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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 25 października 2020 r. 
   XXX niedziela zwykła rok A 

 

  Pierwsze czytanie                                                              1 Krl 8, 22-23. 27-30 
  Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej  

     Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i 

wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w 

górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, 

którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i 

niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc 

na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej 

modlitwy, którą dziś Twój sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą 

otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś: Tam będzie moje imię – tak aby 

wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sługi 

Twego i Twojego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w 

miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”. 

                     

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                          

Drugie czytanie                                                                           1 Kor 3, 9b-11. 16-17    

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian                                                                                               

   Bracia: Wy jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, 

położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus 

Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś 

zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                      

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                   2 Krn 7, 16                
 

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. 
 

 

 

 

Ewangelia                                                                                                                   Mt 16, 13-19 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za 

kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. 

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły 

ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 

Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I 

tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w 

niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 

Rozważanie 
 

To bardzo piękny fragment Ewangelii. Jest on odczytywany na Mszy inaugurującej 

pontyfikat każdego papieża. Musi to być wielkie wzruszenie słyszeć do siebie odniesione 

słowa Jezusa: „Na tobie, opoce, zbuduję mój Kościół”. Tylko że byłoby ogromną przesadą 

twierdzić, że słowa te skierowane są jedynie do Biskupów Rzymu. Tekst ten dotyczy 

każdego z nas. Myślę, że jednym z problemów współczesnych chrześcijan jest brak 

świadomości tworzenia wspólnoty. To, że  jesteśmy wierzący, jest dopiero punktem wyjścia; 

wynikają z tego kolejne zadania. Teraz pomyśl o tych słowach jeszcze raz. Do każdego z nas 

osobna Chrystus mówi: „na tobie zbuduję mój Kościół”. Spróbuj wyobrazić sobie, ilu ludzi 

wierzyło w Chrystusa przez wieki. Pomyśl, ilu wspaniałych teologów nosiła ta ziemia. 

Przypomnij sobie, ile osób oddało życie za wiarę. A mimo wszystko Kościół jest niepełny 

bez ciebie. Wyobraź sobie wielką świątynię zbudowaną z różnego rodzaju kamieni – 

wszystkich kolorów, rozmiarów, kształtów. Ale w ścianach pojawiają się tu i ówdzie dziury, 

jakby czekały na jakieś wypełnienie. Czy taka budowla będzie mocna? Czy patrzyłeś 

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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kiedykolwiek na Kościół w ten sposób? Czy postrzegałeś siebie jako 

niezbędną część Kościoła? Jest jednak niezbędny warunek, który trzeba 

spełnić, żeby z opoki nie zmienić się w żwir. Jest o tyle trudno mu 

sprostać, że bardzo często dochodzi do wykrzywień w tej materii. Jezus 

pyta, za kogo uważają go ludzie. Właśnie! Za kogo uważają Chrystusa 

ludzie dzisiaj? Za pocieszyciela w smutnych chwilach, za doradcę 

życiowego, za wspaniałą postać w historii świata, za przewodnika  w 

rozwoju wewnętrznym, za postulatora pokoju międzyludzkiego… Ale 

kim naprawdę jest dla mnie Chrystus? Czy potrzebuję Jezusa jedynie w 

smutku? Czy wzywam Go tylko w trudnych chwilach? Czy może jest 

mi potrzebny tylko na Boże Narodzenie lub Wielkanoc? A może idę z 

Nim przez całe życie? Jest moim najbliższym przyjacielem, który 

wspiera, ale też gani, a Jego słowa zawsze przyjmuję z otwartym 

sercem? Czy widzę w Nim swojego Zbawiciela? Chciałbym kiedyś, na 

starość, móc powiedzieć jak św. Paweł: „W dobrych zawodach 

wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono 

dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan” (2 

Tm 4,7-8). Na pewno nie będzie to możliwe, jeżeli wpierw nie 

zjednoczę swojego życia z Mistrzem. Paweł mógł tak powiedzieć, bo 

sam wcześniej wyznał: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 

Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje 

jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie 

wydał za mnie” (Ga 2,20). Takiego życia życzę sobie i tobie, niech 

wspiera nas w tym Chrystus! 

