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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 17 lutego 2019 r. 
VI Niedziela Zwykła Rok C 

 

  Pierwsze czytanie                                                                          Jr 17, 5-8                                                                                    
  Czytanie z Pierwszej Księgi Proroka Jeremiasza 

  Tak mówi Pan: "Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 

upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na 

stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię 

słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. 

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku 

strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku 

posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców".                                                                                   

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

 

Drugie czytanie                                                                       1 Kor  15, 12. 16-20        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła Koryntian                                                                                                          

   Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy 

spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus 

nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż 

dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na 

zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 

wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 

pierwociny spośród tych, co pomarli.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                  

http://www.bazylika.net/
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  Aklamacja   

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                 Łk 6, 23ab                                              
     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                               Łk 6, 17. 20-26                                
 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego 

uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru 

i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, 

albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem 

będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy 

zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie 

się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem 

przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już 

pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, 

gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym 

prorokom". 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   

 

Rozważanie  

Główne „kazanie” Jezusa umieszcza św. Łukasz na „równinie” (w przeciwieństwie do Mateusza). 

Rozpoczyna je od błogosławieństw. Błogosławieństwa są rodzajem literackim charakterystycznym 

dla Biblii i znaczą: „dobrze mówić, uwielbiać” oraz: „szczodry, hojny dar”. W języku hebrajskim 

błogosławieństwo wyraża również czynność przekazania daru.  Św. Łukasz mówi o czterech 

błogosławieństwach, które dotyczą ubogich, głodujących, płaczących i prześladowanych. W 

istocie wszystkie te kategorie oznaczają ubogich materialnie lub duchowo. Jezus oczywiście „nie 

konsekruje ubóstwa” (A. Pronzato). Ideałem nie jest samo ubóstwo, ale miłość do ubogich. Słowo 

„ubodzy” w języku greckim i hebrajskim oznacza tych, którzy nie mają niczego, nawet własnego 

domu, czyli żebraków, nędzarzy, opuszczonych, biednych w sensie materialnym. W języku 

biblijnym biednym jest również człowiek, który nie ma większego znaczenia czy wpływu we 

wspólnocie czy społeczeństwie. Nikt się z nim nie liczy, nie interesuje, nie honoruje go, nie 

poważa. Jest lekceważony, pomijany, niejednokrotnie pogardzany. Jest to człowiek po ludzku 

przegrany i bez jakiejkolwiek szansy życiowej. Jednak pomimo tego jest wewnętrznie scalony i 

ufny. Oparciem i pewnością ludzi „ubogich w duchu” jest Bóg, Jego dobroć i miłosierdzie. Po 

błogosławieństwach następują cztery „biada”. „Biada” bogaczom, sytym, śmiejącym się i 

pysznym. W zasadzie wszystkie „biada” można sprowadzić do bogactwa. Bogactwo jest 
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niebezpieczne, gdyż ogranicza cały horyzont życia do teraźniejszości. 

Zamyka w sobie samym i uniemożliwia dostrzeganie potrzeb innych. 

Pochłania człowieka maksymalnie i zasłania Boga. Bogaty w swojej 

krótkowzroczności staje się niewolnikiem rzeczy. Jezus nie przekreśla 

bogactwa ani tym bardziej ludzi bogatych. Chce tylko, byśmy zrozumieli 

niebezpieczeństwo związane z bogactwem, nabrali do niego dystansu i 

podporządkowali go służbie Bogu (i ludziom, zwłaszcza najbiedniejszym). 

Zamiast bogactw doczesnych, powinniśmy raczej starać się być „bogatym 

przed Bogiem”. Więcej uwagi poświęcać dzieleniu się swoimi dobrami niż 

gromadzeniu. A. de Saint-Exupery twierdzi, że „smak podzielonego chleba 

nie ma sobie równego w całym świecie”. A Jezus mówi do swoich uczniów: 

„Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie 

niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani 

mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12, 32). 

  

Które z błogosławieństw jest mi najbliższe? A które jest dla mnie najtrudniejsze w 

realizacji w codziennym życiu? Czy doświadczam na co dzień błogosławieństwa 

Boga? Czy jestem błogosławiony, szczęśliwy? Czy sam jestem dla innych 

błogosławieństwem? Jaki jest mój stosunek do dóbr materialnych? W jaki sposób 

się zabezpieczam? Czy nie wykorzystuję innych ludzi kosztem mojego bogacenia 

się? Jak korzystam ze zdobytych dóbr? Na czym opieram swoje życie? Czy umiem 

znosić cierpliwie braki i niedogodności związane z codziennym życiem? Czy jestem 

wolny wobec pieniędzy i innych rzeczy, z których korzystam na co dzień? Jak 

przeżywam moją zależność od innych? Dzisiaj niemal trzy czwarte ludzkości żyje w 

ucisku, nędzy, ubóstwie… Czy szukam jakiejś formy kontaktu i solidarności z ludźmi 

rzeczywiście ubogimi? Czy na modlitwie zachowuję się jak człowiek ubogi, który 

ma świadomość swojej zależności od Boga i potrzeby Jego łaski i miłosierdzia? 

