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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 21 sierpnia 2022 r. 

   XXI Niedziela zwykła rok C 
 

   Pierwsze czytanie                                                                       Iz 66, 18-21                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

   Tak mówi Pan: "Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody 

i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych 

ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do 

wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni 

rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar 

dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach 

i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak 

Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich 

także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów" – mówi Pan.                              

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                           Hbr 12, 5-7. 11-13          

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 

   Bracia: Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do 

synów: "Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię 

doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna 

przyjmuje". Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to 

bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się 

radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon 

sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste ślady 

czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.            

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.   

http://www.bazylika.net/
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 Aklamacja                                                                                       J 14, 6                                         

  Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  

                                             Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.  

 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                                                  Łk 13, 22-30 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz 

ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie 

wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie 

zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, 

zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie 

wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, 

i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd 

jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i 

wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. 

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie 

Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi". 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   

Rozważanie 

Dać się poznać Jezusowi. Kluczową sprawą nie jest to, że ktoś słyszał o Jezusie, że Go 

widział albo obiły mu się o uszy Jego słowa, ale to, czy dał Mu się poznać -czy zawiązała 

się między nimi relacja przyjaźni. Bóg chce być blisko człowieka. Przyjaźń wymaga 

jednak zaangażowania, poświęcenia, a czasami nawet ofiary. Przyjaźń jest tym, co łączy 

na dobre i na złe. Trochę bywa uciążliwa i może nieco niewygodna, bo dobrowolnie godzi 

się na dzielenie swego świata z innymi, na tęsknotę i niedosyt; wymaga też jedności 

myślenia i działania. Słowem, burzy „święty spokój" samotnika, który wchodząc w 

relacje z innymi, sam dla siebie przestaje być już panem. Przyjaźń z człowiekiem jest 
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piękna, ale przyjaźń z Bogiem jest rzeczą niesłychaną, i to z wielu 

przyczyn. Po pierwsze dlatego, że to zawsze On, a nie człowiek, 

wychodzi z tą propozycją - z tym że człowiek może ją odrzucić. Po 

drugie, nigdy nie jest to przyjaźń równych sobie - choć tak 

niektórym ludziom może się to wydawać - ale to wcale nie  

oznacza, że chodzi tu o służbę w takim zakresie, jak to jest między 

ludźmi. Po trzecie, jest to przyjaźń wymagająca, bo bardziej niż w 

jakimkolwiek innym przypadku ustalone są jej reguły. Ale w końcu 

w grę wchodzi coś więcej niż tylko wspólne przeżywanie miłych 

chwil - w grę wchodzi cała wieczność, bo ta relacja nie ma końca.  

Zostać rozpoznanym. Sąd ostateczny, który w różnych miejscach 

pojawia się na kartach Ewangelii, zawsze ukazany jest jako czas 

weryfikacji zachowania reguł tej przyjaźni. Wtedy następuje 

swoisty egzamin i rozliczenie z zaangażowania. W istocie jednak 

chodzi o pytanie, czy przyjaciel Boga rzeczywiście utożsamił się z 

Nim do tego stopnia, że zaczął myśleć po Bożemu, przyjmując 

postawy i podejmując działania, jakie na jego miejscu podjąłby 

sam Bóg. Bo tak to już jest, że Pan nasz potrzebuje przyjaciół, aby 

byli oni przedłużeniem Jego dobrych rąk, echem Jego dających 

nadzieję słów, aby zanieśli innym światło. Ta „ciasna brama" jest 

symbolem wysiłku, jaki czeka każdego ucznia i przyjaciela Boga. 

To obraz niewygód życia, ale jednocześnie wyzwanie, postawione 

ludziom ambitnym. Chrześcijanin to właśnie człowiek ambitny. 

Ktoś, kto nie obawia się ryzyka i zmęczenia, bo wie - a 

przynajmniej wierzy - że u końca wędrówki czeka na niego coś 

wspaniałego. Może uczta, o której tak chętnie opowiadają święte 

Pisma? Jeśli tak, to warto wejść na nią nie jako przypadkowo 

zaproszony, ale jako przyjaciel; nie wymachując przy wejściu 

pożółkłym świadectwem chrztu, udowadniając, że nie jestem obcy, 

ale żyć tak, aby aniołowie i sam Pan już na pierwszy rzut oka mnie 

rozpoznali i z uśmiechem zaprosili mnie: "Wejdź przyjacielu". 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 2 Tes 1, 1-12 

 

 Ewangelia Mt 23, 13-22 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Tes 2, 1-17 

                                                       

Ewangelia Mt 23, 23-26 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 21, 9b-14 

 

 Ewangelia J 1, 45-51 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 1, 1-9 

 

  Ewangelia Mt 24, 42-51 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Iz 2, 2-5 

 

  2 czytanie Ga 4, 4-7 

 

  Ewangelia J 2, 1-11 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie 1 Kor 1, 26-31 

 

 Ewangelia Mt 25, 14-30 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Syr 3, 17-29 
 

  2 czytanie Hbr  12, 18-24 

 

Ewangelia Łk 14, 1. 7-14 
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          Ogłoszenia parafialne 

• Decyzją władz zakonnych w naszym sanktuarium następują zmiany personalne 

wśród sióstr zakonnych. Wdzięczni jesteśmy s. Angelice Szymańskiej, która po 11 

latach posługi przechodzi do Domu Generalnego w Otwocku, oraz s. Laurze 

Wysockiej, która po 4 latach pobytu u nas udaje się do Kwidzyna. Siostrom 

serdecznie podziękujemy za piękną i owocną posługę jutro podczas Mszy św. o godz. 

