następnie będą dołączane do obrazków z modlitwą do Matki Bożej Chełmskiej jako jej szczególny atrybut, 

przypominający cudowne uzdrowienie niewidomego dziecka za przyczyną Chełmskiej Królowej. Z nadzieją, że każdy kto 

z wiarą w orędownictwo Matki Bożej Chełmskiej będzie się uciekał, otrzyma zdrowie duszy i ciała. Zapraszamy wszystkich 

do wspólnego świętowania. 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom 

i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


