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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 30 czerwca 2019 r. 
XIII Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                1 Krl 19,16b.19-21                                                                                    
  Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

  Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”. 

Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście 

par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego 

swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ”Pozwól mi 

ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i 

wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”. Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją 

na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał 

się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.                                                Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        

Drugie czytanie                                                                              Ga 5,1.13-18        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów                                                                                                         

   Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się 

na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie 

bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie 

sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: ”Będziesz miłował bliźniego 

swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie 

nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało 

bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między 

nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, 

nie znajdziecie się w niewoli Prawa.                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                      

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                  1 Sm 3,9; J 6,68b                                                                                                                                                                                          

 Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego.             

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                    Łk 9, 51-62 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał 

przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 

by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, 

uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył 

ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, 

ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy 

mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 

wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw 

pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i 

głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a 

wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

                                                                                                           

 

 Rozważanie 

 

Wobec odrzucenia ze strony drugiego człowieka najczęstszą reakcją jest gniew, oburzenie, chęć odpłaty 

„pięknym za nadobne”. Jezusowi posłańcy nie są wolni od takiej postawy, a po ludzku mają ku temu słuszne 

racje. Przecież ten, który został odrzucony to Nauczyciel, który głosi słowa pełne mocy, to Uzdrowiciel, 

który pochyla się nad ludzkim cierpieniem, to Mistrz, który opiekuje się i formuje swych uczniów, to 

Posłaniec Boży, który ma moc odpuszczania grzechów. Nie można bezkarnie odrzucić kogoś takiego. 

Rozumowanie uczniów jest proste. Mieszkańcy miasteczka powinni ponieść karę za swój nieprzemyślany 

czyn. Ale Jezus zabrania. Dlaczego? Przecież Sodoma i Gomora zostały zniszczone przez deszcz ognia i 

siarki, jako kara za popełniane grzechy. Odrzucenie Bożego Mesjasza jest czymś gorszym niż grzech tych 

miast. A jednak lekcja Sodomy i Gomory nie przyniosła owoców, których można by się spodziewać po tak 

spektakularnej karze. Ludzie nie przestali grzeszyć, uciemiężeni nie przestali się skarżyć na ciemięzców, 

głodni nie zostali nakarmieni i dalej umierają z głodu, cudzołożnicy nie porzucili swoich grzechów. Dlatego 

rozwiązaniem problemu zła nie jest znalezienie odpowiednio okrutnej kary, bowiem ten mechanizm działa 

na krótką metę. Bóg pragnie dotknąć istoty naszego przywiązania do zła. Jezus czyni to w sposób bardzo 

konkretny. Zaprasza nas do współudziału w swej misji. Ale nie przyjmuje swych współpracowników bez 

postawienia konkretnych warunków. Trzy powołania, z których każde rozgrywa się w innym kontekście 

motywów i przeszkód, ukazują nieodzowne oczyszczenie motywacji. Aby jednak przynależność do grupy 

wybranych i posłanych miała leczący dla człowieka charakter, najpierw Jezus sam musi udać się do 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Jerozolimy, aby w obliczu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania każdy człowiek mógł 

skonfrontować się z horrorem przemocy, który zalega w jego sercu. Uzdrowienie z 

tej choroby znajduje się w aktywnym uczestnictwie w misji Jezusa. Iluzją jest 

oczekiwanie, że Jezus mnie uleczy, abym dalej mógł realizować moje własne 

pomysły na życie, wyłącznie z tą różnicą, że uleczony przez Jezusa nie byłbym już 

konfrontowany z wieloma trudnościami, które popychają mnie ku przemocy 

wymierzonej w innych lub we mnie samego. Bez osobistego włączenia się w misję 

Jezusa żądna przemiana nie może się dokonać. Zdumiewa jak bardzo precyzyjnie 

Jezus dotyka problemów zrodzonych z nieuporządkowanych relacji rodzinnych. W 

dzisiejszej Ewangelii medytujemy trzy wymiary oderwania od idolatrycznych 

relacji ludzkich na rzecz relacji do Ojca Niebieskiego. Bez osobistego 

doświadczenia podobnego oderwania nie jestem w stanie kroczyć za Jezusem. 

