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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 26 czerwca 2022 r. 

  XIII Niedziela zwykła rok C 

 

 

   Pierwsze czytanie                                                               1 Krl 19,16b.19-21                                                                                    
   Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na 

proroka po tobie”. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, 

orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, 

podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił 

woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ”Pozwól mi ucałować mego ojca i moją 

matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i wracaj, bo po co to 

ci uczyniłem?”. Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, 

a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał 

się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.                     

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                           

Drugie czytanie                                                                                 Ga 5,1.13-18          

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 

   Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 

poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście 

do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz 

przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się 

w tym jednym nakazie: ”Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli 

u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, 

http://www.bazylika.net/
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czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem 

do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między 

nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić 

duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.   

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.     

                                                                                                                                                                                                                                         

Aklamacja                                                                                                                                  1 Sm 3,9; J 6,68b 

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego. 

 

 

Ewangelia                                                                                                                      Łk 9,51-62 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy 

i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka 

samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ 

zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a 

powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił 

im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę 

za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki 

powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 

wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich 

umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za 

Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: 

”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 

Bożego”.               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.                                             

Rozważanie 

Jezus jest Pedagogiem, który kształtuje postawy, mentalność i tożsamość uczniów. W 

dzisiejszej Ewangelii uczy cierpliwości i łagodności oraz wolności. Gdy Jezusa nie 

przyjęto w jednym z miast samarytańskich, Jan i Jakub pragną zniszczyć niegościnne 
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miasto. Niewątpliwie Apostołów cechuje wielka gorliwość i odwaga, ale 

nie rozumieją jeszcze ducha Jezusa, ducha Ewangelii. Jezus nawraca i 

zmiękcza serca ludzkie nie siłą, perswazją, „ogniem”, ale cierpliwością, 

wyrozumiałością i łagodną miłością. Owszem, są sytuacje w których 

potrzeba „ognia z nieba”. Taki ogień oczyszcza z niejasnych, 

egoistycznych motywacji, ze zbytniej troski o siebie. A także odsłania 

wszelkie hipokryzje, dwulicowość, nieszczerość, brak przejrzystości, 

zakłamanie… Ale są to sytuacje nadzwyczajne. Generalnie, o wiele 

więcej można dokonać łagodną cierpliwością. Człowiek zły staje się 

dobrym nie przez pouczanie czy nacisk, ale przez akceptację, zrozumienie 

i okazanie serca. Inną taktyką Jezusa jest delikatność i szacunek wobec 

ludzkiej wolności. Trafnie ilustruje to przykład trzech powołanych. Jezus 

powołując, stawia przed człowiekiem możliwość wyboru. I nie każde 

powołanie spotyka się z odpowiedzią pozytywną. Pierwszy powołany 

chce iść za Jezusem ale, jak sugeruje tekst, nie jest zdolny „opuścić 

własnej nory, wyfrunąć z gniazda”. Potrzeba „własnej nory, uwicia 

własnego gniazda”, które dawałyby poczucie bezpieczeństwa, ochronę, 

równowagę emocjonalną jest bardzo silna w każdym z nas. I w 

konsekwencji może rodzić się pójście za Jezusem połowiczne. Czyli: 

realizuję zewnętrzne wymogi, prawo, ale z drugiej strony brakuje 

radykalizmu, zapału, autentyzmu. „Powołanie połowiczne” prowadzi 

zwykle do hipokryzji, braku przejrzystości i życia w prawdzie. 

Ostatecznie potrzeba komfortu psychicznego i komfortu życia bierze 

górę. Drugi powołany przez Jezusa nie jest w stanie zerwać więzi 

emocjonalnych z rodziną. Realizacja powołania wymaga pozostawienia 

„domu ojca”, czyli „oczyszczenia” ludzkich relacji. „Dom ojca”– to 

ludzka mentalność, dziedzictwo i obciążenia rodzinne, społeczne, 

kulturowe, „bogoojczyźniane”, które wymagają ciągłej refleksji. Uczeń 

Jezusa jest dla wszystkich i nie może kierować się mentalnością czysto 

ludzką, „partyjnością”, czy „zaściankowością”. Trzeci powołany „ogląda 

się wstecz”. Jest to symbol przywiązania do przeszłości: historii osobistej, 

filozofii życiowej, pewnej pozycji społecznej, potrzeby uznania… Z 

upływem lat te przywiązania stają się coraz silniejsze i utrudniają 

radykalne życie Ewangelią. Łatwiej oglądać się z sentymentem wstecz, 

niż podejmować nowy trud i wyzwania, jakie stają przed nami. Dlatego 

Jezus mówi:„ Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 

nie nadaje się do królestwa Bożego”. By iść za Jezusem, trzeba pojednać 

się z przeszłością, oddać ją Bogu i patrzeć przed siebie, w przyszłość. 

