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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 4 sierpnia 2019 r. 
XVIII Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                 Koh 1, 2; 2, 21-23                                                                                    
  Czytanie z Księgi Koheleta 

  Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko 

jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, 

wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią 

trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego 

swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni 

jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna 

spokoju. To także jest marność.            

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

Drugie czytanie                                                                              Kol 3, 1-5. 9-11        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan                                                                                                         

   Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w 

górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z 

Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim 

ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 

bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego 

http://www.bazylika.net/


  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                              32/2019 

człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku 

głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka 

ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 

wszystkim we wszystkich jest Chrystus.                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

      Aklamacja                                                                                                                                Mt 5,3                                                                                                                                                                                          

 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 12, 13-21 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 

ze mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad 

wami sędzią albo rozjemcą?" Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się 

wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 

zależy od jego mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu 

człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie 

pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję 

większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, 

na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: 

„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, 

co przygotowałeś?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest 

bogaty u Boga".  

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

                                                                                                           

 
 

Rozważanie 
 

Dzisiejsza przypowieść ma w sobie coś niepokojącego. Wydaje się, że Jezus niemalże grozi 
słuchaczom, kiedy mówi – „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś 

opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”. A potem pokazuje jak zły 

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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los może odegrać terapeutyczną rolę w życiu człowiek, który gromadzi 

zapasy dla siebie i myśli tylko o swoim pięknym życiu. Impulsem do 

takiej nauki były słowa człowieka, który przychodzi do Jezusa z 

konkretną sprawą – „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się 

podzielił ze mną spadkiem”. To był prawdopodobnie starszy brat, który 

był pominięty przy podziale spadku. Może nie chciał dopuścić do 

parcelacji majątku a trzymać wszystko razem. Być może mieli 

konkretne nieruchomości nie chcieli ich sprzedać, aby w ten sposób 

spłacić rodzeństwo. W swojej trosce przychodzi do Jezusa z konkretną 

sprawą „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną 

spadkiem”. Czy nie jest to właściwie uzasadnione życzenie? Przecież 

ten człowieka pragnie przywrócić pokój rodzinie i uniknąć sporów i 

niezgody. Czy nie jest to troska, z którą słusznie przychodzi do Jezusa?  

Jezus odpowiada bardzo konkretnie „Człowieku, któż mię ustanowił 

sędzią albo rozjemcą nad wami?” Oczywiście Jezus troszczy się, aby w 

rodzinie panował pokój, jednak reakcja na obawy brata jest dość 

zaskakująca. Jednakże pozwala objawić co kryje się w sercu człowieka, 

a co w ogóle nie dotyczy pokoju w rodzinie. Jezus spoglądając w serce 

odkrywa, że tam zapanowała chciwość, stąd ją demaskuje. Przypomina 

wszystkim słuchaczom – „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest 

zależne od jego mienia”. Cele człowieka mogą być bardzo konkretne – 

zburzyć wszystko, aby pobudować coś większego, aby w ten sposób 

zapewnić sobie samowystarczalność przez resztę życia. Delektować się 

„filozofią spokoju” – „«odpoczywaj, jedz, pij i używaj». Ale to okazuje 

się powiewem wiatru, tchnieniem nicości i próżności, które widzą tylko 

siebie. Przypowieść wypowiedziana przez Jezusa pokazuje 

alternatywę, gdzie kryje się sens i nonsens ludzkiego życia – 

„gromadzenie skarbów tylko dla siebie” lub „stawanie się bogatym 

przed Bogiem”. Bogactwo przed Bogiem nie jest ważne, ponieważ Bóg 

arbitralnie żąda od nas czegoś na pozór bezsensownego. Bogactwem 

przed Bogiem jest skarb miłości, który włożyłem w moje życie. To 

jedyna broń przeciwko cynizmowi. Odpowiedź wiary w obliczu 

próżnego – „Odpoczywaj, jedz i pij, ciesz się życiem!”, ale odpowiedź 

wiary brzmi: „rób to, co jest teraz i co tylko ma sens w twoim życiu!” 

Ono i wszystko, co jemy, to, co pijemy, co mamy i cieszymy się, ma 

znaczenie tylko wtedy, gdy czynimy to z innymi. Aby nie rozwiązywać 

wszystkich problemów świata, powinniśmy unikać chciwości, ale 

dlatego, że chciwość czyni życie bez znaczenia i pustym. Przez chrzest 

jesteśmy związani z Bogiem. W chrzcie Bóg wyraźnie mówi, że ludzie 

nie muszą żyć dla siebie, ale jako część wspólnoty dzieci Bożych. Tak, 

powierzono nam życie i czas, nie dlatego, że je konsumujemy dla 

siebie, ale że istniejemy dla siebie nawzajem. Ta wspólnota jest 

prawdziwym skarbem przed Bogiem – i człowiekiem. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Lb 11, 4b-15 
 

Ewangelia Mt 14, 13-21 
 

                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dn 7, 9-10.13-14 

                                                             
Ewangelia Łk 9, 28b-36 

                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Lb 13, 1-2.25-

14, 1. 26-30 

 
Ewangelia Mt 15, 21-28 

                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Lb 20, 1-13 

 

 Ewangelia Mt 16, 13-23 
 
Piątek 

                                           
1 czytanie Oz 2, 16b.17b. 

21-22 
 

Ewangelia Mt 25, 1-13 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Mdr 3, 1-9 

                                      
Ewangelia J 12, 24-26 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Mdr 18, 6-9 
                            

2 czytanie Hbr 11, 1-2.8-

19 

                                      
Ewangelia Łk 12, 32-48 
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Ogłoszenia parafialne 

 
• Gościmy dziś s. Magdalenę niedawno posługującą w naszym sanktuarium, a od 

dwóch lat misjonarkę w Brazylii. Podzieli się z nami refleksją o życiu misyjnym. 

Prosząc o modlitwę, zwróci się też do nas z prośbą o wsparcie materialne. 

• Trwa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z ziemi chełmskiej uczestniczy w niej 

ok. stu osób. Pielgrzymi wszystkich pozdrawiają i zapewniają o modlitwie. 

Codziennie o godz. 21.00 w kościele pw. Rozesłania św. Apostołów odprawiany 

jest Apel Jasnogórski jako przejaw łączności duchowej z pielgrzymami. 

• Konferencja dla Rodziny Kół Żywego Różańca odbędzie się w przyszłą niedzielę 

po Mszy św. o godz. 9.00. 

• We wtorek Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. w bazylice o godz.7.00, 

9.00, 16.00 i 18.00.  

• Przypominamy o stroju do kościoła, by był godny tego miejsca. Jeśli jest 

potrzeba, prosimy o użycie pelerynek wyłożonych przy wejściach do bazyliki.  

• Sierpień w Polsce od wielu lat jest przeżywany, jako miesiąc abstynencji, w 

którym wielu naszych rodaków powstrzymuje się całkowicie od spożywania 

alkoholu. Niektórzy wpisują się do ksiąg trzeźwościowych wystawionych w tym 

czasie w kościołach. W naszej bazylice księga wyłożona jest przy wyjściu 

głównym. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Sympatykom, Gościom i Pielgrzymom szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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