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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 września 2018 r. 
XXIII Niedziela Zwykła rok B 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                        Iz 35, 4-7a                                                        
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza   

   Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". Wtedy przejrzą 

oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak 

jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i 

strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w 

krynice wód.                                                                                Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

Drugie czytanie                                                                             Jk 2, 1-5               

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła  

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa 

uwielbionego, nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze 

zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył 

także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato 

przyodzianego i powiecie: "Ty usiądź na zaszczytnym miejscu", do ubogiego zaś 

powiecie: "Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego", to czy nie czynicie 

różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia 

moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze 

oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?                                                              

                                                                                                                                               Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                       

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja     

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.  

                                                                                                                                              (Mt 4,23)  

                                             

Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                                      Mk 7, 31-37 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i 

prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, 

włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, 

westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły 

się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus 

przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 

gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko 

uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę". 

                                                                                               Oto Słowo Pańskie. 

 

 Rozważanie    

Jak każdą inną Ewangelię także tę dzisiejszą o uzdrowieniu głuchoniemego możemy odczytywać na 

wielu poziomach. Pierwszy podstawowy, to jej brzmienie dosłowne, czyli opowieść o Jezusie, który 

dobrze czynił wszystko, nawet głuchym przywracał słuch i niemym mowę (por. Mk 7,37). Kolejny 

raz Biblia przypomina nam, że Pan Bóg nic chce, abyśmy chorowali, i że cierpienie i śmierć to 

naprawdę nie Jego pomysł. Wszak kiedy Jezus chodził po ziemi nieustannie uzdrawiał i nie zdarzyło 

się aby komuś powiedział: "Bądź chory"! Pan Bóg nie jest więc dla nas źródłem cierpienia, ale 

ratunkiem w cierpieniu fizycznym i duchowym. Dzisiejszą Ewangelię możemy też odczytywać w 

sensie religijnym, otwarcia się na Jezusa i na Jego zbawcze Słowo. Gdy człowiek dorosły 

przygotowuje się na przyjęcia sakramentu chrztu świętego, jednym z jego elementów jest właśnie 

obrzęd "Effata", mający kandydatowi do chrztu "otworzyć uszy" na słuchanie Słowa Bożego i 

"otworzyć usta" na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało uświadamiamy sobie, że to 

Effatha z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każdego z nas, wszyscy bowiem potrzebujemy całkowitego 

otwarcia się na Słowo Boże i gotowości aby za nim pójść. Niestety, cała rzesza chrześcijan, naszych 

braci i sióstr, staje często w pozycji sędziego względem Słowa Bożego: to mi się podoba, co Jezus 

mówi, a to już nie, bo to nie na nasze czasy... Zdarzyło się w jednej parafii, że narzeczeni, którzy 

zamierzali zawrzeć związek małżeński poprosili księdza aby zamiast Ewangelii przeczytał im 

fragment "Małego Księcia". Możemy wreszcie odczytywać słowa Effatha w sensie społecznym, 

otwarcia się na drugiego człowieka. Żyjemy, niestety, w społeczeństwie coraz bardziej 



  

                                                                                                                                                              37/2018 

zatomizowanym, w którym następuje dezintegracja tradycyjnych struktur 

społecznych wraz z ich wartościami. Żyjemy w epoce Facebooka, w której 

ludzie, zwłaszcza młodzi, zdają się nie potrzebować osobowego spotkania, bo 

łatwiej jest im rozmawiać ze sobą przez ekran, niż, na przykład, przy stole. 

Opowiadał jeden z misjonarzy pracujący na Filipinach, że tam wchodząc do 

pociągu ludzie szukają zawsze towarzystwa innych pasażerów, bo nie 

wyobrażają sobie podróżować samotnie. U nas odwrotnie, wchodząc do 

pociągu szukamy wolnego przedziału. - Zdarzyło mi się ostatnio - 

kontynuował - jechać pociągiem do Wiednia. Na jednej stacji w Polsce 

wsiadał do naszego przedziału młody człowiek: słuchawki na uszach, 

komputer w ręce i tak przez całą drogę. Ludzie wchodzili i wychodzili, pytali 

o wolne miejsca, a on nic, jakby był nieobecny. Dopiero w Austrii, gdy wszedł 

konduktor - panika! Bo okazało się, że w Brnie miał zmienić pociąg do Pragi. 

W obcym kraju, bez biletu i znajomości języka, rozpaczliwie błagał nas o 

pomoc. A wystarczyło aby w czasie tych kilku godzin choć na chwile zdjął 

słuchawki, by zorientować się natychmiast, że ten pociąg jedzie do Wiednia, 

wszak nazwę stolicy Austrii odmienialiśmy w przedziale na tysiąc sposobów. 

Niestety, bardzo często przypominamy sobie o drugim człowieku, dopiero 

wtedy, gdy jest nam potrzebny, gdy znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. 

To o nas więc jest ta dzisiejsza Ewangelia, o nas tak często zamkniętych na 

Boga i na drugiego człowieka. Effatha - to znaczy: "otwórz się", mówi nam 

dzisiaj Chrystus. 

