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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 18 września 2022 r. 

   XXV Niedziela zwykła rok C 
 

   Pierwsze czytanie                                                                        Am 8,4-7                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Amosa 

   Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 

którzy mówicie: ”Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? 

Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, 

powiększać syki i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, 

a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać”. Przysiągł Pan 

na dumę Jakuba: ”Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”.                                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              Flm 9b-10.12-17          

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

   Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia 

odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, 

abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest 

to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by 

wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest 

Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który 

wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. 

Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, 

nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni 

modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.           

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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 Aklamacja                                                                                    2 Kor 8,9                                         

  Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 

                                                                                 aby was swoim ubóstwem ubogacić. 

 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                    Łk 16,1-13                                                                                 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

  Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 

oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż 

to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą". 

Na to rządca rzekł sam do siebie: "Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? 

Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do 

swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu". Przywołał więc do siebie każdego z 

dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?". Ten 

odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj 

prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty, ile jesteś winien?". Ten 

odrzekł: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: 

osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie 

tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie 

światła. Ja także wam powiadam: "Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby 

gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej 

rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 

nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą 

mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w 

zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa 

nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 

miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 

Mamonie”. 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Główne przesłanie przypowieści o nieuczciwym zarządcy da się 

streścić w jednym zdaniu: grzesznicy potrafią dobra tego świata 

wykorzystywać dla swoich celów egoistycznych, zatem i wy 

uczcie się wykorzystywać je dla celów wiekuistych. Pan Jezus 

poucza nas ponadto, że w odniesieniu do dóbr materialnych 

nigdy nie jesteśmy właścicielami w pełnym słowa znaczeniu: 

przecież nikt nie weźmie tego, co posiada, na tamten świat. Skoro 

zaś zostały nam one powierzone jakby w zarząd, starajmy się - 

zgodnie z wolą Stwórcy, Ostatecznego Właściciela tego, co 

posiadamy - w taki sposób je posiadać, żeby nie były wyłącznie 

dla nas, ale w jakiś sposób również dla innych. To pouczenie 

można wyrazić jeszcze inaczej: dziękujmy Bogu za wszystkie 

dobra doczesne, jakimi nas obdarza, ale starajmy się tak je 

posiadać i tak z nich korzystać, żeby to było nam korzystne na 

życie wieczne. Święty Augustyn wyraził to wspaniale za pomocą 

metafory właściwego przechowywania zboża: Wyobraź sobie, że 

"przyszedł do twego domu przyjaciel i zobaczył, że złożyłeś 

zboże w wilgotnym miejscu. Wie, jak się zboże psuje, a ty na tym 

się nie znasz, i daje ci taką radę: "Bracie, tracisz to, coś z tak 

wielkim trudem zebrał. Złożyłeś w miejscu wilgotnym, za parę 

dni to wszystko ci zbutwieje". "Bracie, co mam zatem robić?" 

"Podnieś to wyżej". Posłuchasz przyjaciela, który tak doradza i 

przeniesiesz zboże z dołu do góry. A nie posłuchasz Chrystusa, 

żeby swój skarb przenieść z ziemi do nieba?" Zauważ ponadto - 

podpowiada święty Augustyn - że istnieje wielka różnica między 

nieuczciwym zarządcą z przypowieści, a tobą, jeśli "pozyskujesz 

sobie przyjaciół niegodziwą mamoną": "On sprzeniewierzył się 

swojemu panu, żeby zyskać sobie przyjaciół, którzy by go 

przyjęli. Ty nie obawiaj się, że się sprzeniewierzysz, bo sam Pan 

nawołuje cię, żebyś tak postępował" (Objaśnienie 1 Psalmu, 

48,10). Augustyn bardzo stanowczo przestrzega przed pokusą 

wyjaśniania, jakoby "niegodziwa mamona" oznaczała pieniądze 

zdobyte niesprawiedliwie. Jeśli wszedłeś niesprawiedliwie w 

posiadanie czegokolwiek - powiada z całą jasnością Biskup 

Hippony (Kazanie 113) - to bierz raczej przykład z Zacheusza: 

"jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie" (Łk 

19,8). 
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1 czytanie Prz 21, 1-6.10-13 
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1 czytanie Koh 1, 2-11 

 

  Ewangelia Łk 9, 7-9 
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              Ogłoszenia parafialne 

• Na zakończenie oktawy uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Chełmskiej 

zostały pobłogosławione i umieszczone w gablotach wota. Każde z nich kryje w 

sobie historię wydarzeń w życiu konkretnych ludzi, za którą dziękują lub o którą 

proszą. Bóg zapłać! wszystkim osobom, które w ostatnim roku złożyły wota dla 

Maryi i świadectwa o otrzymanej łasce. Ks. Tomaszowi Musiejowi dziękujemy za 

ich ułożenie w nowych gablotach, które znajdują się już przy Obrazie. 

