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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 6 listopada 2022 r. 

   XXXII Niedziela zwykła rok C 
 

   Pierwsze czytanie                                                                 2 Mch 7,1-2.9-14                                                                                    
   Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej  

   Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami 

i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej 

przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: ”O 

co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej 

zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”. Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał 

ostatnie tchnienie, powiedział: ”Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król 

świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia 

wiecznego”. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce 

wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: ”Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw 

nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król 

i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, 

tak powiedział: ”Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu 

pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem 

nie ma wskrzeszenia do życia”.                                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              2 Tes 2,16-3,5          

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

   Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 

łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca 

wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie 

się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród 

http://www.bazylika.net/
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was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy 

mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy 

w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca 

wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. 

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

 

Aklamacja                                                                                       Ap 1,5-6                                         

  Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków. 

 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                  Łk 20,27-38                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

  Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, 

i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze 

czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech 

wzbudzi potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i 

umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 

zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego 

z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: 

”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych 

udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za 

mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 

Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i 

Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem 

Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz 

żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.   

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie  

Saduceusze nie cieszyli się dobrą sławą w starożytnym judaizmie, gdyż 

odrzucali wiarę w zmartwychwstanie i istnienie aniołów. Opierali się głównie 

na Pięcioksięgu. Aby ośmieszyć ideę zmartwychwstania i skompromitować 

Jezusa wykorzystują prawo lewiratu (Pwt 25, 5). Prawo nakazywało 

mężczyźnie wzbudzić potomka, w sytuacji śmierci brata i bezdzietności 

bratowej. Było ono wyrazem ekonomicznej i społecznej troski o wdowy. 

Saduceusze nawiązują do Księgi Tobiasza, w której zazdrosny demon 

Asmodeusz zabił siedmiu mężów Sary (Tb 3, 7n). Wobec tego pojawia się 

pytanie, czyją żoną będzie po śmierci? Pytanie saduceuszów jest pustą 

retoryką, która nie dotyka istoty problemów i przerzuca uwagę na rzeczy 

drugorzędne. Podobną retorykę obserwujemy w polityce i massmediach. 

Zamiast podejmować poważne problemy dotyczące życia i egzystencji 

(ekonomiczne, społeczne), politycy (i dziennikarze) zajmują się 

pseudoproblemami, kazuistyką, zaciemnianiem tego, co istotne. Świadomie 

lub nie ulegają pułapce saduceuszów. Podobna postawa może zagrażać 

naszemu życiu duchowemu. Zamiast podejmować duchowe i egzystencjalne 

pytania o sens i wartość życia możemy pozostawać na ich obrzeżach, zajmując 

się tym, co względne lub nieistotne. Jezus odpowiadając saduceuszom pomija 

problem kazuistyki i dotyka głębi problemu. Odwołuje się do Wj 3, 6, gdzie 

jest mowa o Bogu żywym. Jezus sięga do serca Pisma, do korzeni. Jeżeli Bóg 

jest Bogiem żywych, musiał wzbudzić do życia Abrahama, Izaaka i Jakuba. 

Jeżeli Bóg kocha człowieka, nie może pozostawić go w mocy śmierci. I to jest 

Dobra Nowina dla nas. Nasze życie wykracza poza doczesną związaną z 

cierpieniem i bólem ziemską egzystencję. Jego celem jest Bóg, jest Miłość 

która przetrwa śmierć. Życie duchowe przekracza ziemski wymiar myślenia, 

nie obowiązują w nim prawa rozwoju ani narodzin i śmierci. Wszystko będzie 

nowe, duchowe, oczywiste, przeniknięte Bogiem i miłością. Będziemy równi 

aniołom, a więc nie podlegający ludzkiemu wymiarowi hierarchii. Co więcej, 

będziemy w dosłownym tego słowa znaczeniu dziećmi Bożymi. 

Rzeczywistość, której doświadczamy na ziemi w zwierciadle, ukaże się w 

pełni. Św. Jan pisze: Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 

jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy 

do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3, 2). 

Zmartwychwstanie nie jest „ożywieniem trupa” czy tylko przedłużeniem 

życia ziemskiego (jak sądzili faryzeusze), ale „jakościowym skokiem”, nową 

egzystencją, w której uczestniczy cała przemieniona osoba (por. 1 Kor 15, 

35nn).  

Czy nie próbuję zaciemniać ogólnikami, teorią istotnych problemów mojego 

życia? Czy nie uciekam w sprawy zewnętrzne, by nie wchodzić w głębię 

samego siebie i prawdy o sobie? Jakie sprawy wżyciu są dla mnie naprawdę 

ważne? Czy prawda o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym jest mi bliska? 

