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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 29 września 2019 r. 
XXVI Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                       Am 6,1a.4-7                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Amosa 

  To mówi Pan wszechmogący: ”Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą 

na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze 

środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie 

instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie 

martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie 

krzykliwe grono hulaków”.                

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                 

Drugie czytanie                                                                              1 Tm 6,11-16        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza                                                                                                         

   Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, 

wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do 

niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w 

obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za 

Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, 

Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość 

niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc 

wiekuista. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                           2 Kor 8, 9                                                                                                                                                                                         

 Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.   

 

                                                                                                                                            

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 16, 19-31 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i 

bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i 

lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i 

został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama 

i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech 

koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". 

Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 

niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie 

ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się 

przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 

pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: 

"Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz 

gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i 

Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.  
 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

Rozważanie 

Niektórzy teologowie, np. W. Boros czy K. Rahner mówią o koncepcji tzw. ostatecznej decyzji. 

Według niej, w chwili śmierci, każdy człowiek może podjąć ostateczną decyzję życia, to znaczy 

wybrać Boga, albo odrzucić. Ale z drugiej strony podkreślają, że ta decyzja jest dopełnieniem 

wszystkich decyzji życia. Człowiek, który żyje na co dzień z Bogiem, na pewno nie odrzuci Go w 

chwili śmierci. Ta pewność zmniejsza się w stosunku do ludzi żyjących z dala od Boga. Przypowieść 

Jezusa jakby potwierdza tę intuicję. Życie po śmierci jest ostatecznym   nie ma na ziemi. Bogacz jest 

samotny, odizolowany. Bogactwo zamyka go w egoizmie, oddziela od innych ludzi. Jest 

skoncentrowany na swoim pełnym talerzu i nie widzi ubogiego, który stoi u jego drzwi. Psy widzą 

lepiej niż on. Piekło jest właśnie takim stanem separacji, izolacji. Bogaty zostaje oddzielony od Boga 

i przyjaciół, ponieważ na ziemi żył z dala od innych, oderwany od prawdziwych wartości, 

przywiązany wyłącznie do rzeczy, zamknięty w egoistycznych przyjemnościach. A więc jest 

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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więźniem swojego  prywatnego świata. Nieraz mówimy o piekle na ziemi. 

I utożsamiamy to piekło raczej z ubóstwem, cierpieniem, niedolą. 

Tymczasem piekła na ziemi doświadcza bezimienny bogacz. 

Odizolowanie, zamknięcie w sobie, niewidzenie niczego poza czubkiem 

własnego nosa, puste, albo wypełnione bezużytecznym zajęciami życie, 

zagłuszanie potrzeb ducha, powierzchowna radość – to są już udręki piekła. 

Gdy opadają maski, odkrywają się bolesne rany, pustka, bezsens i pojawia 

się rozpacz, czyli piekło. Piekło na ziemi. Grzechem bogacza nie jest 

bogactwo, ale ślepota. Bogacz otwiera oczy w otchłani, a więc wtedy, gdy 

jest za późno. Przypomina sobie o pięciu braciach. Chce nawiązać relacje, 

o których zapomniał na ziemi. Tymczasem spotkania odbywają się teraz, 

na ziemi. Relacje przeżywamy w codzienności. I one decydują o naszej 

przyszłości. Może nieraz, jak bogacz ewangeliczny, oczekujemy jakiegoś 

cudu. Wydaje nam się, że cud, albo ktoś zmarły mógłby umocnić naszą 

wiarę, przekonać nas. Jezus mówi: nie. Nawrócenie nie może opierać się 

na spektakularnym cudzie, ani na strachu. Wiara nie rodzi się tylko z 

cudów. Jeśli się nie wierzy, nie pomogą nawet umarli. A z drugiej strony 

mamy Mojżesza i proroków. Mamy słowo Boże. Jezusowi nie chodzi o to, 

by przestraszyć piekłem lub pocieszyć przyszłym niebem. Chce nam raczej 

pokazać, że niebo jest tam, gdzie rozbrzmiewa słowo Boże, które pomaga 

człowiekowi odnaleźć własnego brata (A. Maillot). 

Jak wyobrażam sobie niebo? Czy doświadczam czasem, że niebo jest we 

mnie? Czy dogmat o piekle napawa mnie lękiem czy nadzieją? Czy w moim 

życiu na ziemi doświadczam więcej piekła czy nieba? 

 

                                                                           

 

Drogi Księże diakonie Michale z okazji imienin pragniemy złożyć 

płynące z serca życzenia obfitych Bożych łask oraz samych 

radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień księdza diakona, a Matka Boża z Góry Chełmskiej 

wyprasza na każdy dzień wszystko, co potrzebne by dalej w 

zdrowiu pięknie żyć i podążać drogą Bożą ku świętości. 