Panie Jezu, tak często słuchamy Twojego Słowa i tak często pozostajemy na 

nie głusi, otwórz więc nasze uszy na Twoją Ewangelię i rozwiąż nasz język, 

abyśmy nie bali się jej głosić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 

                                                                                                                             

  

Zapowiedzi przedślubne (1 września- 6 września): 

• Przemysław Konrad Kwiatkowski, kawaler z Uhruska, z parafii św. 

Jana Chrzciciela, i Anna Katarzyna Bzówka, panna z Chełma, z 

parafii tutejszej.  

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić 

przed zawarciemmałżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. 

(KPK Kan. 1069) 

 

W okresie (1 września- 6 września) sakrament chrztu przyjęli: 
 

• Gabriela Parada 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie 1 Kor 5, 1-8 

 

Ewangelia Łk 6, 6-11 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 6, 1-11 

                                      

Ewangelia Łk 6, 12-19 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Kor 7, 25-31 

                                       

Ewangelia Łk 6, 20-26  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 8, 1b-

7,10-13 

                                 

Ewangelia Łk 6, 27-38 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Lb 21, 4b-9 

                         

Ewangelia J 3, 13-17 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Hbr 5, 7-9 

                                        

Ewangelia J 19, 24-27 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 50, 5-9a 

                            

2 czytanie Jk 2, 14-18 

                                      

Ewangelia Mk 8, 27-35 
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          Ogłoszenia parafialne  

• Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim Parafianom i Sympatykom, którzy pomagali w 

przygotowaniach i przebiegu uroczystości odpustowych. Dziękujemy Słuzbie Liturgicznej, Szafarzom, 

Przewodnikom Sanktuaryjnym, Chórowi, Orkiestrze Dętej, Zespołowi Pieśni i Tańca działającemu w 

CHDK-u, Panu Organiście, Siostrze Zakrystiance, firmie Pixsel za filmowanie. Wdzięczni też jesteśmy 

Rodzinie Żywego Różańca, Legionowi Maryi, Zespołowi Caritas. Dziękujemy również Władzom 

Chełma, Dyrekcjom i Pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Zakładu 

Oczyszczania Miasta, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Chełmskiego Domu Kultury, 

Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, Studium Medycznego, Pogotowia Ratunkowego, Policji, 

Straży Pożarnej. Bóg zapłać Sponsorom, Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch, Piekarniom Grela, 

Restauracji Lotos, Parafiankom, które upiekły ciasto. 

• Dziś w Kościele rozpoczyna się kolejny tydzień wychowania pod hasłem: Wychowawca chrześcijański 

w procesie rozeznawania powołania. Warto poruszyć przy tej okazji problem uczestniczenia dzieci i 

młodzieży w katechezie szkolnej. Dla ludzi wierzących uczestnictwo w katechezie jest obowiązkowe. 

Rodzicie tzw. katoliccy coraz częściej podpisują swoim dzieciom zgodę na niechodzenie na religię. 

Myślimy, że to brak wiary i bezmyślność usprawiedliwiania się tym, że np. szkoda czasu, katecheta 

niczego, co potrzebne do życia, nie nauczy, ostatnie godziny w planie lekcji, nade wszystko wolność. 

Prosimy pamiętać, że z rezygnacją z udziału dzieci w zajęciach religii wiążą się poważne 

konsekwencje: taki uczeń w przyszłości nie może przyjąć sakramentu bierzmowania, być rodzicem 

chrzestnym, świadkiem bierzmowania, jak również właściwie przygotować się do sakramentu 

małżeństwa. Bóg i religia to nie przedmiot do zabawy, ale bezdyskusyjnie treść życia chrześcijanina. 

Dopiero po pewnym czasie okazuje się zwykle, że religia jednak była potrzebna. I chcąc coś osiągnąć, 

zaczynają się kombinowanie i kłamstwo. Czynią to, niestety, sami rodzice, ucząc w ten sposób swoje 

dzieci nieuczciwości. Prosimy, by w kontekście Ewangelii zapytać swoich bliskich czy znajomych, czy 

uczęszczają na lekcje religii. Może trzeba upomnieć w cztery oczy, może udać się ze świadkiem, a 

może - jak głosi Ewangelia - donieść Kościołowi. 

• Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z 

uwielbieniem w poniedziałek na godz. 19.00. 

• W czwartek o godz. 17.30 zapraszamy na Różaniec Fatimski. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.  

• Wszystkich, którzy chcieliby śpiewać w chórze parafialnym, zapraszamy do sali nr 4 we wtorek o godz. 

19.00. 

• Młodzież oazową oraz poszukującą swojego miejsca w Kościele zapraszamy na spotkania oazowe w 

każdy piątek o godz. 19.00 w sali nr 3. 

• Chłopców od klasy III szkoły podstawowej, którzy chcieliby zostać ministrantami, zapraszamy na 

zbiórki do sali nr 4 w podcieniach w soboty o godz. 11.00. 

• Informujemy, że od tego tygodnia kawiarenka - ze względu na kończący się sezon pielgrzymkowy - 

czynna będzie tylko w soboty i niedziele. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Lech Rybiński, śp. Klaudia 

Kowalska. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie … 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a naszym Parafianom, Gościom, 

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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