Pierwszy wymiar niezbędnego oderwania się dotyka poczucia bezpieczeństwa i 

ziemskiej przynależności. Dziecko Boga, na wzór Syna Człowieczego, ma jedyną 

ojczyznę i jedyne zabezpieczenie – Osobę Boga. Ani ludzkie przyjaźnie, ani 

przynależność do określonego narodu, klanu, grupy społecznej, ani pieniądze, ani 

żadna inna rzeczywistość nie może się konfrontować z faktem przynależności do 

Boga. Rytuały i obowiązki międzypokoleniowe dają nam poczucie przynależności 

do społeczności, która będzie nas chronić w chwilach zagrożenia. Grzebanie ojca 

jest aktem przejęcia dziedzictwa, stania się spadkobiercą. Może być także znakiem 

życia w funkcji tego, co ojciec mógłby oczekiwać ode mnie. Ale jedynym ojcem, 

który daje życie i bogactwo, które nie ulegają zepsuciu, to Ojciec Niebieski, który 

daje mi dziedzictwo życia wiecznego, niezniszczalnego. Żadne ludzkie 

przywiązanie nie może równać się przywiązaniu do Ojca w Niebie. Dlatego życie, 

które nie jest uczestnictwem w budowaniem Królestwa Bożego jest śmiercią. To 

dlatego umarli grzebią umarłych. Jezus chce wyrwać mnie z tej służby śmierci, 

zaprasza mnie do nieustannej nowości, do życia, w którym utarte schematy, 

przyzwyczajenia, nawyki ustępują miejsca miłości Boga, który ciągle zachwyca 

nowością. Ostatni wymiar zabezpieczeń, pożegnanie się z rodziną, konfrontuje nas 

z naszym brakiem zaufania Bogu, stałą chęcią posiadania „wyjścia awaryjnego”. W 

stosunku do Jezusa ja także chcę zachować prawo do powrotu do poprzedniego 

życia. Jeśli nie uda mi się zrealizować „wspaniałych planów z Jezusem” zawsze 

mogę odnaleźć „rodzinę”, która mnie przyjmie, afektywnie ugłaska, pocieszy, 

nakarmi i napoi. Ale to właśnie dlatego, że pragnę zabezpieczyć swój ewentualny 

odwrót, nie jestem w stanie doświadczyć mocy Jezusa nad moim życiem. Jezus jest 

bowiem zwycięskim Panem, który odnosi zwycięstwo nawet w obliczu po ludzku 

największej klęski. Przylgnięcie do Niego nigdy nie kończy się przegraną. Ten, 

który przegrywa tak naprawdę nigdy nie przylgnął do Jezusa, zawsze przed pójściem 

za Nim „żegnał się z rodziną”, aby móc tam wrócić. Czyli nigdy nie uwierzył, że 

Jezus jest Panem. Ten, kto ogląda się wstecz nie widzi, dokąd idzie, nie wie, jaką 

drogę wybierają jego kroki. Dlatego jego misja jest nieustannym przenoszeniem 

zranień przeszłości na niepewną przyszłość i kończy się rozczarowaniem. A 

głoszenie Królestwa to nieustanna nowość życia w Bogu, który mnie kocha, 

powołuje, wyzwala i prowadzi ku pełni miłości. 
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Ogłoszenia parafialne 

 Dziś w amfiteatrze w Kumowej Dolinie o godz. 19.00 koncert w wykonaniu Piotra Rubika. Wystąpi ponad 60 

artystów. Patronat honorowy objął ks. abp Stanisław Budzik. 

 W poniedziałek o godz. 5.00 nad ranem wyruszy na Jasną Górę Pielgrzymka Nauczycieli z naszego miasta. 

Przewodniczy jej ks. Tomasz Atras - wikariusz z Parafii Trójcy Przenajświętszej. 

 Wieczorem o godz. 19.00 w poniedziałek pod opieką ks. Pawła i wolontariuszy na dwunastodniowy wypoczynek do 

Jarosławca nad morzem udadzą się dzieci. 

 We wtorek o godz. 18.00 w bazylice będziemy modlili się w intencji ks. Tomasza w wigilię imienin. Serdecznie 

zapraszamy! 

 W środę o godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. za pomordowanych w Kumowej Dolinie. 

 W środę w archikatedrze w Lublinie o godz. 19.00 odbędą się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej 

Płaczącej. W tym roku mija 70 lat od Cudu Lubelskiego. Ks. Arcybiskup serdecznie zaprasza. 

 W czwartek o godz. 5.00 z naszego sanktuarium wyruszy pielgrzymka do Włoch. Pielgrzymi polecają się modlitwie. 

Opiekunami duchowymi będą ks. Proboszcz i ks. Marcin. 

 W Lublinie trwa Europejski Zjazd Chórów „Pueri Cantores” z racji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. W piątek 

chóry będą koncertowały w pięciu ośrodkach archidiecezji. Jednym z nich jest nasza bazylika. Przybędą dwa chóry 

chłopięco – męskie i o godz. 19.00 odbędzie się piękny koncert. Serdecznie zapraszamy. 