• Dziś kopia Cudownej Ikony Matki Bożej Chełmskiej nawiedza Parafię w Krupem. 

• Po wizycie TV TRWAM i Radia Maryja, chcielibyśmy by powstało przy naszym 

sanktuarium Koło Przyjaciół. Osoby zainteresowane zapraszamy jutro po Mszy św. 

wieczornej do Biblioteki parafialnej. Sala obok kawiarenki 

• W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy do sali różańcowej rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych na spotkanie organizacyjne. 

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

pogoda, odprawimy ją w naszej chełmskiej Kalwarii.  

• W niedzielę za tydzień zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.00 młodzież kl. 

pierwszych szkół średnich, która chce się przygotowywać do Sakramentu 

Bierzmowania. Zaproszenie kierujemy również do rodziców. Po Mszy św. odbędzie 

się spotkanie organizacyjne. Kto jeszcze nie złożył deklaracji przygotowywania się 

do tego sakramentu, będzie to mógł uczynić na tym spotkaniu. 

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

różnych grupach parafialnych. 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. 

• 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.   
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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. Szymon. 

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

godz. 12.00 do sali nr 3 w podcieniach. Opiekunem jest ks. Arkadiusz. 

• 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. Damazy. 

• 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. Damazy. 

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

Odpowiedzialni s. Nazaria i p. Dariusz. 

•  Osoby uzależnione, poszukujące wsparcia, zapraszamy w niedziele do sali nr 4 w 

podcieniach na spotkanie Wspólnoty AA. Opiekun duchowym jest ks. Patryk. 

• Poradnia Rodzinna zaprasza na warsztaty „Świętowanie w rodzinie” Spotkania 

małżeńskie - niedziela 25.09. 2022 godz. 15.00 17.00. Miejsce: Kawiarenka 

Parafialna. Prowadzi - Beata Kostrubiec – Wojtachnio. Można się zgłosić przez e-

mail (baeta.kost.wojt@wp.pl), albo po prostu przyjść. Dla kogo? - Dla małżonków 

tych szczęśliwych, zadowolonych, ale też zmęczonych, wypalonych, zbyt zajętych, 

zapracowanych małżonków (dzieci prosimy zostawić z opiekunami, dziadkami i 

innymi osobami, aby to był czas dla małżeństwa). Bo….Nigdy nie jest za późno, 

aby być szczęśliwym .(ks. Phil Bosmans.)  

• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na kurs Nowe Życie, który odbędzie się 

w dniach 23 - 25 września. Jeżeli chcesz doświadczyć na nowo Bożej miłości i 

odkryć w sobie moc Ducha Św., te rekolekcje są dla Ciebie. Zapisy na stronie 

www.chce.info lub w zakrystii i kancelarii. 

• Zapraszamy na roczną formację dla kobiet raz w miesiącu w niedzielę wieczorem 

w sali różańcowej. To doskonały sposób na odkrywanie swojej kobiecości w Bogu. 

Formacja przeznaczona jest dla kobiet w każdym stanie i wieku. Zainteresowanych 

zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne już za tydzień 25 września o godz. 

19.00 w sali różańcowej. Więcej informacji na stronie www.chce.info. 

• 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.   
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• Narzeczonych, którzy myślą o ślubie kościelnym zapraszamy na weekndowe nauki 

przedmałżeńskie, które odbędą się 08.10 i 15-16.10.2022 r. Zapisy osobiście w 

kancelarii lub drogą telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona. 

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

modlitewniki z modlitwami do Matki Bożej Chełmskiej oraz 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. 

• Przypominamy, że trwa zbiórka makulatury na cele charytatywne. Kontener jest 

umieszczony za budynkiem pobazyliańskim od strony ogrodu różańcowego. 

Prosimy o dostarczanie makulatury 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. 

 

 

 


