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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 20 października 2019 r. 
XIX Niedziela zwykła rok C 

  Pierwsze czytanie                                                                       Wj 17, 8-13                                                                                    
  Czytanie z Księgi Wyjścia  

   Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do 

Jozuego: "Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na 

szczycie góry z laską Boga w ręku". Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z 

Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce 

podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy 

ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli 

zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce 

stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.                

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                            

Drugie czytanie                                                                              2 Tm 3, 14–4, 2        

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza                                                                                                       

 Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się 

nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości 

wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione 

i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, 

aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec 

Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 

królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś 

na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                            Hbr 4, 12                                                                                                                                                                                         

 Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

 

                                                                                                                                            

     

 Ewangelia                                                                                                                     Łk 18, 1-8 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie 

ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W 

tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed 

moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż 

Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 

wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: 

"Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich 

wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 

na ziemi, gdy przyjdzie?".  

 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

 

Rozważanie 

W przypowieści o ubogiej wdowie Jezus kreśli dwie przeciwstawne postacie. Pierwszą jest 

niesprawiedliwy sędzia. Sędzia jest praktycznym ateistą, nie liczy się z Bogiem ani 

przykazaniami. W konsekwencji nie liczy się z ludźmi. Zgodnie ze starożytnym prawem 

sędziowie mieli okazywać bojaźń Bożą i bronić uciśnionych. Istniały przewidziane prawem 

surowe kary dla niesprawiedliwych sędziów. Sędzia z przypowieści Jezusa nie jest 

bezstronny. Prawdopodobnie jest przekupiony (por. Iz 1, 23). Egzegeci podkreślają, że 

przypuszczalnie grozi wdowie konfiskatą ziemi (por.2 Krl 4, 1). 

Jego bezbożność znajduje odbicie w życiu moralnym. Jest „twardy, nieczuły, niewrażliwy, 

antypatyczny, odpychający” (A. Pronzato). Człowiek, jakiego nie chcielibyśmy spotkać na 

swej drodze. Sędzia jest zamknięty w skorupie własnego egoizmu. Jest zimny, cyniczny i 

nieczuły wobec cierpienia, bólu i łez. Nie interesuje go sprawiedliwość ani cierpienie 

człowieka niesłusznie skrzywdzonego. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
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/2019/20191020.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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Charakterystyka sędziego wskazuje, że (w sensie alegorycznym) nie jest 

nim Bóg. Sędzia może natomiast odzwierciedlać naszą ciemną stronę. 

W każdym z nas jest dwubiegunowość. Na jednym biegunie naszej 

osobowości jest dobro, piękno, miłość, duchowa tęsknota za Bogiem. Z 

drugiej jednak strony drzemie w nas potencjalny „niesprawiedliwy 

sędzia”. Mamy swoje wady, czułe punkty, zagrożenia; dręczą nas lęki, 

skłonność do depresji, niezdolność nawiązywania relacji; cechuje nas 

również bezbożność, grzeszność, słabość, skłonność do pójścia za 

najniższymi instynktami. Drugą postacią z przypowieści jest uboga 

wdowa. W czasach Jezusa wdowa była skrajnym przykładem osoby 

uciśnionej. Często nie posiadała środków do zaspokojenia 

elementarnych potrzeb życiowych. Uboga wdowa jest ofiarą 

podwójnego bezprawia: aroganckiej siły przeciwnika, który jest bogaty 

i może opłacić i przekupić sądy oraz niewzruszonej obojętności 

sędziego. Wobec tego stosuje pewną taktykę, która pomoże jej odnieść 

zwycięstwo. Kobieta odkryła słaby punkt sędziego – egoizm, snobizm. 

I wykorzystuje go, nieustannie nachodząc sędziego, naprzykrzając się 

mu. Zachowuje się jak agresor. Jej upór i cierpliwość wystarcza, by 

została wysłuchana. Arogancki sędzia wysłuchuje ją, aby go więcej nie 

zadręczała. W oryginale greckim jest powiedziane: „nie przyprawiała 

mnie o sińce pod oczyma”. Ubogą wdowę można zidentyfikować 

symbolicznie z łaską Bożą. Jeśli odnajdujemy siebie w 

niesprawiedliwym sędzi, doświadczamy, że Bóg jak uboga wdowa, 

nieustannie nas „nachodzi i zadręcza”, prowokując do zmiany myślenia 

i życia; do nawrócenia. Czyni to poprzez nasze myśli, uczucia, 

pragnienia, wspomnienia, reakcje, a także przez głos sumienia, ludzi i 

wydarzenia. Nasze zbliżenie do Boga jest ostatecznie skutkiem 

„nachodzenia Jego nieustannej łaski”, cierpliwości i uporu w miłości. 