 Instytut Zdrowia „Concordia” zaprasza do biblioteki przy naszym sanktuarium na wykład poświęcony zastosowaniu 

nauk św. Hildegardy przez osoby chore na cukrzycę. Wykład poprowadzi w najbliższy piątek 5 lipca o godzinie 16.00 

Zbigniew Łazowski – dietetyk, specjalista medycyny hildegardowej. Wstęp wolny. Instytut działa przy naszym 

sanktuarium i zaprasza do korzystania z indywidualnych konsultacji, porad. Informacje znajdują się na tablicy 

ogłoszeń. 

  W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.30 na nabożeństwo w intencji 

powołanych do służby Bożej, nowych powołań oraz osób, które modlą się za powołanych. Będziemy tez modlili się 

w intencji kapłanów siejących zgorszenie oraz za ich ofiary. 

  W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. oraz od godz. 17.30. W czasie wakacji 

nie ma odwiedzin chorych w domach. 

  Nabożeństwo pierwszej soboty: godz. 7.30 - różaniec, 8.00 - Msza św., a po niej ok. piętnastominutowe nabożeństwo. 

  We wszystkie niedziele lipca w naszym sanktuarium o godz. 19.00 odbędzie piękne wydarzenie artystyczne Wieczory 

organowe na Górze Chełmskiej. W niedzielę za tydzień wystąpi duet organowy z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina w Warszawie - Karolina Karkucińska i Maciej Wota. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dotacji 

Departamentu Kultury Miasta Chełm. Zapraszamy wszystkich. Wstęp wolny. 

  Ze względu na to, że po zmianach personalnych w naszym sanktuarium będzie posługiwał jeden kapłan mniej, nie 

wiedząc o tym przyjęliśmy więcej intencji mszalnych. W związku z tym może tak się zdarzyć, że niektóre intencje 

mogą być tu odczytywane i omadlane, natomiast odprawiane będą przez jednego z naszych kapłanów przebywającego 

na urlopie. Jeśli chodzi o Msze św. od uczestników pogrzebów, przez najbliższe miesiące będą sprawowane we Mszy 

św. zbiorowej w środy i odczytywane podczas nabożeństwa o godz.17.30.  

  Osoby, które w tym roku wybierają się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, mogą zapisywać się w kancelarii 

parafialnej. Pielgrzymi wyruszą z Chełma już po raz czterdziesty – w tym roku pod hasłem: W mocy Ducha św. 

Przewodnikiem pielgrzymki będzie ks. Mariusz Kruk z Parafii Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy zwłaszcza młodzież 

do tej formy spędzenia kilku dni wakacji, jako rekolekcji w drodze. Koszt: 75 zł. Istnieje możliwość zniżek. Jest też 

fundusz pomocy pielgrzymom Idę z Tobą przez złożenie swojej intencji, w której będą się modlić uczestnicy 

pielgrzymki. W ten sposób, nie mogąc osobiście brać udziału w pielgrzymce, można uczestniczyć w niej duchowo. 

Informacje szczegółowe dostępne są w kancelarii. Pielgrzymka chełmska przez pierwsze sześć dni wymaga 

ogromnego zaangażowania przewodnika, który odpowiada za logistykę tego przedsięwzięcia. Od kilku lat zmniejsza 

się liczba pątników z Chełma, dlatego otrzymujemy z Lublina propozycję, by zamknąć oddzielną trasę dla grup 17. i 

18. i rozpoczynać nie 1 a 3 sierpnia razem z Lublinem. Wtedy pielgrzymi mieliby trasę krótszą o dwa dni. Bronimy 

się jeszcze w tym roku. Od Waszego zainteresowania pielgrzymką i uczestnictwa zależy przyszłość Chełmskiej Pieszej 

Pielgrzymki. 

  Siostry Benedyktynki Misjonarki z Puław zapraszają na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w dniach 4-14 sierpnia. 

Koszt 4280 zł i 150 E. Są jeszcze wolne miejsca. Szczegółowy program na tablicach ogłoszeń i stronie fb parafii. 

Informacje i zapisy w zakrystii i kancelarii. Ks. Proboszcz będzie przewodnikiem duchowym. 

  Zapraszamy do Kawiarenki na Górce, która otwarta jest codziennie od 10.00 do 18.00, a w niedziele od 8.00 do 19.30. 

  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Gościom i Parafianom, 

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