Pytać: czego Bóg obecnie ode mnie dziś oczekuje? Na co liczy?  

Czy bliższa jest mi Ewangelia nakazu, powinności, przymusu czy 

perswazji, cierpliwości, miłości? Co jest moją „norą, gniazdem”, 

które mnie zatrzymuje i nie pozwala pójść radykalniej za Jezusem? 

Czy nie należę do ludzi wiecznego „jeszcze nie teraz”? Co mnie 

najbardziej zniewala? Za czym się wciąż oglądam? Czy nie żyję 

„połowicznie”? 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Am 2, 6-16 

 

Ewangelia Mt 8, 18-22 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Am 3, 1-8; 4, 11-

12 

                                                       

Ewangelia Mt 8, 23-27 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 3, 1-10 

 

 2 czytanie Ga 1, 11-20 

 

 Ewangelia J 21, 15-19 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Am 7, 10-17 

 

  Ewangelia Mt 9, 1-8 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Am 8, 4-6. 9-12 

 

  Ewangelia Mt 9, 9-13 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie Am 9, 11-15 

 

 Ewangelia Mt 9, 14-17 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Iz 66, 10.12-14c 

 

  2 czytanie Ga 6, 14-18 

 

Ewangelia Łk 10, 1-12. 

17-20
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          Ogłoszenia parafialne 

• Decyzją ks. abpa Stanisława Budzika w naszej parafii nastąpiły zmiany personalne 

wśród kapłanów. Po pięciu latach posługi odchodzi ks. Jan Tadyniewicz, który 

zostaje skierowany jako wikariusz do Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie. 

Po dwu latach posługi odchodzi ks. Mateusz Wójcik i zostaje skierowany na studia z 

zakresu prawa kanonicznego na KUL-u oraz do posługi wikariusza w Parafii 

Wojskowej w Lublinie. Msza św. dziękczynna będzie sprawowana w uroczystość św. 

św. Piotra i Pawła o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy. Do posługi w sanktuarium 

zostają skierowani ks. Rafał Lamorski (10 lat kapłaństwa), dotychczas posługujący 

w Parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze, oraz ks. Arkadiusz Kowalski, nowo 

wyświęcony ksiądz z Sanktuarium św. Anny w Lubartowie. Przywitanie nowych 

kapłanów w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00. 

• We wtorek modlitwa o dar potomstwa dla małżeństw i rodzin borykających się z 

problemem niepłodności. Początek Mszą św. o godz. 18.00. Zapraszamy. 

• W środę uroczystość św. Apostołów - Piotra i Pawła. Msze św. w bazylice o godz. 

7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W dekanacie odpusty w Turowcu i Świerżach. Sumy o 

godz. 12.00. Jesteśmy na nie zaproszeni. 

• W tym tygodniu wypadają pierwsze dni lipca. W czwartek zapraszamy na modlitwę 

za powołanych do służby Bożej i o nowe powołania, a także za wszystkich, którzy 

modlą się w tej intencji, 

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas Mszy św. porannych i od godz. 17.30. 

Nie będzie odwiedzin chorych w domach. 

• W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające za grzechy 

i bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Początek - różaniec o godz. 

7.30, następnie Msza św. o godz. 8.00 oraz rozważanie jednej z tajemnic różańca. 

Przypominamy też o możliwości odprawienia pięciu pierwszych sobót miesiąca tym, 

którzy z tej łaski nigdy jeszcze nie skorzystali. 

• W sobotę również różaniec dla Rycerzy Maryi Ziemi Chełmskiej. Serdecznie 

zapraszamy do bazyliki wszystkich mężczyzn - mężów, ojców z synami, młodzież 

męską. Modlitwa ma już tradycyjny porządek: o godz. 8.00 Msza św., później 

uczestnictwo w nabożeństwie w naszym kościele, a następnie modlitwa różańcowa 

ulicami miasta. 

• Za tydzień spotkanie formacyjne dla Rodziny Żywego Różańca. Początek Msza św. o 

godz. 9.00. 
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• W czasie wakacji nasza kawiarenka Na Górce, krypty i dzwonnica otwarte będą 

codziennie. W kawiarence są już do nabycia kalendarze na przyszły 2023 rok ze 

zdjęciami naszego sanktuarium. 

• Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w dniach 8 - 18 

sierpnia. Wyjazd z ks. Pawłem. 

• Prosimy pamiętać o tym, że nie każdy strój nadaje się, by można byłoby go założyć 

do kościoła, zwłaszcza w letnie ciepłe dni. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask, wszystkim 

zaś Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej.  

 


