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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 sierpnia 2019 r. 
XX Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                    Jr 38, 4-6. 8-10                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza 

  W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, 

powiedzieli do króla: "Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce 

żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne 

słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia". Król 

Sedecjasz odrzekł: "Oto jest w waszych rękach!" Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw 

nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna 

królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, 

lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego 

i rzekł do króla: "Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem 

Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza 

że nie ma już chleba w mieście". Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: "Weź sobie stąd 

trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze".              

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

Drugie czytanie                                                                              Hbr 12, 1-4        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                                         

   Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede 

wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam 

zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to 

http://www.bazylika.net/
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zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł 

po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką 

wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie 

opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

      Aklamacja                                                                                                                               J 10, 27                                                                                                                                                                                          

 Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. 

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 12, 49-53 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, 

ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy 

myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem 

pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 

trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 

matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej". 

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie.                                                                                

 

Rozważanie 

Czyżby celem Jezusa Chrystusa było poróżnienie ludzi między sobą, a perspektywa pokoju 

nieosiągalna? Abyśmy mogli odpowiedzieć sobie na postawione pytanie, warto mieć przed 

oczami jedno z najważniejszych praw, które daje Jezus człowiekowi, a mianowicie prawo 

MIŁOŚCI. Odnosi się ono do Boga i człowieka. Warto również uświadomić sobie, że Jezus 

budził niepokój w tych ludziach, których serca były pod władzą grzechu. Tym jednak, którzy 

otworzyli swoje serca na Boga, udzielał pokoju, a do swoich ukochanych uczniów mówił: 

Pokój Wam! O CO WIĘC JEZUSOWI CHODZI? 

Perspektywa ognia i rozłamu może w jakiś sposób przerazić człowieka, gdyż zestawienie 

tych słów kojarzy się nam z perspektywą cierpienia, a nawet wojny. Ogień jednak nie tylko 

niszczy, ale również ma właściwości pozytywne. Poczynając od ciepła, które jest niezbędne 

człowiekowi w przypadku pory zimowej, a kończąc na formowaniu metalu w kuźni. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Wchodząc głębiej, musimy uświadomić sobie, że na ogień można 

popatrzeć jeszcze z innej perspektywy. Tego typu podejście domaga się 

wzięcia pod uwagę zarówno mocy niszczycielskiej ognia, jaki i mocy 

budującej, a raczej wpływającej na materię, by ona przybrała kształt 

umożliwiający zastosowanie danej rzeczy w konkretnej dziedzinie 

życia. Tak ma się sprawa ognia, gdy chodzi o materię nieożywioną. 

Podobnie dzieje się z naszym życiem duchowym. W tym przypadku nie 

chodzi już o ogień tego świata, ale o ogień, którego źródłem jest BÓG- 

MIŁOŚĆ – DUCH ŚWIĘTY. Zwróćmy uwagę, że Jezus rozważane 

przez nas słowa mówi do swoich uczniów. Dzisiaj mówi te słowa do nas. 

Do MNIE i do CIEBIE. Czy słyszysz pragnienie Jezusa? Czy słyszysz 

to wołanie by OGIEŃ MIŁOŚCI zapłonął w Tobie i przez Ciebie? Jezus 

potrzebuje Twojego serducha. Nie bez znaczenia jest to, że 

wypowiadając swoje pragnienie, Jezus mówi o chrzcie, który jest 

powodem Jego udręki. W tym przypadku nie chodzi o chrzest z wody, 

ale o chrzest krwi, którego etap kulminacyjny rozegra się na krzyżu. 

