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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 6 września 2020 r. 
   XXIII niedziela zwykła rok A 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                         Ez 33, 7-9 
  Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela  

      Tak mówi Pan: "Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela 

po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do 

występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego 

sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością 

za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej 

drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, 

ty zaś ocaliłeś swoją duszę".                  

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                              

Drugie czytanie                                                                               Rz 13, 8-10    

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                               

   Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje 

drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: "Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 

kradnij, nie pożądaj" i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: "Miłuj bliźniego 

swego jak siebie samego!" Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 

doskonałym wypełnieniem Prawa. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                      

http://www.bazylika.net/


  

                                                                                                                                                               37/2020 

Aklamacja                                                                                    2 Kor 5,19                
 

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 18, 15-20 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i 

upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 

usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 

świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli 

nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam 

wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od 

mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 

jestem pośród nich". 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 
 

Dziś w Ewangelii poruszane są dwie kwestię. Zacznijmy jednak od tej ostatniej. Jeżeli 

dwóch ludzi zgodnie staje wobec Boga w imię Jezusa, On jest z nimi i ich modlitwa 

uzyskuje walor Jego modlitwy! Modlitwa wspólnotowa ma zatem ogromne znaczenie. 

Ba! można powiedzieć, że ma dużo większą rangę niż modlitwa indywidualna. W tym 

stwierdzeniu Jezusa streszcza się również tajemnica Wspólnoty Kościoła. Jest on 

zgromadzeniem wiernych stojących w jedności w imieniu Chrystusa przed Bogiem. 

Jeżeli brak owej zgodności, to modlitwa nie uzyskuje takiej mocy. Stąd ogromna 

tragedia każdego rozbicia pomiędzy wierzącymi w Chrystusa. Jedność na modlitwie 

buduje wspólnotę, buduje Kościół. W duchu tej jedności trzeba zatem patrzeć również 

na napomnienie braterskie, o którym mówi Jezus na samym początku Ewangelii na 

dziś. Warto sobie uświadomić, że do napomnienia braterskiego jesteśmy wezwani już 

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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w Starym Testamencie. Jego celem jest „pozyskiwanie brata”, 

przywrócenie jedności, którą rozerwał grzech i wina. Jedności nie 

rozrywa różnica opinii na jakiś temat, np. opinii na temat polityki 

społecznej, posunięć praktycznych w mieście czy ocen 

dotyczących kandydatów na prezydenta, czy inne stanowiska 

państwowe. Jedność rozrywają wina i grzech. Jeżeli one się 

pojawiają i my je dostrzegamy, to w imię ratowania więzi 

braterskiej mamy obowiązek napomnieć brata. Odnosi się to do 

grzechu przez nas samych rozpoznanego, a nie takiego, o którym 

nam ktoś opowiada. W tym ostatnim przypadku możemy być 

jedynie świadkami napomnienia braterskiego, o który mowa w 

drugim etapie napomnienia. A jak to wygląda u każdego z nas? Czy 

stosujemy się do tego, podanego przez samego Jezusa, schematu? 

Myślę, że wygląda to tak: wpierw się gorszymy. Następnie żalimy 

się innym i rozpowiadamy. Zauważmy, jak daleko jesteśmy w 

naszym postępowaniu od tego, co zaleca Ewangelia! Porządek 

napomnienia jest bardzo ważny. Ewangelijny wyraża szacunek dla 

drugiego i dzięki temu zapewnia zachowanie miłości, gdyż przez 

dyskrecję nie odbiera mu „dobrego imienia” przy wezwaniu do 

odrzucenia grzechu. Przez ponowienie napomnienia sprawa zostaje 

zobiektywizowana przez kogoś drugiego. Dalsza obiektywizacja 

następuje w konfrontacji we wspólnocie Kościoła. I dopiero kiedy 

winny, mimo tego wszystkiego, nie uznaje swojej winy i nie stara 

się poprawić swojego postępowania, prawda nie tylko zostaje 

ujawniona, ale w konsekwencji prowadzi do oddalenia. Nie jest to 

wówczas dodatkowa kara, ale potwierdzenie tego, co sam grzech 

wprowadza: zerwanie jedności. Tylko prawda leczy i jest w stanie 

wprowadzić w życie. Natomiast my najczęściej kończymy na 

gadaninie, wylewaniu swojej złości w słowach, co ani nie leczy 

samego grzechu, ani nie pomaga temu, który zgrzeszył, ani nie 

prowadzi do żadnych pozytywnych wniosków. W zamian za to 

narasta coraz bardziej poczucie frustracji, streszczające się w 

stwierdzeniu: „i tak to nic nie da”, oraz pogłębia się atmosfera 

nieufności, patrzenia złym okiem na drugiego. A z tego tylko diabeł 

się cieszy. Musimy się nawzajem leczyć i budować jedność przez 

przebaczenie i dochodzenie do prawdy, która musi być wyrażona w 

naszych relacjach. 

Oprócz małych i zagubionych, we wspólnocie są również 

grzesznicy. Musimy prosić Ojca o miłość i o mądrość, abyśmy 

potrafili im pomóc w pokonaniu zła. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 Kor 5, 1-8 

 

Ewangelia Łk 6, 6-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Mi 5, 1-4a 

                                                             

Ewangelia Mt 1, 1-16. 