Ojcze Święty, otwórz nasze umysły, abyśmy umieli zapytać, kim jest 

Jezus dla nas, a ożywieni Twoim Duchem miłości mogli uznać Go za 

Mesjasza, naszego Odkupiciela. Amen. 

 

 

Drogi księże Szymonie 
  

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, 32-5.8 

 

Ewangelia Łk 13, 10-17 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ef 5, 21-33 

                                                             

Ewangelia Łk 13, 18-21 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Ef 2, 19-22 

 

 Ewangelia Łk 6, 12-19 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ef 6, 10-20 

 

 Ewangelia Łk 13, 31-35 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Flp 1, 1-11 

 

Ewangelia Łk 14, 1-6 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Flp 1, 18b-26 

                                    

Ewangelia Łk 14, 1. 7-11 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Ap 7, 2-4. 9-14 

                            

2 czytanie 1 J 3, 1-3 

                                      

Ewangelia Mt 5, 1-12a 

             



  

                                                                                                                                                               44/2020 

Ogłoszenia parafialne 

• Dzisiaj we wspólnocie parafialnej przeżywamy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła. Nasza 

bazylika to nie tylko miejsce przebywania Boga wśród nas, ale także nasz dom. Dziękujemy 

wszystkim, którzy są wrażliwi i troszczą się o jej piękno przez obecność na modlitwie, 

przynależność do grup i angażowanie się dla dobra wspólnoty parafialnej. Wdzięczni też jesteśmy 

za wszelkie dotychczasowe ofiary, również i za te złożone dziś na tacę z myślą o bieżących pracach 

remontowych. W każdą środę podczas nabożeństwa i Mszy św. wieczornej modlimy się za naszych 

Ofiarodawców. Bóg zapłać za Wasze dobre serca! 

• Jutro kolejny dzień comiesięcznej nowenny 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.                                                                                                                                          

• Ruszają pierwsze warsztaty dla kobiet. Będzie to dziewięć spotkań (raz w miesiącu) dla kobiet w 

każdym wieku i powołaniu, pomagających odkryć tożsamość córki Boga i piękno kobiecości. 

Nieodpłatne warsztaty będą miały charakter modlitewno – praktyczny. Na pierwsze spotkanie 

zapraszamy w środę 28 października na godz. 18.45 do sali różańcowej. Osoby, które się nie 

zapisały, będą miały taką możliwość na pierwszym spotkaniu. 

• W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Szymona z racji jego imienin. 

• W niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej bazylice będą 

sprawowane w porządku niedzielnym. Procesje na cmentarzach nie odbędą się. W tym dniu mamy 

obowiązek uczestnictwa we Mszy św. 

• W poniedziałek za tydzień będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w 

bazylice o godz. 7.00, 9.00 oraz 18.00. Procesji nie będzie. Przypominamy o odwiedzeniu grobów 

zmarłych kapłanów. 

• Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w Czyśćcu 

cierpiące. Warunki uzyskania tej łaski to: pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, 

stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, brak przywiązania do żadnego, nawet 

najmniejszego, grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy do podjęcia tej 

praktyki, która pomoże bliskim zmarłym wejść do chwały zbawionych w niebie. 

• Przypominamy, że cmentarz to miejsce święte. Wymaga od nas również odpowiedniego 

zachowania. Zrezygnujmy w czasie naszej modlitwy przy grobach bliskich z rozmów 

telefonicznych, słuchania muzyki, palenia papierosów. Pamiętajmy o właściwym dla tego miejsca 

stroju. 

• Do zabrania są jeszcze karty wypominkowe. Wypełnione czytelnie prosimy składać do puszki, 

która znajduje się przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego.  Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 

17.15, a w sobotę o 16.15. 

•  Konferencja i spotkanie Rodziny Żywego Różańca w niedzielę 8 listopada po Mszy św. o godz. 

9.00. 

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów. Wśród nich jest ks. prałat 

Tadeusz Kądziołka, nasz były proboszcz. Wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i 

Pielgrzymom życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


