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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 3 listopada 2019 r. 
XXXI Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                  Mdr 11, 22–12, 2                                                                                    
  Czytanie z Księgi Mądrości 

 

  Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na 

ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na 

grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie 

brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się zachowało, czego 

byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. 

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz 

upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w 

Ciebie, Panie, uwierzyli. 

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                            

Drugie czytanie                                                                            2 Tes 1, 11 –2, 2        

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan                                                                                               

  Bracia: Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego 

wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący 

z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a wy w 

Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy was, bracia, 

http://www.bazylika.net/


  

 

                                                                                                                                                               45/2019 

abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź 

przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już 

nastawał dzień Pański. 

                                                                                                                           Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                             

Aklamacja                                                                                                                                 J 3, 16    

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego 

wierzy, ma życie wieczne.                                                                                   

       

                                                                                                                               

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 19, 1-10 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, 

imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie 

zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 

miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 

"Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł 

więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: "Do 

grzesznika poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto 

połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 

poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, 

gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić 

to, co zginęło". 

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

Nowy katechizm Kościoła Katolickiego określa modlitwę jako spotkanie dwóch 

pragnień: Bożego i ludzkiego. Dzisiejsza Ewangelia o celniku Zacheuszu trafnie 

obrazuje te dwa pragnienia. Jezus pragnie spotkać Zacheusza w Jego domu, ale na 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
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/2019/20191020.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
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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płaszczyźnie przyjacielskiej partnerskiej. Jego podejście do 

Zacheusza diametralnie różni się od innych. Wszyscy patrzą na 

Zacheusza z góry i przypisują mu najgorsze cechy. Jest 

grzesznikiem, poborcą celnym, chciwcem. Spojrzenie Jezusa 

nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne. Jesus wnika w głębię, 

w serce, w najskrytsze motywacje. Spojrzenie Jezusa zawsze 

wydobywa to, co w człowieku najpiękniejsze. Objawia jego 

możliwości. Zacheusz nie jest tylko celnikiem i grzesznikiem, 

ale przede wszystkim człowiekiem zdolnym do największej 

hojności, bezinteresowności i miłości. Trzeba tylko dać mu 

szansę, uwierzyć w niego, zaakceptować takim, jaki jest, 

zamiast osądzać i potępiać. Każdy Zacheusz w głębi serca jest 

dobry i zdolny do największej miłości. Zacheusz z kolei pragnie 

zobaczyć Jezusa. Pragnie Boga. I nikt i nic nie jest w stanie mu 

przeszkodzić zrealizować to pragnienie serca. Ani tłum gapiów, 

który zasłania mu Jezusa, ani pozycja, jaką posiada w swojej 

grupie społecznej, ani konwenanse. Z fantazją, jak dzieciak, 

wspina się na drzewo i wypatruje Jezusa. W Zacheuszu jest 

pierwotne pragnienie i tęsknota za Bogiem. I to pragnienie 

pozostaje, dręczy, niepokoi… Pozycja społeczna, zgromadzone 

pieniądze, rzeczy materialne…, nic nie może go zagłuszyć. 

Jezus odpowiada na jego pragnienie. A nawet więcej, poszerza 

je, wyzwala nowe – pragnienie dzielenia, dawania, 

miłosierdzia, „zakurzone i zakopane w głębi” pragnienie 

miłości. Jezus pragnie stworzyć z Zacheusza „odnowionego 

człowieka”. 

Czy nie zapominam, że Pan Bóg ma również wobec mnie 

pragnienia? Czego ode mnie oczekuj? A co jest moim 

najgłębszym pragnieniem? Czy jestem człowiekiem fantazji i 

humoru (jak Zacheusz)? Czy raczej formalistą, który kieruje się 

konwenansami, lękiem przed oceną innych i utratą poważania, 

obawą przed byciem innym i odejściem od norm i zasad, które 

rządzą moim środowiskiem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      
 

1 czytanie Rz 11, 29-36 

 

Ewangelia Łk 14, 12-14 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Rz 12, 5-16a 

                                                             

Ewangelia Łk 14, 15-24 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Rz 13, 8-10 

 

Ewangelia Łk 14, 25-33 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rz 14, 7-12 
 

 Ewangelia Łk 15, 1-10 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Rz 15, 14-21 

 

Ewangelia Łk 16, 1-8 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ez 47, 1-2.8-

9.12 

                                     

Ewangelia J 2, 13-22 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 2 Mch 7, 1-

2.9-14 
                            

2 czytanie 2 Tes 2, 16-3.5 

                                      

Ewangelia Łk 20, 27-38 
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 Ogłoszenia parafialne 

 Zakończony sezon pielgrzymkowy i turystyczny to czas, by podziękować Braciom i 

Siostrom z Legionu Maryi za pełnienie dyżurów w dzwonnicy, Rodzinie Żywego 

Różańca w bazylice, Panu Adamowi Czujkowskiemu - przewodnikowi - za 

oprowadzanie grup. Bóg zapłać wszystkim za bezinteresowną posługę na rzecz 

naszego sanktuarium. 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy troszczą się o swoją świętość i zbawienie, 

do zawierzenia siebie i swojego życia Jezusowi przez Maryję według Traktatu o 

prawdziwym nabożeństwie do NMP św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. 

Odkryj moc zawierzenia Maryi - pod takim hasłem w naszym sanktuarium będziemy 

się przygotowywać do tego zawierzenia 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia. Poprzedzać je będzie 33-dniowy okres duchowego przygotowania, 

skoncentrowany na  Mszach św. w każdy czwartek, o godz. 18.00 połączonych z 

tematyczną katechezą.  Początek już w najbliższy czwartek. W tym dniu pragnący 

wstąpić w niewolę Maryi będą mogli złożyć deklarację zakupu podręcznika 

formacyjnego. Zapraszamy. 

 Dorosłych parafian i sympatyków, którzy chcieliby dołączyć do czytających Pismo 

św. podczas Mszy św., zapraszamy w najbliższy wtorek do kancelarii na godz. 19.00 

na pierwsze spotkanie przygotowawcze.   

 W środę po Mszy św. wieczorem odbędzie się spotkanie formacyjne dla dorosłych 

lektorów. 

 W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zachęcamy szczególnie do 

modlitwy w intencji powołanych do Służby Bożej. 

 Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na kurs Nowe Życie, rekolekcje w naszym 

sanktuarium, które odbędą w dniach 8 - 10 listopada. Informacje i zapisy w zakrystii 

i kancelarii. 

 Ze względu na śluby w najbliższą sobotę różaniec wypominkowy będzie po Mszy 

św. o godz. 17.00, a nie jak jest napisane o 16.15. Przepraszamy za zmianę. 

 W kawiarence możemy zakupić już kalendarze na przyszły rok oraz Księgę cudów i 

łask. 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


