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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 8 września 2019 r. 
XXIII Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                       Mdr 9,13-18                                                                                    
  Czytanie z Księgi Mądrości  

  Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli 

śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i 

ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z 

trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż 

poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha 

swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie 

przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.              

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                 

Drugie czytanie                                                                              Flm 9b-10.12-17        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona                                                                                                         

   Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za 

moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci 

odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać 

przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla 

Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry 

twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od 

ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej 

niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż 

http://www.bazylika.net/
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bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do 

łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

      Aklamacja                                                                                                                         PS 113,135                                                                                                                                                                                         

 Okaż Twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. 

 

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 14,25-33 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi 

do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i 

siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, 

ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 

wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył 

fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: 

"Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Albo który król, mając 

wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy 

w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga 

przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o 

warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 

może być moim uczniem”. 

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie.                                                                                

 

Rozważanie 

 
Droga z Jezusem wymaga radykalnych decyzji i cięć. Nie można iść za Nim 

połowicznie. „Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 

uczniem”. Naśladowanie Jezusa wyklucza wszelkie półśrodki, kompromisy, ustępstwa 

na rzecz wygodnego życia. Wymaga przemiany hierarchii wartości. Poza dyskusją jest 

„być nad mieć”. Ale „mieć” także wymaga refleksji. Oczywiście, nie chodzi o to, 

byśmy rezygnowali z wszystkiego, „pozostawiając działanie Panu Bogu”, ale raczej o 

to, byśmy mądrze administrowali posiadanymi dobrami. Dobra materialne nie mogą 

stać się całym horyzontem naszego życia i bożkiem zasłaniającym innych i świat. 

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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Refleksji wymagają również relacje, zwłaszcza rodzinne. Jezus 

mówi nawet o „nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 

nadto siebie samego”. Użyte przez Jezusa słowo nienawiść oznacza 

„mniej kochać”. Miłość ma różne odcienie, adaptacje, barwy i 

nasilenie. Inaczej kochamy Boga, inaczej siebie, inaczej rodziców, 

dzieci, przyjaciół, ludzi przypadkowo spotkanych czy wrogów. 

Jednak „pierwszą miłością” powinien być Jezus, Bóg. Dopiero w 

Nim możemy kochać wszystkich „właściwie”. W Nim miłość może 

być głęboka, dojrzała, prawdziwa. Droga z Jezusem wymaga 

wytrwałości, duchowego realizmu i odwagi. Ilustrują je dwie 

przypowieści Jezusa: o człowieku, który założył fundament wieży, 

ale nie miał środków, by ją wykończyć oraz o królu, który przed 

rozpoczęciem wojny obmyśla strategię zapewniającą zwycięstwo. 

Przypowieści podkreślają cechy naszego życia duchowego. 

Pierwszą jest wytrwałość. Nie można być człowiekiem „słomianego 

zapału”. W takim wypadku założymy fundament, a braknie nam 

czasu, wytrwałości na budowę gmachu całego życia. Połowiczność 

prowadzi do niestałości, nieustannego poszukiwania wrażeń, 

przelotnego entuzjazmu i „ekshibicjonizmu”, jest zaprzeczeniem 

wytrwałej pracy i poważnego zaangażowania. Drugą cechą jest 

realizm duchowy. Jego brak rodzi lekkomyślność i zarozumiałość. 

Trzeba jak król zasiąść za stołem i przemyśleć strategię: „Czy z 

sercem, z oddechem, z nogami, którymi dysponuję mogę mieć 

uzasadnioną nadzieję, że dotrę do celu? Czy w moim obecnym 

stanie duchowym, z taką dozą modlitwy, z taką ilością czasu 

poświeconego medytacji mogę sądzić, że dam sobie rady z 

trudnościami?” (A. Pronzato). Trzecią cechą życia wewnętrznego 

jest odwaga. Błędem jest lęk, myślenie negatywne i pokusa 

rezygnacji. Wówczas, zamiast, jak król, przewidywać bilans batalii, 

na początku przegrywamy, nie próbując podjąć walki. Przecież „i 

tak się nie uda”. Negatywne myślenie połączone z lękiem i brakiem 

strategii życiowej prowadzi do klęski. Zamiast rozwoju, pojawia się 

stagnacja lub regres.  