Dwie drewniane belki nie będą jednak końcem, ale początkiem rzucania 

ognia na ziemię i wprowadzania rozłamu między ludzi. Do tego właśnie 

Jezus potrzebuje Twojego SERDUCHA, które duchowo będzie musiało 

umrzeć, tak jak Jezus na krzyżu, aby ogień mógł zapłonąć. Będzie 

musiało umrzeć dla grzechu i własnej wizji życia, aby JEDEN BÓG W 

TRZECH OSOBACH mógł rozpalać ogień wiary, nadziei i miłości w 

sercach innych ludzi. Jeśli Mu na to pozwolisz, to Twoje serce nigdy nie 

zazna spokoju. „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 

powiadani wam, lecz rozłam”. Twoje serce będzie rozdarte, bo 

zobaczysz obok siebie ludzi depczących Miłość Boga. Ludzi głuchych 

na Jego głos. Ludzi, którzy nie karmią się Eucharystią. Widząc to, nie 

będziesz już nigdy spał spokojnie. Widząc to, będziesz stawał się dla 

innych wariatem. Widząc to, będziesz robił wszystko, aby takich ludzi 

przyprowadzać do Jezusa. Idąc zaś taką drogą będziesz bardzo często 

niezrozumiany w oczach ojca; mamy; żony; męża; córki; syna; 

teściowej; synowej; a nawet kapłana. Będziesz nierozumiany przez 

innych! Niezrozumienie to będzie dla Ciebie udręką, bo odwrócą się do 

Ciebie plecami Ci, na których pomoc liczyłeś. 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      
 

1 czytanie Sdz 2, 11-19 
 

Ewangelia Mt 19, 16-22 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Sdz 6, 11-24a 

                                                             

Ewangelia Mt 19, 23-30 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Sdz 9, 6-15 

 

Ewangelia Mt 20, 1-16 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Sdz 11, 29-39a 

 

 Ewangelia Mt 22, 1-14 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Rt 1, 1. 3-6. 

14b-16.22 
 

Ewangelia Mt 22, 34-40 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ap 21, 9b-14 

                                      

Ewangelia J 1, 45-51 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 66, 18-21 

                            

2 czytanie Hbr 12, 5-7. 11-

13 

                                      

Ewangelia Łk 13, 22-30 
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Ogłoszenia parafialne 

 Przed nami w tym roku kolejne ważne wybory – być może najważniejsze. One 

zadecydują o być albo nie być dla naszej Ojczyzny! Pójdziemy na wybory do Sejmu 

i Senatu RP. Już dziś widzimy, co dzieje się w kraju i na świecie. Pamiętajmy - od 

nas zależą losy naszego kraju, naszych dzieci i wnuków oraz nas samych. Włączając 

się w ogólnopolską modlitwę w intencji Ojczyzny, chcemy zaproponować Nowennę 

Pompejańską. Będziemy ją odmawiać codziennie przez 54 dni od jutra, czyli 19 

sierpnia (wtedy to Matka Boża przyszła do dzieci w Fatimie, które 13 sierpnia 

zostały uwięzione), do 11 października. Wszystkich, którym drogie są losy naszej 

narodowej zbiorowości, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Codziennie o godz. 

12.00 zachęcamy również do udziału w różańcu za Ojczyznę w naszej bazylice.  

 W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową, którą chcemy odprawić na 

naszej Chełmskiej Kalwarii.  

 Taca w najbliższą niedzielę przeznaczona będzie na bieżące prace budowlane i 

remontowe prowadzone w naszym sanktuarium. Powoli kończymy zaplanowaną na 

ten rok renowację elewacji bazyliki. Trwają prace w kryptach. Przygotowujemy 

dokumentację na wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej w bazylice, 

wykonujemy prace naprawcze muru od bramy wjazdowej wzdłuż przedszkola Arka, 

pracujemy też nad zagospodarowaniem klombów za bazyliką. Odnowiliśmy toalety. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczą się o nasze sanktuarium, 

serdeczne Bóg zapłać. Zapraszamy w każdą środę o godz. 17.30 na modlitwę w 

intencji dobrodziejów parafii. 

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł 

o kryptach w naszym sanktuarium. 

 "Urząd Miasta Chełm informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców 

nastąpi wydłużenie termin składania deklaracji oraz zawierania umów w sprawie 

uczestnictwa w projekcie o dofinansowanie na kolektory słoneczne oraz instalację 

fotowoltaiczną. Osoba, która merytorycznie pomoże mieszkańcom przy wypełnianiu 

deklaracji oraz umów, będzie dostępna, tak jak dotąd, w holu na parterze, Urzędu 

Miasta Chełm w budynku przy ulicy Lubelskiej 65, również w poniedziałek (19.08), 

i wtorek (20.08).  

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a naszym 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 