W jaki sposób żyję na ziemi perspektywą wieczności? Jaki obraz Boga noszę 

w swoim sercu? Czy Bóg miłości jest mi bliski? Czy wierzę w Boga żywego, 

osobowego, czy raczej jest dla mnie ideą, nieokreślonym Absolutem „bez 

twarzy”? 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Tt 1, 1-9 

 

 Ewangelia Łk 17, 1-6 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Tt 2, 1-14   

                                                       

Ewangelia Łk 17, 7-10 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Hi 19, 1. 23-27a 

 

 2 czytanie 1 Kor 3, 9-

11717 

 Ewangelia J 2, 13-22 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Flm 7-20 

 

  Ewangelia Łk 17, 20-25 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie 2 J 4-9 

 

   Ewangelia Łk 17, 26-37 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie 3 J 5-8 

 

 Ewangelia Łk 18, 1-8 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Ml 3, 19-20a 
 

  2 czytanie 2 Tes 3, 7-12 

 

Ewangelia Łk 21, 5-19 
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            Ogłoszenia parafialne 

• Po raz kolejny serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy troszczą się o swoją 

świętość i zbawienie, do zawierzenia siebie i swojego życia Jezusowi przez Maryję. 

W naszym sanktuarium będziemy od dziś przygotowywać się do tego aktu, który 

nastąpi 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Ten 33-dniowy okres 

duchowego przygotowania rekolekcyjnego łączyć będziemy z Mszą św. o godz. 

18.00. W niedzielę rozważania będą czytane o godz. 17.00. Zapraszamy! 

• Duszpasterstwo Młodzieży Chełm Młodzi z Jezusem zaprasza młodzież i dorosłych 

na kolejne spotkanie z cyklu Kulturalnie o wierze, które odbędzie się dzisiaj o godz. 

19.00 w sali różańcowej. Gościem będzie Marcin Kwaśny, aktor i reżyser odtwórca 

głównej roli min. w filmie Powołany. Więcej informacji na Facebooku i plakatach. 

Serdecznie zapraszamy! 

• Wdzięczni jesteśmy wszystkim Parafianom i Sympatykom, którzy dotychczas 

zaangażowali się w grabienie liści. Jeszcze trochę pracy jest do wykonania. 

Serdecznie zapraszamy w tym tygodniu codziennie od godz. 8.00. 

• Przygotowujemy się już do wyborów Rady Duszpasterskiej. Trwa tworzenie listy 

kandydatów. Przy wyjściu głównym z bazyliki znajduje się urna, do której możemy 

wrzucać karteczki zawierające imię i nazwisko, adres i kontakt do kandydata. Ten 

etap potrwa do soboty 26 listopada. Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w 

te wybory. 

• Jeżeli są jeszcze uczniowie klas pierwszych szkoły średniej, którzy z różnych 

powodów nie zgłosili się na przygotowania do otrzymania Sakramentu 

Bierzmowania, mogą to uczynić w tym tygodniu u ks. Arkadiusza. Wszyscy 

kandydaci, którzy jeszcze nie skorzystali z adresowanych do nich rekolekcji - kursu 

Nowe Życie, będą mieli taką możliwość w terminie 25 - 27 listopada. Przypominamy, 

że zgodnie z ustaleniami z rodzicami to jest warunek rozpoczęcia przygotowań do 

sakramentu dojrzałości. 

• Wznawiamy całodobową adorację Najświętszego Sakramentu. W najbliższy wtorek 

i środę zapraszamy na 24-godzinne nabożeństwo Rozważania Męki Jezusa 

Chrystusa. Początek we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00. Modlić się będziemy 

nieustanie aż do środy do godz. 18.00. 

• Wyjątkowo w drugą a nie trzecią środę, więc w najbliższą, zapraszamy na 

comiesięczną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Rozpocznie ją o godz. 18.00 

Msza św., której będzie przewodniczył ks. Krzysztof Kralka. On też tradycyjnie 

poprowadzi modlitwę uzdrowienia. Ze względu na różaniec za zmarłych nie będzie 
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nowenny do Matki Bożej Chełmskiej. Intencje modlitewne zostaną odczytane przed 

rozpoczęciem Eucharystii. Możemy je składać w zakrystii.  

• W piątek przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślimy 

o naszej Ojczyźnie. Modlitwą ogarniamy bohaterską przeszłość naszych ojców oraz 

teraźniejszość i przyszłość wspólnoty narodowej Polaków. Msze św. w bazylice o 

godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W intencji Ojczyzny będziemy modlili się o godz. 

9.00. Mszy św. będzie przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosi nowy 

proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego - ks. kan. Krzysztof Maksymowicz. W 

tym dniu zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi państwowej. 

• Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert pieśni i piosenek patriotycznych 

Niepodległa, który odbędzie się 11 listopada o godz. 18.00 oraz na film pt. 

Medjugorie, ukazujący historię objawień Matki Bożej. Projekcja filmu w kinie Zorza 

12 i 13 listopada o godz. 18.00. 

• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza wszystkich, którzy poszukują żywej 

relacji z Jezusem, który jest Bogiem Osobowym, poszukującym każdego człowieka, 

na trzydniowe rekolekcje 25 - 27 listopada. Kurs Nowe Życie odbywać się będzie w 

sali różańcowej. Całkowity koszt: 80 zł. Zapisy za pośrednictwem internetu, w 

kancelarii i zakrystii. 

• Taca dzisiejsza przeznaczona jest na budownictwo sakralne. W całości przekazujemy 

ją do kurii. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom szczęśliwego i zdrowego tygodnia 

pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.  

• Dziś o godz. 14.00 w Niedrzwicy Kościelnej odbędzie się pogrzeb śp. ks. prałata 

Stanisława Dziwulskiego, który był wikariuszem w naszej parafii w latach 1978 - 

1981. R.I.P. 

 


