
  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                              10/2019 

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 3 marca 2019 r. 
VIII Niedziela Zwykła Rok C 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                        Syr 27, 4-7                                                                                    
  Czytanie z Mądrości Syracha 

  Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego 

ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego 

wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca 

człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.                                                                                  

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

 

Drugie czytanie                                                                 1 Kor  15, 54b-58        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła Koryntian                                                                                                          

   Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy 

sprawdzą się słowa, które zostały napisane: "Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież 

jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" Ościeniem zaś 

śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam 

odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, 

bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, 

że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                         

   Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Flp 2, 15d.16a                                             

     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                                   Łk 6, 39-45                                
 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić 

niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. 

Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to 

widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak 

możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim 

oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę 

ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma 

drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry 

owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się 

fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego 

skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. 

Bo z obfitości serca mówią jego usta". 

 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   
 

 

Rozważanie  

Po błogosławieństwach uczniów i po wezwaniu ich do błogosławienia innych oraz do przebaczania 

im, w Kazaniu na Równinie Jezus uczy teraz o dojrzałości przywódców i umiejętności 

rozwiązywania konfliktów. Osiągnięcie dojrzałości przez uczniów Jezusa oznacza uczynienie ich 

kompetentnymi i samodzielnymi nauczycielami oraz przewodnikami. Uczniowie byli ślepi, dopóki 

nauczanie Jezusa nie otworzyło im oczu. Kiedy zostaną pouczeni, będą mogli nauczać innych. 

Dojrzały człowiek wierzący wybiera drogę prawdy, miłości i jedności, zanim takim się stanie musi 

przyjmować upomnienia, aby jego wiara była ufna i wdzięczna Bogu, aby jego miłość była 

miłością Bożą, a jego prawda prawdą Bożą Inaczej źle nauczą się ludzie, których będą prowadzić 

do Jezusa i za Jezusem. Po lekcjach dotyczących różnych potrzeb uczniów teraz jedna z wielu 

lekcji na temat więzi i postaw społecznych. Uczniowie otrzymują kolejny wzór do naśladowania. 

Konflikty pomiędzy ludźmi wymagają rozwiązania, opanowania, złagodzenia. Źródłem 

konfliktów bywają rzeczy drobne, drugorzędne i trzeciorzędne uznawane przez kogoś za 

najważniejsze. Źródłem konfliktu faryzeuszy z Jezusem jest to, że oni chcą naprawić świat przez 

swoją tradycję, a Jezus przez wiarę w Niego i wejście do królestwa. W życiu społecznym nie można 



  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                              10/2019 

jednak uniknąć konieczności dokonywania pewnych osądów, jak to czynią 

rodzice, narzeczeni, pracodawcy czy sędziowie. Jezus ostrzega jednak przed 

uzurpowaniem sobie prawa należnego ostatecznemu osądowi Boga, który 

jako jedyny zna ludzkie serca.  Uczeń Jezusa nie jest sędzią, sumieniem i 

cenzorem innych uczniów i bliźnich. W przeciwieństwie do Jezusa sąd 

ucznia jest ograniczony i częściowy. Uczniowie mają zachować ostrożność 

w wyrokowaniu, sądzeniu i ocenianiu bliźnich. Uczniowie Jezusa poszukują 

rozwiązania sytuacji konfliktowych. Uczniowie będą dojrzali, jeśli 

przebaczenie zastąpi osądzanie, miłość zastąpi odrzucenie, dążenie do 

jedności będzie większe od powodowania podziałów. Uczniowie mają stać 

się dojrzałymi, czyli zdolnymi do służenia Bogu w zróżnicowanym świecie. 

Służenie Bogu na wzór Jezusa przyniesie owoc dojrzałego życia wielu 

następnych uczniów. Służenie Bogu w stylu przeciwników Jezusa sprawi, 

że owoc będzie zagrzybiony, karłowaty i cierpki. To tak jakby figi i 

winogrona zarosły ciernie i chwasty. Winogrona i figi należały do 

najcenniejszych i najczęściej spożywanych owoców ziemi, a chwasty i 

ciernie były bezwartościowe. Owocem wartościowym jest żywa dojrzała 

wiara uczniów odniesiona do słów i życia Jezusa. Owocem 

bezwartościowym są ci faryzeusze, którzy odciągają ludzi od prawdziwego 

Boga, wygłaszają przepowiednie, które się nie spełniają, głoszą praktyki 

religijne, w których nie ma Ducha Bożego. 

    

 

 
                    Księdzu Infułatowi Kazimierzowi Bownikowi 

 

Drogi Księże Kazimierzu pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych 

Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym 

światłem każdy dzień księdza Infułata, a Matka Boża z Góry Chełmskiej wyprasza 

na każdy dzień wszystko, co potrzebne by dalej w zdrowiu pięknie żyć i podążać 

drogą Bożą ku świętości. 