18.00. Serdecznie zapraszamy. Matka Generalna skierowała do sanktuarium dwie 

nowe siostry: Nazarię Nizio i Antonię Kowalczyk. Wszystkim siostrom życzymy 

opieki Matki Bożej Chełmskiej. 

• W piątek uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze św. w naszej bazylice o 

godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.  

• W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową po naszej Chełmskiej 

Kalwarii. 

• W niedzielę za tydzień na godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie do sali różańcowej 

przewodników sanktuaryjnych i rycerzy Maryi, którzy chcieliby pomóc w 

uroczystościach odpustowych oraz podczas obecności TV TRWAM.  

• W przyszłą niedzielę, składając ofiary na tacę, wesprzemy prace prowadzone w 

sanktuarium. 

• Przypominamy, że jeszcze jedynie przez ten tydzień istnieje możliwość ofiarowania 

swojej cegiełki wraz z intencją modlitewną, która zostanie umieszczona na stałe w 

kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Cegiełki są do nabycia w kwotach: 200, 

500 i 1000 zł. Również do puszki na cele budowlane, stojącej przy wejściu głównym 

do bazyliki, możemy składać intencje modlitewne z dobrowolną ofiarą przeznaczoną 

na wykonanie kaplicy adoracji. One także zostaną umieszczone na stałe w ołtarzu w 

kuli ziemskiej. 

• Powoli zbliżają się uroczystości odpustowe w naszym sanktuarium. W tym roku 

przeżywać je będziemy pod hasłem: Maryjo, jesteśmy Twymi dziećmi. Będziemy 

dziękować za 65 lat rekoronacji kopii Cudownej Ikony Chełmskiej znajdującej się w 

ołtarzu głównym, której dokonał bp lubelski Piotr Kałwa mający w swym herbie 

ikonę Chełmskiej Madonny. Herb ów znajduje się nad drzwiami przy wejściu do 

zakrystii. Naszą modlitwą przygotowawczą będzie Nowenna do Matki Bożej 

Chełmskiej. Od 30 sierpnia zapraszamy codziennie o godz. 17.30. Głównym gościem 

tegorocznych uroczystości odpustowych 8 września będzie ks. abp Wacław Depo z 

Częstochowy. Nie będzie w tym roku Triduum Maryjnego, ponieważ powróciliśmy 

do ponad dwustuletniej tradycji przeżywania odpustu, wydłużając go przez oktawę, 
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czyli od 9 do 15 września - do dnia pamiątki pierwszej koronacji w 1765 r. Porządek 

oktawy: 

• piątek 9 września godz. 18.00 - pielgrzymka ludzi starszych i chorych połączona z 

Sakramentem Namaszczenia Chorych; 

• sobota 10 września godz. 17.00 – pielgrzymka Duszpasterstwa Kolejarzy; po 

modlitwie spotkanie kolejarzy w sali różańcowej; 

• niedziela 11 września godz. 18.00 - pielgrzymka dziękczynna młodzieży Młodzi na 

Górce - przewodniczy ks. bp Adam Bab; po modlitwie spotkanie w plenerze; 

• poniedziałek 12 września godz. 18.00 – pielgrzymka małżeństw, odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich; 

• wtorek 13 września godz. 17. 30 – pielgrzymka grup formacyjnych, apostolskich i 

modlitewnych -  procesja fatimska; 

• środa 14 września godz. 18.00 - pielgrzymka władz i osób pracujących w 

instytucjach samorządowych powiatu, miasta i gmin; 

• czwartek 15 września godz. 18.00 - zakończenie z uroczystym Te Deum i obrzędem 

poświęcenia wot złożonych dla Matki Bożej. Prosimy osoby, które ostatnio lub 

dawniej doznały szczególnej opieki czy łaski za wstawiennictwem Matki Bożej 

Chełmskiej, o spisanie swoich świadectw i przyniesienie ich w najbliższym czasie w 

ciągu oktawy. Jeśli ktoś chciałby złożyć jakieś wotum w postaci cennych dla siebie 

rzeczy, to będzie można to również uczynić.   

▪ Szczegółowy program znajduje się na plakatach na tablicach ogłoszeń, stronie 

internetowej i profilu facebookowym parafii.    

                                                                                          

• Zapraszamy do naszej kawiarenki na spotkanie w gronie rodzinnym czy 

przyjacielskim przy smacznym ciastku. Są w niej też do nabycia obrazy z 

wizerunkiem Matki Bożej Chełmskiej, piękne anioły (np. na prezent ślubny zamiast 

kwiatów), kalendarze na przyszły rok, no i smaczne krówki chełmskie.    

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

 

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a naszym 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 