18-23 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Kor 7, 25-31 

 

 Ewangelia Łk 6, 20-26 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 8, 1b-7. 

10-13 

 

 Ewangelia Łk 6, 27-38 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Kor 9, 16-19. 

22-27 

 

Ewangelia Łk 6, 39-42 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Kor 10, 14-

22 

                                    

Ewangelia Łk 6, 43-49 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Syr 27, 30-27, 

7 

                            

2 czytanie Rz 14, 7-9 

                                      

Ewangelia Mt 18, 21-35 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś na godz.17.00 zapraszamy  na  spotkanie w sali nr 4 Przewodników Sanktuaryjnych. 

• Dziś ostatni dzień Nowenny do Matki Bożej Chełmskiej Zapraszamy na godzinie 17.40  oraz ostatni dzień 

Triduum przed odpustem. Kazania głosi ks. dr Krzysztof Gałan. Po Eucharystii o godz. 18.00 zapraszamy 

na procesję różańcową w Rosarium z ikoną Matki Bożej Chełmskiej, a bezpośrednio po różańcu apel 

maryjny. Przynieśmy ze sobą świece.     

• W poniedziałek i wtorek odbędą się uroczystości odpustowe. Porządek podany jest na plakatach oraz 

stronie internetowej parafii. Ołtarz polowy usytuowany będzie przed wejściem do bazyliki. 7 września o 

godz. 18.00 odbędzie się procesja do ołtarza z ikoną Matki Bożej Chełmskiej. Mszy św. będzie 

przewodniczył ks. biskup Adam Bab. Od godz. 21.00 rozpoczynamy nocny blok modlitewnego czuwania. 

Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy na Apel, a po nim Drogę Krzyżową oraz modlitwę 

uwielbienia, którą w tym roku poprowadzi zespół Good God. O godz. 24.00 Pasterka Maryjna, którą 

sprawować będą rodacy i byli wikariusze. Mszy św. przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ks. Michał 

Myśliwiecki. O godz. 1.00 różaniec fatimski, a po nim procesja z lampionami w rosarium. Godz. 5.30 – 

godzinki, następnie Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00. O godz. 9.00 Mszy św. z błogosławieństwem 

małych dzieci będzie przewodniczył ks. biskup Mieczysław Cisło. Sumie odpustowej o godz. 11.30 

przewodniczyć będzie ks. biskup Andrzej Jeż z Tarnowa. Ważnym wydarzeniem na sumie, do którego 

przygotowujemy się w naszym sanktuarium już od 9 tygodni, będzie akt zawierzenia Jezusowi przez 

Matkę Bożą Chełmską naszego miasta i Ojczyzny. Dokona go nasz ks. Arcybiskup. Podczas Eucharystii 

pobłogosławione zostaną wieńce i róże, a po niej odbędzie się procesja eucharystyczna. O godz. 16.00 

Msza św. z błogosławieństwem tornistrów i przyborów szkolnych, której przewodniczyć będzie ks. bp 

Ryszard Karpiński. Mszę św. kończącą uroczystości odpustowe o godz. 18.00 będzie sprawował ks. 

Krzysztof Gałan, który także wygłosi kazanie. Wszystkich wybierających się na Msze św. o godz. 9.00, 

11.30, 16.00 i 18.00 prosimy o przyniesienie ze sobą róży, jako szczególnego daru dla Maryi. Kwiaty te 

zostaną pobłogosławione w trakcie specjalnej modlitwy. Pozostawimy je w sanktuarium, jako nasz dar. 

Zostaną one zasuszone, a następnie będą dołączane do obrazków z modlitwą do Matki Bożej Chełmskiej, 

jako jej szczególny atrybut, przypominający cudowne uzdrowienie niewidomego dziecka za przyczyną 

Chełmskiej Królowej. Z nadzieją, że każdy, kto z wiarą w orędownictwo Matki Bożej Chełmskiej będzie 

się uciekał, otrzyma zdrowie duszy i ciała. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. Róże 

będziemy mogli również zakupić w sanktuarium. Przypominamy, że trwa pandemia. Prosimy o 

zachowanie odpowiedniej odległości, założenie maseczek i dezynfekcję rąk. Maseczki za dobrowolną 

ofiarę będą również do nabycia  na terenie sanktuarium. 

•  Dziewięciotygodniowe przygotowania do zawierzenia Matce Bożej Chełmskiej prowadził ks. Infułat 

Kazimierz Bownik, głosząc piękne katechezy w oparciu o życie i nauczanie Sługi Bożego Kard. Stefana 

Wyszyńskiego. „Wszystko postawiłem na Maryję”. Nie wszyscy z nas mogli skorzystać z tego czasu. 

Wychodząc, ufamy, naprzeciw zapotrzebowaniu wydaliśmy je w formie książkowej. Są do nabycia w 

kawiarence w cenie 10 zł.  Stanowią cegiełkę na prace prowadzone w sanktuarium. Składamy też 

serdeczne Bóg zapłać Sponsorowi za 100% sfinansowanie tego wydania. 

• Wydaliśmy też kalendarz na przyszły rok 2021. Temat fotograficzny to Ikona Matki Bożej Chełmskiej i 

jej kopie znajdujące się w naszym sanktuarium. Koszt 6 zł. Do nabycia w kawiarence. 

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom, 

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