 

         Zapowiedzi przedślubne (15 lutego-28 lutego): 

 Marcin Kowalczuk, kawaler z Kumowa, z parafii pw. Nawiedzenia NMP w 

Kumowie i Amanda Biskupska, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

 

W okresie (15 lutego-28 lutego) sakrament chrztu przyjęli: 

 

 Hubert Michałowski 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 
 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Syr 51, 13-20 

 

Ewangelia J 15, 9-17 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Syr 35, 1-12 

                                                              

Ewangelia Mk 10, 28-31 

 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Jl 2, 12-18 
 

 2 czytanie 2 Kor 5,20-6.2   

                                           

Ewangelia Mt 6, 1-6.16-18 
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Pwt 30, 15-20 

                                

Ewangelia Łk 9, 22-25 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Iz 58, 1-9a 

                        

Ewangelia Mt 9, 14-15 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Iz 58, 9b-14 

                                       

Ewangelia Łk 5, 27-32 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Pwt 26, 4-10 

                            

2 czytanie Rz 10, 8-13 

                                      

Ewangelia Łk 4, 1-13 
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Ogłoszenia parafialne  

 Dziś rozpoczynamy 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: Młodzi trzeźwi i 

wolni. Potrwa on do soboty. Osoby mające kłopoty z nadużywaniem alkoholu mogą poszukiwać 

wsparcia w działających w naszym mieście, m. in. i w naszym sanktuarium, grupach AA. 

Spotkania odbywają się każdej niedzieli o godz. 19.00 w podcieniach. Zachęcamy do podjęcia 

abstynencji, jako daru w intencji osób nadużywających, zwłaszcza młodych. Księga abstynencji 

od dziś wyłożona jest przy wyjściu z bazyliki.  

 Najbliższy wtorek to ostatni dzień karnawału. Przypominamy, że dla ludzi wierzących 

rozpoczyna się ważny okres pokutny. Wszystkie zabawy, dyskoteki i inne imprezy taneczne 

powinny zakończyć się do północy i zniknąć z naszego życia na czas 40 dni. Nasz dar dla Jezusa, 

który z miłości oddał swoje życie, niechaj wiąże się z wyciszeniem, ofiarą, modlitwą i 

uczestnictwem w nabożeństwach wielkopostnych. W związku z tym proponujemy naszym 

parafianom, którym oczywiście pozwala na to stan zdrowia, w każdy piątek post o chlebie i 

wodzie. Niech to będzie nasz dar i ofiara Bogu w intencji parafian zaniedbujących i 

lekceważących swoją wiarę. Zachęcamy serdecznie do tej praktyki. 

 W najbliższą środę rozpoczynamy już Wielki Post. Msze św. z posypaniem głów popiołem o 

godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy i jakościowy. 

 Podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostaną pobłogosławione książeczki dla dzieci 

pierwszokomunijnych. 

 W tym tygodniu wypada I czwartek miesiąca. Na godz.17.30 zapraszamy na modlitwę za 

powołanych do służby Bożej, o nowe powołania i za modlących się za kapłanów w 

Margaretkach. Przypominamy, że w tym dniu podczas wieczornej Mszy św. udzielana jest 

Komunia św. pod postacią chleba i wina. 

 W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Drogę Krzyżową w piątek o godz. 

16.00 dla dzieci i o 17.00 dla dorosłych oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 

17.00.  

 W sobotę 9 marca w godz. 14.00 – 16.00 w sali Domu Pielgrzyma zapraszamy na wykład pod 

tytułem: Jak osiągnąć harmonię i wewnętrzny spokój w życiu codziennym, wykorzystując naukę 

św. Hildegardy? W przerwie będzie serwowany poczęstunek hildegardowy. Koszt uczestnictwa 

- 10 zł od osoby. Zapisy przyjmowane są do 6 marca w kancelarii parafialnej w godzinach 

urzędowania lub u osoby prowadzącej: p. Zbigniewa Łazowskiego (tel. 501 220 901, e-mail: 

dietetyk@lazowski.com.pl). 

 Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy w życiu swoim lub kogoś z bliskich 

doznali szczególnej łaski, opieki czy cudownej ingerencji za przyczyną Matki Bożej Chełmskiej, 

o spisanie świadectwa o takim wydarzeniu, podpisanie i dostarczenie go w ciągu tego tygodnia 

do kancelarii lub zakrystii. Informujemy, że przyjmowane są też wota dla Matki Bożej. 

 Gazetka parafialna W sercu Maryi wykładana jest tylko w jednym miejscu - obok stojaka z 

prasą. 

 W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Ryszard Winiarczyk, śp. 

Romuald Skotak, śp. Jerzy Puławski, śp. Bogumiła Zduńczuk, śp. Krzysztof Klaudel, śp. 

Waldemar Kuźmicz, śp. Ryszarda Winiarska, śp. Edward Cholawo. Polećmy ich dusze i dusze 

naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia, wśród których jest nasz ks. Infułat, życzymy Bożego 

błogosławieństwa, wszystkim zaś Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium 

szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