 

 

         Zapowiedzi przedślubne (8 lutego-14 lutego): 

 Marcin Kowalczuk, kawaler z Kumowa, z parafii pw. Nawiedzenia 

NMP w Kumowie i Amanda Biskupska, panna z Chełma, z parafii 

tutejszej. 

 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

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

 

 

W okresie (8 lutego-14 lutego) sakrament chrztu przyjęli: 
 

 

 Zofia Anna Choma 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 

                                           

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Rdz 4, 1-15.25 

 

Ewangelia Mk 8, 11-13 
                                        

Wtorek 

 

1 czytanie Rdz 6. 5-8;7, 1-

5.10 

                                                              

Ewangelia Mk 8, 14-21 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Rdz 8, 6-13;20-

22 

                                       

Ewangelia Mk 8, 22-26 
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rdz 9, 1-13 

                                

Ewangelia Mk 8, 27-33 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie 1P 5, 1-4 

                        

Ewangelia Mt 16, 13-19  
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Hbr 11, 1-7 

                                       

Ewangelia Mk 9, 2-13 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie 1 Sm 26. 2.7-9   

.12-13.22-23 

                            

2 czytanie 1 Kor 15, 45-49 

                                      

Ewangelia Łk 6, 27-38 
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Ogłoszenia parafialne  

 W minionym tygodniu odbyły się w naszej parafii półkolonie, w których uczestniczyło 48 dzieci. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania spotkań: 

Wychowawcom - p. Jolancie Bulskiej - kierownikowi wypoczynku i autorce programu, p. Annie 

Mięsiak, p. Monice Skrzypczak, p. Jadwidze Rzeszot, p. Małgorzacie Matysek - Wróblewskiej, 

p. Anecie Wróbel, Katechetom – p. Jolancie Gregorowicz, p. Iwonie Kot, p. Bożenie Kmicie, p. 

Emilowi Kolendzie, p. Mariuszowi Pruszkowskiemu, ks. Pawłowi, a także Młodzieży - 

Wolontariuszom z I LO im. Stefana Czarnieckiego. Dziękujemy wodzirejowi – p. Piotrowi 

Wojdyle - Nafalskiemu, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5, Chełmskiej Bibliotece Publicznej, 

Restauracji Kresowe Jadło, Parafialnemu Zespołowi Caritas, który był sponsorem wypoczynku. 

 Przypominamy, że trwają w naszym sanktuarium spotkania dla seniorów: emerytów i rencistów. 

Na kolejne zapraszamy jutro na godz. 10.00 do sali różańcowej. 

 W środę zapraszamy na comiesięczną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi 

ks. Krzysztof Kralka. Rozpocznie ją o godz. 17.15 nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. 

Wcześniej w zakrystii można składać intencje modlitewne. Serdecznie zapraszamy.  

 W piątek wypada Święto Katedry św. Piotra. W naszej parafii odbędzie się w związku z tym 

doroczna uroczystość odpustowa z racji wyniesienia naszego kościoła do rangi bazyliki 

mniejszej. Będzie ona połączona z dziękczynieniem za kolejną rocznicę nawiedzenia naszego 

sanktuarium w znaku Matki Bożej Fatimskiej oraz jubileusz 25. rocznicy powołania Chełmskiej 

Kapituły Kanoników. Porządek Mszy św.: 7.00, 9.00 i suma odpustowa o godz. 18.00, której 

będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Po Mszy św. o godz. 9.00 aż do godz. 

16.00 odbędzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 12.00 do 16.00 chcemy, by dyżur 

modlitewny pełniły grupy formacyjne. I tak od 12.00 - do 13.00 Rodzina Żywego Różańca, od 

13.00 do 14.00 Legion Maryi, od 14.00 do 15.00 Ruch Rodzin Nazaretańskich, od 15.00 do 16.00  

Przyjaciele Oblubieńca i Odnowa w Duchu św. Zapraszamy w ciągu dnia na chwilę modlitwy. O 

godz. 17.30 z Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów wyruszy procesja z figurą Matki Bożej 

Fatimskiej - zapraszamy do uczestnictwa w niej. Po sumie o godz. 18.00 odmówiony zostanie 

Różaniec fatimski. Serdecznie wszystkich zapraszamy. W tym dniu można uzyskać odpust 

zupełny przy spełnieniu warunków przypisanych tej łasce. 

 Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz.16.00 Stowarzyszenie Civitas Christiana, które swoją 

siedzibę ma przy naszym sanktuarium, zaprasza na film Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II, 

a po nim na spotkanie z jego reżyserem - Wandą Różycką - Zborowską. Wstęp wolny. 

 Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą na prace remontowo - budowlane w 

sanktuarium. 

 Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciasta. 

 W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Janina Cieślik, śp. Krystyna 

Borzęcka, śp. Kazimiera Lewkowicz. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom, 

Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 


