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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 20 września 2020 r. 
   XXV niedziela zwykła rok A 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                          Iz 55, 6-9 
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

      Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 

bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci 

do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje 

– nad myślami waszymi.                    

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                               Flp 1, 20c-24. 27a    

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian                                                                                               

   Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez 

śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – 

to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron 

doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać 

zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób 

godny Ewangelii Chrystusowej. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     D 16, 14b                
 

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. 
 

 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 20, 1-16a 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Królestwo 

niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć 

robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich 

do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 

wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo 

uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: 

„Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. 

Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy 

do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich 

aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 

Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę 

pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to 

odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara 

umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak 

samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 

patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".   

 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 
 

Przypowieść o zaproszonych do pracy w winnicy ukazuje hojność Boga. Właściciel 

winnicy (Bóg) w każdej chwili dnia wychodzi na rynek, aby zatrudnić oczekujących na 

pracę bezrobotnych. Nie patrzy na zegarek. Nie przygląda się "referencjom" i 

rekomendacjom. Można by nawet powiedzieć, że lubi zatrudniać tych, którzy nie mają 

http://mateusz.pl/czytania/2020/20200913.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200913.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/2020/20200913.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/2020/20200913.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/2020/20200913.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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dobrych referencji: celnicy, jawnogrzesznice, złodzieje, mogą się 

okazać "idealnymi" robotnikami w Jego winnicy (A. Pronzato). 

Bóg jest Ojcem i przyjmuje do swojej rodziny wszystkich bez 

wyjątku. Kimkolwiek bylibyśmy, uzdolnieni lub nie, 

wykwalifikowani lub nie, odważni czy lękliwi, będący u początku 

naszego życia, w jego południu czy u schyłku. Jesteśmy 

oczekiwani. Na każdym etapie życia możemy powierzyć się 

dobroci, hojności i miłosierdziu Boga. Nawet gdy będzie już 

"godzina jedenasta", a więc jesień naszego życia. 

W życiu zawodowym bardzo ważny jest awans, sukces. Taki 

awans mierzy się również korzyściami materialnymi. A związany 

jest m. inn. z wysługą lat. Pan Bóg nie stosuje logiki awansu, 

zasług, ani prymatu starszeństwa. Robotnicy, którzy pracują od 

świtu otrzymują podobną zapłatę, jak zatrudnieni o godzinie 

szóstej, dziewiątej czy jedenastej. Wobec Boga nie chodzi o "lata 

wysługi", ale o intensywność, bezinteresowność, otwartość na 

Jego słowa, Jego wołanie. Robotnicy dziewiątej i jedenastej 

godziny otrzymali podobną nagrodę, bo odpowiedzieli równie 

hojnie na powołanie, niezależnie, od tego, kiedy je usłyszeli. 

Na pierwszy rzut oka, zapłata Boga wydaje się niesprawiedliwa, 

jednakowa dla wszystkich. Jest nią miłość Ojca. Miłość, w której 

nie ma większej części dla jednych, a mniejszej dla drugich. Nie 

ma ograniczeń dotyczących wieku, zdolności czy czasu trwania 

wysiłku. Jest to miłość absolutnie bezinteresowna i nieskończona. 

Jednak by ją zrozumieć trzeba mieć "dobre, czyste oko". 

Jak rozumiem Bożą sprawiedliwość? Jaka jest moja relacja z 

Bogiem? Na czym ją opieram? Czy nie patrzę złym okiem na Boga 

i bliźnich? 

Drogi księże Mateuszu 
  

Z okazji Twoich imienin życzymy Ci dużo zdrowia, niesłabnącego 

żaru ducha w jakże trudnej kapłańskiej posłudze, oraz realizacji 

wszystkich zamierzeń i planów zgodnie z wolą Bożą. Życzymy, by 

Księdza życie było żywym głosem Ewangelii, żeby było wymownym 

świadectwem prymatu Boga oraz świadectwem miłości. Niech 

Najświętsza Maryja Panna – Pani Chełmska otacza Księdza 

Matczyną miłością i opieką oraz niech wyprasza u Syna wszelkie 

łaski i siły potrzebne w żarliwym głoszeniu Słowa Bożego. 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ef 4, 1-7. 11-1 

 

Ewangelia Mt 9, 9-13 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Prz 21, 1-6. 10-1 

                                                             

Ewangelia Łk 8, 19-21 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Prz 30, 5-9 

 

 Ewangelia Łk 9,  1-6 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Koh 1, 2-11 

 

 Ewangelia Łk 9, 7-9 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Koh 3, 1-11 

 

Ewangelia Łk 9, 18-22 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Koh 11, 9-12 

                                    

Ewangelia Łk 9, 43b-45 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Ez 18, 25-28 

                            

2 czytanie Flp 2, 1-11 

                                      

Ewangelia Mt 21, 28-32 
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Ogłoszenia parafialne 

• Jutro podczas Mszy św. o godz.18.00 będziemy modlili się w intencji ks. Mateusza z 

racji Jego imienin. 

• W poniedziałki o godz. 16.30 spotyka się Legion Maryi. Zapraszamy osoby 

poszukujące duchowości maryjnej i działania apostolskiego. Opiekunem jest ks. 

Tomasz. 

