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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 9 października 2022 r. 

   XXVIII Niedziela zwykła rok C 
 

   Pierwsze czytanie                                                                   2 Krl 5, 14-17                                                                                    
   Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej 

   Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie 

według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego 

dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, 

wszedł i stanął przed nim, mówiąc: "Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma 

Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi". On 

zaś odpowiedział: "Na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę!". Tamten 

nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: "Jeśli już nie 

chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, 

ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej 

innym bogom, jak tylko Panu".                                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                              2 Tm 2, 8-13          

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

   Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii 

mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 

słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na 

wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną 

chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół 

z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować 

http://www.bazylika.net/
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będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy 

wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.           

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.   

Aklamacja                                                                                    1 Tes 5, 18                                         

  Za wszystko dziękujcie Bogu,  

                                  taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                  Łk 17, 11-19                                                                                 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

  Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i 

Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. 

Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami". Na ich 

widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy szli, zostali oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym 

głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś 

rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie 

znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do niego zaś 

rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła". 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 

Trędowaty w czasach Jezusa był podwójnie wyklęty, czyli wykluczony ze społeczności. 

Po pierwsze dlatego, że jego choroba była nieuleczalna i zakaźna. A po drugie dlatego, że 

widziano w niej znak kary Bożej. Kontakt z człowiekiem trędowatym czynił nieczystym. 

Księga Kapłańska nakazuje: „Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał 

rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, 

nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w 

odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem” (Kpł 13, 45n). W tym kontekście 
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uzdrowienie trędowatych jest dla nich powrotem ze śmierci do 

życia; jest darem nowego życia. Prawo nakazywało złożenie 

określonych ofiar po wyzdrowieniu z trądu (Kpł 14, 1nn). Jezus 

stosując się do niego, wysyła uzdrowionych do kapłanów. Jednak 

tylko jeden z nich czuje się w obowiązku podziękować Jezusowi. 

W dodatku jest to Samarytanin, a więc obcy, cudzoziemiec, 

„nieprzyjaciel Ludu Wybranego”. Dziewięciu Izraelitów nie czuje 

potrzeby wdzięczności. Przyzwyczaili się do przyjmowania łask 

jako należności, nie daru. Św. Paweł pisze: „W każdym położeniu 

dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie” (1 

Tes 5, 18). Stosunkowo łatwo przychodzi wdzięczność za to, co jest 

radosne, przyjemne, satysfakcjonujące. Trudno natomiast 

dziękować za dary trudne. W jednym z języków afrykańskich 

słowo „dziękować” zastępuje wyrażenie „patrzeć wstecz”. Jest w 

tym intuicja, że spojrzenie wstecz rodzi wdzięczność. Nie można 

oczekiwać wdzięczności od człowieka, który żyje przywalony 

cierpieniem, zmaga się z ciężkim losem, doświadcza „ciemnej 

doliny”. Gdy stoimy przed obrazem w odległości kilku 

centymetrów, widzimy najczęściej niezrozumiałe szczegóły: 

plamy, kreski, spękania farby. Dopiero gdy oddalimy się na kilka 

kroków i ogarniemy wzrokiem całość, możemy dostrzec piękno 

obrazu i zrozumieć zamysł artysty. Podobnie jest z naszym życiem. 

Z bliska, w momencie przeżywania trudnych wydarzeń wydają się 

one niezrozumiałe, bezsensowne, uciążliwe, często niepotrzebne. 

Dopiero z perspektywy czasu, z dystansu widzimy, że to miało 

sens, służyło naszemu dobru, nie było dziełem przypadku. My być 

może zbyt wiele rzeczy uważamy za oczywiste. Sadzimy, że „nam 

się należą”. I dlatego nie patrzymy na nie w kontekście daru. Rodzi 

się wtedy postawa roszczeniowa, pretensjonalna. Zamiast logiki: 

„korzystam z daru, łaski”, pojawia się mentalność: „robię łaskę, że 

biorę”. Potrafimy wówczas upominać się o łaski, a nie potrafimy za 

nie dziękować. Tymczasem wdzięczność jest „pamięcią serca” i 

uwalnia od rutyny i nudy.  