                                                                          

Z okazji imienin Siostrze Angelice składamy najserdeczniejsze 

życzenia wielu łask Bożych. Niech Pan Bóg umacnia Siostrę w 

drodze do świętości i nieustannie wspiera, a Matka Boża Chełmska 

ma Siostrę w swojej opiece.  

 

                                                                           

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Za 8, 1-8 

 

Ewangelia Łk 9, 46-50 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Za 8, 20-23 

                                                             

Ewangelia Łk 9, 51-56 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Wj 23, 20-23 

 

Ewangelia Mt 18, 1-5.10 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ne 8, 1-4a 
 

 Ewangelia Łk 10, 1-12 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ba 1, 15-22 
 

Ewangelia Łk 10, 13-16 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ba 4, 5-12.27-

29 

                                      

Ewangelia Łk 10, 17-24 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Ha 1, 2-3.2,24 

                            

2 czytanie 2 Tm 1, 6-8.13-

14 

                                      

Ewangelia Łk 17, 5-10 
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 Ogłoszenia parafialne 

• W każdy poniedziałek o godz.10.00 w sali różańcowej spotykają się emeryci z Klubu Seniora „Na 

Górce”. W programie - konferencje, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, zajęcia 

kulinarne. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

• We pierwsze wtorki miesiąca spotyka się Zastęp św. Michała Archanioła - o godz. 8.30 modlitwy w 

bazylice, a następnie spotkanie formacyjne obok sali różańcowej. Opiekunem duchowym jest ks. Infułat. 

Zapraszamy. 

• We wtorek rozpoczynamy miesiąc nabożeństw różańcowych. Serdecznie zapraszamy codziennie na 

godz. 17.30. Tak planujmy czas, aby każdy z nas był przynajmniej raz na tej modlitwie. Dzieci 

pierwszokomunijne oraz młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy do 

systematycznego uczestnictwa. W październiku zamiast kazań w czasie Mszy św. wieczornych w dni 

powszednie będziemy wsłuchiwali się w rozważania o różańcu. 

• We wtorek o godz. 17.15 dzieci z klas III, które przygotowują się do I Komunii św., otrzymają 

pobłogosławione różańce. 

• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Na godz. 17.30 zapraszamy na różaniec w intencji 

powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. W tym roku do naszego seminarium duchownego 

zgłosiło się i zostało przyjętych dwóch naszych parafian. Tym bardziej w tak trudnym okresie jest to dla 

nas znak działania Boga i zobowiązanie do modlitwy, by wytrwali i zostali świętymi kapłanami. 

• W pierwszy piątek spowiedź na porannych Mszach św. Dla dzieci od godz. 16.00, a o godz. 16.30 Msza 

św. Spowiedź dla młodzieży, kandydatów do bierzmowania i dorosłych - od godz. 17.00. 

• W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, Msza św., a po niej piętnastominutowe rozważanie jednej z 

tajemnic różańca.  

• W pierwszą sobotę wypada również druga rocznica modlitwy za Ojczyznę Różaniec do Granic. 

Duszpasterze parafii chełmskich w tym dniu (5 października) zapraszają wszystkich na modlitwę 

różańcową ulicami naszego miasta z ikoną Matki Bożej Chełmskiej również w intencji naszej Ojczyzny. 

Początek o godz. 18.00 w naszym sanktuarium, zakończenie zaś w Parafii pw. Rozesłania św. 

Apostołów. Tam odmówimy Apel Jasnogórski. Rozważania Droga wolności z Maryją oparte będą na 

naukach Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Prosimy o 

przyniesienie świec.  

• Dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin, którzy chcieliby skorzystać nieodpłatnie z korepetycji 

prowadzonych w parafii, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii. Obecnie mamy możliwość 

udzielenia pomocy z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki. Korepetycje rozpoczną się już 

od przyszłej soboty. 

•  Instytut Zdrowia „Concordia” przy bazylice zaprasza do udziału w Akademii Zdrowia wg św. 

Hildegardy. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Wykłady będą się odbywały 

raz w miesiącu, warsztaty do czterech razy zależnie od tematu. Spotkanie organizacyjne i pierwszy 

wykład zaplanowano na 5 października w bibliotece przy Domu Pielgrzyma od godziny 15.00 do godz. 

17.00. 

• Chełmski Dom Kultury zaprasza na film pt. Tajemnica ojca Pio. Wyświetlany będzie 5 i 6 października 

w Centrum Kultury Filmowej „Zorza”. 

• Solenizantom dzisiejszym i nadchodzącego tygodnia, wśród których są ks. diakon Michał i s. Angelika, 

życzymy obfitości Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom 

szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


