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  Pierwsze czytanie                                                                  Mdr 2, 12. 17-20                                                                                    
  Czytanie z Księgi Mądrości  

Bezbożni mówili: "Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: 

sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam 

przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, 

wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg 

ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by 

poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć 

haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony".                    

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                               

Drugie czytanie                                                                               Jk 3, 16 – 4, 3           

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła  

   Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość 

zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, 

ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów 

ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają 

pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z 

waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie 

morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie 

posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, 

starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.                                                                                     

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                    

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     2 Tes 2, 14           
 

  Bóg wezwał nas przez Ewangelię,  

                                               abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mk 9, 30-37 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka    

     Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym 

wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". 

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. 

Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni 

milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest 

największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być 

pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął 

dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z 

tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 

przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".  

                                                                                                                                    

                                                                                     Oto Słowo Pańskie.                               

 Rozważanie 

Apostołowie byli trzy lata "w szkole Jezusa". Bliskość i stała obecność Mistrza była 

czasem ich formacji, kształtowaniem osobowości, tożsamości a także misji, jaką mieli 

podjąć. Jezus formował uczniów nie tyle poprzez słowa i przekaz zasad moralnych, co 

poprzez obecność. Jednak Jego słowa i świadectwo nie zawsze spotykały się ze 

zrozumieniem. 

Uczniowie musieli nauczyć się, że mentalność Jezusa znacznie różni się od mentalności 

świata. Sprawdzianem wielkości świata są: ranga społeczna, pieniądze, stosunki, 

kultura. Jest to często świat pozorów, wyliczeń, kalkulacji. Świat, który podoba się 

Jezusowi, świat Ewangelii jest bezinteresowny, jest światem dyskrecji, służby i postawy 

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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dziecka. Kto chce być pierwszy, będzie ostatni. Komu się wydaje, 

że jest wielki, w rzeczywistości jest mały. 

Jezus nie znosi hierarchii. Ale uczy "patrzenia na nią… od dołu" 

(A. Pronzato). Za wzór stawia dziecko. W mentalności hebrajskiej 

dzieci przyjmowano przede wszystkim jako Boże 

błogosławieństwo. W czasie ceremonii zaślubin na progu domu 

lub namiotu rozbijano owoc granatowca, tak, aby ukazały się 

liczne ziarna, mające symbolizować dzieci, których życzono 

małżonkom. Dzieci jednak nie cieszyły się żadnymi względami 

ani prawami. 

Dziecko jest symbolem spontaniczności, naturalności, prostoty, 

otwartości na nowość, świeżości i zadziwienia. Stawiając jako 

wzór to, co nie zawsze odpowiada naszym ambicjom i 

pragnieniom, Jezus każe nam odrzucić własną miarę. Być wielkim 

w oczach Ewangelii oznacza być otwartym na to, co najmniejsze, 

słabe, potrzebujące szacunku i miłości. Jezusowi nie chodzi 

jednak o to, byśmy całe życie pozostawali dziećmi (często 

infantylnymi, kapryśnymi). Pragnie raczej, byśmy stawali się 

dziećmi w życiu dorosłym, dojrzałym. Oznacza to rozwój 

duchowy w kierunku prostoty, skromności, pokory i czystości. 

Ewangeliczne dziecięctwo jest ciągłym uczeniem się prostoty, 

szczerości, autentyczności, czystości, miłości. 

 

Jesteśmy w szkole Jezusa kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Czy 

jestem już bliżej Jezusa? Czy jak Apostołowie mam wciąż trud-

ności w chodzeniu Jego drogą? Czego jeszcze muszę nauczyć się 

od Jezusa? Czego szczególnie pragnie, domaga się dziecko, które 

jest we mnie? Czy moje życie cechuje prostota, autentyczność, 

spontaniczność właściwa dzieciom? 
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Ogłoszenia parafialne 

• Na zakończenie oktawy uroczystości odpustowych ku Czci Matki Bożej Chełmskiej 

została pobłogosławiona złota róża i umieszczona przy obrazie. Jest to wotum 

wdzięczności dla Maryi od chełmian w 75. rocznicę koronacji kopii, której dokonał 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński. Bóg zapłać! 

• We wtorek podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlili się w intencji ks. 