 

Co jest moim trądem, moją chorobą? Co we mnie umarło i wymaga 

uzdrowienia? Czy jestem wdzięczny Bogu? Co lub kto jest dla mnie 

„trudnym darem”? Czy widzę sens tych darów z perspektywy 

czasu? Komu dziś powinienem wyrazić szczególną wdzięczność? 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ga 4, 22-31-5,1 

 

 Ewangelia Łk 11, 29-32 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ga 5, 1-6 

                                                       

Ewangelia Łk 11, 37-41 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Ga 5, 18-25 

 

 Ewangelia Łk 11, 42-46 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ef 1, 1-10 

 

  Ewangelia Łk 11, 47-54 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Ef 1, 11-14 

 

   Ewangelia Łk 12, 1-7 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie Ef 1, 15-23 

 

 Ewangelia Łk 12, 8-12 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Wj 17, 8-13 
 

  2 czytanie 2 Tm 3, 14-4,2 

 

Ewangelia Łk 18, 1-8 
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                Ogłoszenia parafialne 

• Dziś modlitwa różańcowa ulicami naszego miasta z Ikoną Matki Bożej Chełmskiej. 

Będziemy się modlili o wiarę w naszych rodzinach, pokój na świecie i ustrzeżenie nas 

od wojny. Początek o godz. 19.00 w naszym sanktuarium, zakończenie zaś w Parafii 

pw. Rozesłania św. Apostołów. Tam odśpiewamy Apel Jasnogórski. Serdecznie 

wszystkich zapraszamy. Prosimy o przyniesienie świec. Myśl przewodnia rozważań: 

Zwycięstwo wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie. 

• Dziś możemy wesprzeć naszą ofiarą złożoną do puszki działalność Chełmskiego 

Centrum Ewangelizacji.  

• W środę po Mszy św. wieczornej Rycerzy Maryi Ziemi Chełmskiej zapraszamy na 

adorację przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy do przybycia również 

wszystkich innych mężczyzn. Niech to będzie męski wieczór modlitwy.  

• W czwartek o godz. 17.30 ostatni różaniec fatimski. Prosimy o przyniesienie ze sobą 

świec.   

• Duszpasterstwo Młodzieży Chełm „Młodzi z Jezusem” zaprasza młodzież i dorosłych 

na kolejne spotkanie z cyklu „Kulturalnie o wierze” z Marcinem Jakimowiczem, 

dziennikarzem „Gościa Niedzielnego”, które odbędzie się 15 października o godz. 

18:00 w Sali Różańcowej w Bazylice. Więcej informacji na portalu facebook i 

plakatach. 

• W sobotę w całym Kościele obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Strata 

upragnionego potomka, poronienie, martwy poród lub śmierć tuż po narodzeniu są 

traumatycznym przeżyciem dla rodziców. Dlatego październik jest miesiącem 

szczególnym dla tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli straty dziecka. 

Modlimy się za małżeństwa dotknięte tym bólem. Zapraszamy na modlitwę 

różańcową w intencji tych rodzin. 

• W niedzielę wypada 44. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.  W tym 

dniu obchodzić będziemy XXIII Dzień Papieski pod hasłem Blask Prawdy. 

• Za tydzień przez całą niedzielę młodzież z Ruchu Światło – Życie będzie 

rozprowadzała kremówki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na sprawy 

formacyjne młodych ludzi. 

• W niedzielę również na zakończenie ostatniej Mszy św. ok. godz. 19.00 przybędą do 

nas relikwie bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozostaną u nas przez całą dobę. 

Serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program nawiedzenia podamy za tydzień. 

• Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciasto w gronie rodziny czy przyjaciół. 
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• Zbliża się listopad - czas modlitw za zmarłych, zwłaszcza różaniec wypominkowy. 

Kartki wypominkowe będą wyłożone przy wyjściu z bazyliki. Wypisano na nich datę 

i godzinę modlitwy. We wszystkie dni będą one rozpoczynały się o godz. 17.15, w 

sobotę zaś o godz. 16.15. Imiona i nazwiska zmarłych należy wypisywać czytelnie w 

mianowniku. Wypełnione karty prosimy składać do puszki znajdującej się przy 

ołtarzu. 

• W dniach 4 - 6 listopada zapraszamy na weekendowe rekolekcje dla małżeństw o 

umocnieniu więzi małżeńskich. Zapisy w kancelarii i zakrystii oraz na stronie 

Chełmskiego Centrum Ewangelizacji. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a Parafianom, 

Gościom, Sympatykom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 

 

 

 

 

 

 