Jeżeli zidentyfikujemy się z ubogą wdową, odkryjemy że naszą siłą i 

strategią wobec Boga może być jedynie nasza słabość, upór i 

cierpliwość. 

Jak reaguję wobec aktów niesprawiedliwości? Czy w moim 

postępowaniu kieruję się fundamentalnymi zasadami etycznymi i liczę 

się z potrzebami prawami innych? Czy słowo „empatia” jest mi bliskie? 

Jakich cech nie toleruję u innych? Czy akceptuję dwubiegunowość życia 

i mojej osobowości? Jakie są moje słabe punkty? Jakie są moje mocne 

strony? Jakie cechy sobie najbardziej cenię? Jakie „strategie życiowe” 

stosuję (wobec Boga, bliźnich i siebie)? Czym jest dla mnie łaska Boża 

i w jaki sposób objawia się jej skuteczność w moim życiu? 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Rz 4, 20-25 

 

Ewangelia Łk 12, 13-21 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Rz 5, 12-15b. 17-

19.20b21 

                                                             

Ewangelia Łk 12, 35-38 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Rz 6, 12-18 

 

Ewangelia Łk 12, 39-48 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rz 6, 19-23 
 

 Ewangelia Łk 12, 49-53 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Rz 7, 18-25a 
 

Ewangelia Łk 12, 54-59 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Rz 8, 1-11 

                                      

Ewangelia Łk 13, 1-9 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 1 Krl 8, 22-

23.27-30 

                            

2 czytanie 1 Kor 3, 9b-

11.16-17 

                                      

Ewangelia Mt 16, 13-19 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W tym roku towarzyszy mu 

hasło Ochrzczeni i posłani. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich osobach, które 

poświęcają się rozkrzewianiu dzieł misyjnych. Taca dzisiejsza w całości przeznaczona jest 

na potrzeby misji. 

• Młodzież z Ruchu Światło – Życie przed bazyliką rozprowadza dziś kremówki papieskie – 

zebrane ofiary przeznaczone zostaną na udział w rekolekcjach formacyjnych.   

• Do scholi parafialnej zapraszamy młodzież, która chciałby się rozwijać muzycznie - osoby 

śpiewające i grające na różnych instrumentach. Opiekunem jest ks. Szymon. Spotkania w 

czwartki o godz.19.00 w sali nr 4. 

• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę, jak zawsze w czwartą niedzielę miesiąca, 

przeznaczone są na trwające przy sanktuarium remonty. Obecnie zakładana jest sygnalizacja 

przeciwpożarowa w bazylice. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

• W przyszłą niedzielę na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na koncert utworów Stanisława 

Moniuszki w 200 rocznicę urodzin kompozytora. Wystąpi Chór Ziemi Włodawskiej 

„Vlodaviensis” z Włodawy pod dyrekcją Marcina Obuchowskiego. 

• Listopad to szczególny czas modlitwy za zmarłych. Do zabrania są jeszcze karty 

wypominkowe. Wypełnione czytelnie, w mianowniku, prosimy składać do puszki, która 

znajduje się przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Pomyślmy o starszych sąsiadach, by może i 

im przekazać te karty. Różaniec wypominkowy odprawiany będzie codziennie o godz. 17.15, 

w sobotę zaś o godz. 16.15. 

• Zapraszamy wszystkich na kolejny kurs Nowe Życie, czyli na weekendowe rekolekcje, 

podczas których możemy na nowo rozbudzić w sobie Ducha Bożego. Kurs trwał będzie od 8 

do 10 listopada (od piątku do niedzieli). Zapraszamy tych, którzy są już głęboko zakorzenieni 

w Bogu, oraz tych, którzy w ogóle nie doświadczają Bożej miłości w swoim życiu. 

Przypominamy, że kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji są przedsięwzięciami ponad 

wspólnotowymi. To zaproszenie jest skierowane do wszystkich. 

• Zapraszamy na koncert zespołu Good God, w którym gra nasz wikariusz ks. Paweł Gołofit. 

Odbędzie się on 12 grudnia o godz. 19:30 w Chełmskim Domu Kultury. Będzie to 

ewangelizacyjny koncert, podczas którego usłyszymy utwory zapowiadające trzecią płytę 

zespołu. Bilety w cenie 20 zł do kupienia w ChDK-u. 

• W przyszłym roku w dniach 28 lutego – 9 marca chcemy zorganizować pielgrzymkę do 

Meksyku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w zakrystii i kancelarii. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej.  