Mateusza z racji Jego imienin. Serdecznie zapraszamy. 

• W środę Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. bp Adam Bab. 

Zapraszamy na nią członków wszystkich grup duszpasterskich. Po Eucharystii w 

sali różańcowej odbędzie się spotkanie opiekunów i liderów grup.  

• W czwartek na godz. 19.00 rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy do 

sali różańcowej na spotkanie organizacyjne. 

• Za zgodą ks. Biskupa w tym roku nie będziemy przygotowywali do Sakramentu 

Bierzmowania uczniów klas VIII z naszej parafii. Przystąpią oni do niego w klasie 

pierwszej szkoły średniej. Proszę rodziców i młodzież o uszanowanie tej decyzji, 

która jest podyktowana troską o młodego dojrzewającego człowieka i o sakramenty. 

To piękny okres w życiu, ale też w wielu przypadkach bardzo trudny, często 

spotęgowany buntem. Poza tym klasa VIII kończy pierwszy etap edukacji, co wiąże 

się z różnymi zaliczeniami i egzaminami. Doświadczenie uczy, że są to trudności, 

które rzutują na jakość przygotowania. Po otrzymaniu Sakramentu Dojrzałości, a 

tym jest przecież Bierzmowanie, wielu młodych ludzi nie uczestniczy już aktywnie 

w życiu duchowym Kościoła, wypisując się z lekcji z religii często za zgodą 

uważających się za katolików rodziców. Oczywiście nie brakuje wyjątków - Bogu 

dzięki, że jest ich sporo. Poczekajmy zatem wszyscy. Może dzięki temu będziemy 

bardziej świadomi wartości samego sakramentu, zdrowsi i mocniejsi duchowo.  

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

odprawimy ją w naszej chełmskiej Kalwarii.  

•  Rozpoczęty nowy rok szkolny otwiera przed nami kolejne możliwości formacji w 

różnych grupach przy parafii. W poniedziałki o godz. 15.00 i 16.30 spotyka się 

Legion Maryi. Zapraszamy osoby poszukujące duchowości maryjnej i działania 

apostolskiego. Opiekunem został ks. Patryk Kułaga. 

• 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. 

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

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Wolni w Chrystusie”. Zapraszamy osoby, 

które chciałyby do niej dołączyć. Jej pasterzem jest ks. Szymon. 

• Wspólnota Ruch Rodzin Nazaretańskich spotka się w piątek o godz. 16.30 w sali nr 

4 przy Bramie Uściługskiej. Zapraszamy na to spotkanie osoby poszukujące takiej 

formy duchowości. Nowym opiekunem został ks. Damazy Soja.   
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• 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. Mateusz. 

• Dzieci z klas od IV do VI zapraszamy do Oazy Dzieci Bożych. Spotkania w soboty 

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

• 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. 

 

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

Odpowiedzialni s. Angelika i p. Dariusz. 

• W niedzielę o godz. 19.00 w Sali nr 3 spotyka się na próbach chór parafialny. 

Zapraszamy osoby, które lubią i potrafią śpiewać. Chór prowadzi Szymon Szurma  

nasz organista. 

• Osoby uzależnione, poszukujące wsparcia zapraszamy każdej niedzieli na spotkanie 

Wspólnoty AA, w sali nr 4 w podcieniach. Opiekun duchowy ks. Damazy Soja 

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

wolontariusze pomóc dzieciom i młodzieży z uboższych rodzin, prosimy o 

zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii.   

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

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.   

• Zapraszamy do kawiarenki na dobre ciasto. Możemy tam już nabyć kalendarze na 

przyszły rok. Zapraszamy też do krypt i na wieżę. 

• Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Znajdziemy w niej relację z naszych 

ostatnich uroczystości odpustowych. 

• Wznawiamy zbiórkę makulatury na cele charytatywne. Kontener już jest 

umieszczony tam, gdzie stał poprzednio. Różnica polega tylko na tym, że nie 

będziemy jeździli po odbiór makulatury w różne części miasta. Prosimy o 

dostarczanie jej indywidualnie każdego dnia, kiedy otwarte są bramy sanktuarium, 

czyli w godz. 6.00 - 21.30. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Sympatykom i Pielgrzymom błogosławionego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 

 