• W poniedziałki o godz. 19.00 w bazylice spotyka się Wspólnota Przyjaciół 

Oblubieńca. Osoby, które chciałyby do niej dołączyć, serdecznie zapraszamy. 

Pasterzem wspólnoty jest ks. Paweł. 

• Wspólnota Ruch Rodzin Nazaretańskich spotka się w najbliższy wtorek po Mszy św. 

wieczorem w sali nr 4 przy Bramie Uściługskiej. Osoby poszukujące tej formy 

duchowości zapraszamy. Nowym opiekunem został ks. Mateusz Wójcik.   

• W czwartki o godz. 19.00 w kaplicy nad Bramą Uściługską spotyka się Wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym Wolni w Chrystusie. Zapraszamy osoby poszukujące tej 

formy duchowości. Pasterzem jest ks. Szymon. 

• W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Jeśli będzie dobra pogoda, 

odprawimy ją w naszej Chełmskiej Kalwarii.  

• W piątek o godz. 19.00 zapraszamy młodzież, która chciałaby uczestniczyć w 

młodzieżowej formacji oazowej. Spotkanie odbędzie się w sali nr 3. Moderatorem jest 

ks. Jan. 

• Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, zapraszamy w każdą sobotę o godz. 

11.00 do sali nr 3 w podcieniach. Opiekunem jest ks. Tomasz. 

• Dzieci od klasy IV do klasy VI zachęcamy do Oazy Dzieci Bożych. Spotkania w soboty 

o godz.10.00 w Sali nr 3. Odpowiedzialny ks. Jan. 

• Dzieci zapraszamy też do scholii. Próby w niedziele o godz.10.00 w sali nr 3. 

Odpowiedzialni s. Angelika i Pan Dariusz. 

• Osoby dorosłe, wychowane w duchu oazowym czy poszukujące tej formacji, 

zapraszamy na spotkania Oazy Dorosłych w każdą sobotę o godz. 18.00 w sali nr 3. 

Opiekunem jest ks. Jan. 

• Nauczycieli różnych przedmiotów, którzy, udzielając korepetycji, chcieliby, jako 

wolontariusze pomóc dzieciom i młodzieży z uboższych rodzin, prosimy o zgłaszanie 

się do zakrystii lub kancelarii.   

• Od kilku lat mężczyźni z całej Polski uczestniczą w tzw. Oblężeniu Jasnej Góry. 

Modlitwy, konferencje i dyskusje panelowe będą transmitowane w internecie. Więcej 
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informacji na plakacie w gablocie oraz stronie internetowej oblezenie.mezczyzni.net. 

Zapraszamy wszystkich mężczyzn oraz Rycerzy Maryi na wieczorny kulminacyjny 

moment Oblężenia 26 września o godz. 16.45 do sali różańcowej. W programie: 

modlitwa różańcowa, konferencje online z Jasnej Góry, m.in. abpa Grzegorza Rysia, 

oraz wspólna Eucharystia. Pozostałe informacje u ks. Mateusza.      

• Narzeczonych zapraszamy na nauki przygotowujące do sakramentu małżeństwa w 

dniach 26 września i 03- 04 października. Zapisy i informacje w kancelarii. 

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

budowlane prowadzone w sanktuarium. Przypominamy, że za wszystkich 

Ofiarodawców modlimy się w środy podczas nabożeństwa o godz. 17.30 i Mszy św. o 

godz. 18.00.   

• Za tydzień Mszą św. w bazylice o godzinie 16.00  rozpoczną się Dni Kultury 

Chrześcijańskiej. Po Eucharystii Koncert Chóru Pueri Cantores Lublinenses. Cały 

program podany jest na plakatach. 

• Zapraszamy do kawiarenki. Możemy nabyć kalendarze na przyszły rok oraz są jeszcze 

katechezy ks. Infułata, które przygotowywały nas do zawierzenia Matce Bożej 

Chełmskiej. No i na dobre ciasto. Zapraszamy też do krypt i na wieżę. 

• Od przyszłej niedzieli powróci autobus BAZYLIKA. Będzie kursował na takich samych 

zasadach jak dotychczas. Pamiętajmy o maseczkach. 

• W przyszłą niedzielę odpust w Kamieniu i jubileusz stulecia Parafii. Suma o godz. 

12.30. Ksiądz Proboszcz zaprasza. 

• W poniedziałek 28 września rozpoczynamy dziewięciomiesięczną nowennę z 

modlitwą do Matki Bożej Chełmskiej o dar poczęcia dla małżeństw niemogących mieć 

własnych dzieci. Zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca Msza św. o godz. 18.00. 

Prosimy o poinformowanie i zaproszenie małżeństw starających się o potomstwo. 

• W tym roku ruszają pierwsze warsztaty dla kobiet. Będzie to 9 spotkań (raz w 

miesiącu) dla kobiet w każdym wieku i powołaniu, pomagających odkryć tożsamość 

córki Boga i piękno kobiecości. Warsztaty będą miały charakter modlitewno-

praktyczny oraz będą darmowe. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 6 października we 

wtorek na godz. 18:45 do sali różańcowej. Zapisy odbywają się drogą internetową! 

Link do zapisów podany jest w ogłoszeniach, na plakatach oraz na stronie internetowej 

parafii. https://rozwijajtalenty.pl/miasta/chelm 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom błogosławionego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 


