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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 listopada 2019 r. 
XXXIII Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                       Ml 3,19-20a                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Malachiasza 

  Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający 

krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że 

nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie 

słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. 

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         

Drugie czytanie                                                                            2 Tes 3, 7-12        

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan                                                                                               

  Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was 

niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i 

zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie 

mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. 

Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też 

nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale 

nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i 

napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. 

 

                                                                                                                           Oto Słowo Boże.     

                                                                                                                                                                         

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                             Łk 21, 28    

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.                                                                                     

       

                                                                                                                               

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 21, 5-19 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 

Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 

kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki 

będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie 

zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz 

"nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i 

przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do 

nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne 

trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na 

niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do 

królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam 

wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani 

się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 

niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści 

u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze 

życie”.  

  

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W Liturgii Słowa pojawiają się teksty 

eschatologiczno-apokaliptyczne. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada zburzenie 

Jerozolimy, które miało miejsce w 70 roku oraz znaki końca świata. Jezus jednak nie 

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/2019/20190519.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
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wskazuje żadnych dat ani precyzyjnych „sygnałów 

ostrzegawczych”. Wojny, rewolucje, katastrofy naturalne, głód, 

zarazy, prześladowania – to znaki aktualne w każdym czasie. Wobec 

niewiadomej godziny końca życia na ziemi, chrześcijanin powinien 

być zawsze gotowy. Powinien czuwać, wykazywać się odwagą, 

wiernością, nie poddawać się sugestiom różnych mistyfikatorów czy 

jasnowidzów. Życie w perspektywie eschatologicznej prowadzi do 

wolności. Wiemy, że wszystko jest względne, przemijające, a „nasza 

ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20). Nie musimy więc nadmiernie 

lękać się o rzeczywistość tymczasową. Powinniśmy być raczej „w 

drodze” i żyć niejako „na walizkach”. Nie absolutyzować świata, ani 

jego wartości; czynić wszystko w wolności, z dystansem 

wewnętrznym. Św. Ignacy napisał, że jezuita „ma trwać w postawie, 

jakby ciągle podniesionej stopy”, to znaczy zawsze wolny, 

dyspozycyjny, gotowy do wyruszenia w drogę. Myślę, że to zdanie 

powinien głęboko w sercu wyryć sobie każdy uczeń Jezusa. Z 

drugiej strony żyjemy w świecie, w czasie, w historii. I nie możemy 

uciekać od niej, trwając w iluzjach i kwietyzmie. Można wtedy pod 

fałszywym pretekstem poddawać się lenistwu, uciekać od trudu i 

zaangażowania codziennego, pogardzać tym, co przemijające… 

Jednak nie jest to Ewangelia Jezusa. Jezus nie chce, byśmy uciekali 

od świata, ale żyli w nim i przemieniali go od wewnątrz 

sprawiedliwością, pokojem, miłosierdziem i miłością. Życie na co 

dzień Ewangelią jest trudem i wymaga odwagi. Miejmy nadzieję, że 

Jezus nie zażąda od nas świadectwa krwi. Ale na pewno oczekuje 

„świadectwa codzienności”. Jest nim przeżywanie dnia po dniu, w 

cierpliwej wierności Bogu, własnemu sumieniu, obowiązkom. Taka 

wierność Bogu i sobie, gdy przychodzą trudności, kryzysy, nic nie 

wychodzi, pojawiają się porażki w pracy i życiu osobistym, 

niezrozumienie i odrzucenie ze strony najbliższych, wątpliwości w 

wierze, jest nieraz „prawdziwym męczeństwem”. 

Jakie reakcje wywołuje we mnie myśl o końcu świata? Czy nie żyję 

nowinkami, wątpliwymi przepowiedniami i objawieniami? W jakim 

stopniu jestem już wolny i dyspozycyjny? Czy nie uciekam od 

rzeczywistości w iluzje? Co dla mnie jest „największym 

męczeństwem”? Jak je przeżywam? Czy czerpię nadzieję i odwagę 

od Jezusa? 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 Mch 1, 10-15 

 

Ewangelia Łk 18, 35-43 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Mch 6, 18-31 

                                                             

Ewangelia Łk 19, 1-10 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Mch 7, 1. 20-

31 

 

Ewangelia Łk 19, 11-28 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Mch 2, 15-29 
 

 Ewangelia Łk 19, 41-44 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Mch 4, 36-37, 

52-59 

 

Ewangelia Łk 19, 45-48 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Mch 6, 1-13 

                                     

Ewangelia Łk 20, 27-40 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 2 Sm 5, 1-3 

                            

2 czytanie Kol 1, 12-20 

                                      

Ewangelia Łk 23, 35-43 
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Ogłoszenia parafialne 

• W środę 20 listopada zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą jak 

zawsze poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Rozpocznie ją o godz. 17.00 różaniec 

wypominkowy, następnie - Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Intencje modlitwy 

możemy składać w zakrystii lub do puszek. O godz. 18.00 Msza św. sprawowana w 

intencjach złożonych na kartkach, a po niej przed Najświętszym Sakramentem 

modlitwa o uzdrowienie.  

• W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy na kolejną konferencję rodziców dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 

• W piątek 22 listopada przypada wspomnienie liturgiczne św. Cecylii - patronki śpiewu 

i muzyki kościelnej. W naszym mieście rozpoczynamy triduum cecyliańskie. W każdej 

parafii będą występowały chóry i zespoły. W  bazylice podczas Mszy św. o godz. 18.00 

będzie śpiewał chór z Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów, w sobotę podczas Mszy 

św. o godz. 17.00 - schola z parafii św. Matki Teresy z Kalkuty. W niedzielę 

zakończenie. Podczas Mszy św. o godz. 16.00 będziemy modlili się za wszystkie grupy 

wokalne w naszym mieście, a po Eucharystii odbędzie się koncert galowy w wykonaniu 

chórów i zespołów wokalnych. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

• Przyszła niedziela - Chrystusa Króla – jest już ostatnia w roku liturgicznym. Dzieci 

zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.30 z flagami. Zachęcamy do ich wykonania 

samodzielnie albo z pomocą rodziców. 

• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą na bieżące prace 

remontowo – budowlane prowadzone w naszym sanktuarium. Nadal trwa remont krypt, 

zakładana jest też sygnalizacja przeciwpożarowa. Wszystkim Ofiarodawcom 

dzisiejszym, indywidualnym, za ofiary złożone na konto parafialne czy do puszki 

składamy serdeczne Bóg zapłać! W każdą środę modlimy się za Ofiarodawców podczas 

Mszy św. o godz.18.00. 

• W kawiarence możemy zaopatrzyć się w kalendarze na przyszły rok.     

• W przyszłym roku w dniach 4-12 sierpnia chcemy zorganizować 9 dniowa pielgrzymkę 

do Gruzji i Armenii, kolebki chrześcijaństwa. Koszt 4150 zł plus 110$. Uczestnicy 

muszą mieć ważny paszport. Zapisy i program pielgrzymki w zakrystii i kancelarii 

parafii. Przy zapisie obowiązuję zaliczka 1000 zł. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, 

wszystkim zaś Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