Co dominuje w moim życiu: „być czy mieć”? Czy w moim życiu (etycznym, 

zawodowym, rodzinnym, zakonnym, duchowym…) nie stosuję półśrodków i 

kompromisów? Co jest moją „pierwszą miłością”? Czy moja miłość jest 

dojrzała, czy jeszcze zbyt egoistyczna i narcystyczna? Czy nie jestem 

człowiekiem połowicznym; człowiekiem „słomianego zapału”? Czy oceniam 

realnie moje życie duchowe, etyczne i społeczne? Jakie strategie stosuję w 

życiu? Czy jestem człowiekiem odważnym czy raczej lękliwym, 

pesymistycznym, wycofującym się? 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Kol 1. 24-2.3 

 

Ewangelia Łk 6, 6-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Kol 2, 6-15 

                                                             

Ewangelia Łk 6, 12-19 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Kol 3, 1-11 

 

Ewangelia Łk 6, 20-26 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Kol 3, 12-17 
 

 Ewangelia Łk 6, 27-38 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Tm 1, 1-2.12-

14 
 

Ewangelia Łk 6, 39-42 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Lb 21, 4b-9 

                                      

Ewangelia J 3, 13-17 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Wj 32, 7-

11.13-14 

                            

2 czytanie 1 Tm 1, 12-17 

                                      

Ewangelia Łk 15, 1-32 
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Ogłoszenia parafialne 

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

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

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

CHDK-u, Panu Organiście, Siostrze Zakrystiance, firmie Ogrodnik 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. 

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

• W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, przeżywać będziemy jedną z największych – 

obok Wielkiej Pokuty i Różańca do granic – akcji modlitewnych - Polska pod Krzyżem. Odbędzie się na 

lotnisku w Kruszynie, gdzie w 1991 r. sprawowana była Msza Święta pod przewodnictwem papieża Jana 

Pawła II. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni są wszyscy, którym dobro rodziny, Ojczyzny oraz 

troska o Chrystusowy Kościół nie są obojętne. Z oczywistych względów nie każdy będzie mógł podjąć 

trud osobistego pielgrzymowania na lotnisko w Kruszynie, by modlić się tam pod krzyżem, dlatego do 

naszego sanktuarium zapraszamy w najbliższą sobotę na godz. 15.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą 

krzyży. Będziemy uczestniczyli w drodze krzyżowej i zawierzeniu pod Krzyżem Tysiąclecia. 

• Parafie rzymskokatolickie Chełma wraz z Civitas Chrystiana zapraszają 15 września do uczestnictwa w 

Marszu dla Życia i Rodziny. Hasło tegorocznego marszu brzmi: Seksedukacja to deprawacja. 

Uczestnictwo w nim rozpoczynamy od udziału we Mszy św. o godz.12.00 w bazylice. Następnie ulicami 

miasta przejdziemy do kościoła św. Rodziny na osiedlu Słoneczne. Tam jesteśmy zaproszeni do udziału 

w festynie. Zachęcamy, by na marsz zabrać ze sobą transparenty promujące rodzinę i ludzkie życie. 

• W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie wszystkich uczestników ostatniej pielgrzymki do Włoch. 

Początek Msza św. o godz.16.00, a następnie spotkanie w sali różańcowej. 

• Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza na spotkania formacyjne w każdy poniedziałek o godz. 

19.00. 

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

19.00 i czwartek o godz. 18.00. 

• 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 - ze względu na kończący się sezon pielgrzymkowy - kawiarenka 

czynna będzie tylko w soboty i niedziele. 

• Informujemy również, że krypty pod bazyliką zostają zamknięte ze względu na trwające w nich prace. 

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

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


