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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 30 sierpnia 2020 r. 
   XXII niedziela zwykła rok A 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                        Iz 22, 19-23 
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza  

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem 

się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać 

głos, muszę obwieszczać: "Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie 

codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał 

ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w 

moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.                 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                             

Drugie czytanie                                                                               Rz 12, 1-2    

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                               

   Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 

świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru 

z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 

rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. 

 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                       

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                    Ef 1, 17-18                
 

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, 

                           abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 16, 21-27 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i 

wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 

"Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i 

rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku". Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli ktoś chce pójść 

za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego 

powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 

zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i 

wtedy odda każdemu według jego postępowania".  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie. 

  

 

 

Rozważanie 
 

Codzienne życie, nużące zajęcia, cierpienie, samotność, problemy w rodzinach, 

zakładach pracy, wspólnotach…. To jest codzienny trud, który często przypomina 

"drogę krzyżową". Ale codzienny trud dla ucznia Jezusa nie jest balastem, który 

przygniata i niszczy. Nie jest również celem życia. Jest tylko drogą, środkiem, który 

wiedzie do Chrystusa, do Boga, do chwały. Rzymskie przysłowie głosi: "Przez trud do 

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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gwiazd". Życie duchowe wymaga trudu, cierpliwości i 

wewnętrznej codziennej pracy. Nie ma w nim łatwych skrótów. 

Każdy jest inny i ma swoją drogę i swój czas. 

Jednak na tej drodze jest Bóg. Jezus towarzyszy nam dyskretnie i 

ingeruje, gdy widzi, że jesteśmy gotowi, by iść dalej. A czasem z 

kolei, gdy stoimy w miejscu, wpadamy w marazm, pobudza 

mocniejszym doświadczeniem, a nawet krzyżem, cierpieniem. 

Podjęcie trudu życia i krzyża jest zewnętrznym rozpoznawczym 

znakiem ucznia Jezusa. Jest kryterium dla mnie i dla innych, czy 

podążam za Jezusem, czy tylko udaję, wyznaję Jezusa ustami, a w 

rzeczywistości załatwiam własne interesy i nie mam z Nim nic 

wspólnego. W takiej sytuacji może nas spotkać przykre 

doświadczenie, które było udziałem Piotra. Jako jedyny 

odpowiedział na pytanie, kim jest Jezus i jako jedyny z uczniów, 

choć najbliższy Mistrzowi, usłyszał twarde, bolesne słowa. 

Piotr odrzucając naukę krzyża odmawia ludzkości otwarcia drogi 

ku życiu. Działa jak szatan, który nie pragnie ludzkiego dobra, lecz 

śmierci (por. kuszenie na krzyżu). Odrzuca Boga - Miłość, który 

tak kocha człowieka, że daje Mu swego Syna, nawet wtedy, gdy 

człowiek Go odrzuca. Piotr chce Boga, który jest zwycięstwem, 

tryumfem, a nie "ziarnem, które rzucone w ziemię obumiera". Piotr 

chce prostować drogi Boga, chce sam być zbawicielem. Choć jest 

z Jezusem dłuższy czas, wciąż myśli na sposób ludzki. 

Czy jestem otwarty na całą Ewangelię, czy raczej odrzucam słowa 

trudne, wymagające pracy, cierpienia? Czy zauważam w sobie 

oznaki zrozumienia nauki krzyża? W czym wyraża się to 

zrozumienie (lub niezrozumienie)? W jakich okolicznościach 

mojego życia Jezus mógłby wypowiedzieć do mnie słowa: "Zejdź 

mi z oczu szatanie!".  

 

             Panie Jezu, pomóż nam, byśmy szli po Twojej drodze walki 

i zwycięstwa nad złem. Spraw, abyśmy odróżniali to, co 

pochodzi od Boga, od tego, co pochodzi od szatana, abyśmy 

nie popadli w pułapkę egoizmu i mogli żyć w światłości bijącej 

od Twego oblicza. Amen. 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ap 21, 9b-14 

 

Ewangelia J 1, 45-51 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Tes 2, 1-3a 

                                                             

Ewangelia Mt 23, 23-26 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Prz 8, 22-35 

 

2 czytanie Ga 4, 4-7 

 

 Ewangelia J 2, 1-11 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 1, 1-9 

 

 Ewangelia Mt 24, 42-51 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Kor 1, 17-25 

 

Ewangelia Mt 25, 1-13 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Jr 1, 17-19 

                                    

Ewangelia Mk 6, 17-29 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 20, 7-9 

                            

2 czytanie Rz 12, 1-2 

                                      

Ewangelia Mt 16, 21-27 
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Ogłoszenia parafialne 

• Trwa Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Zapraszamy codziennie do soboty włącznie na godz. 17.40. 

• Dziś na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Haendla w wykonaniu Orkiestry i Chóru 

Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej. Wstęp wolny. Koncert odbędzie się z okazji 255. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej 

Chełmskiej, stulecia urodzin św. Jana Pawła II oraz w podziękowaniu za łaskę wyniesienia niebawem na ołtarze Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

• We wtorek 1 września na godz. 9.00 zapraszamy na Mszę św. z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w wyjątkowych 

okolicznościach pandemii oraz 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

• Rozpoczynający się we wtorek nowy rok szkolny i katechetyczny jest okazją do przypomnienia obowiązującego prawa - każdego 

roku dzieci i młodzież składają deklaracje uczestniczenia w szkolnej katechezie. W ostatnich latach laicyzacja, której wynikiem 

jest słabnąca wiara wielu ochrzczonych, powoduje nieodpowiedzialne zachowania niektórych rodziców podpisujących zgodę, by 

ich córka albo syn nie uczestniczyli w lekcjach religii. Informujemy, że formacja religijna jest naszym obowiązkiem. Świadoma 

rezygnacja z niej powoduje powstanie przeszkód uniemożliwiających m. in. bycie świadkiem czy rodzicem chrzestnym. 

Pamiętajmy, że to rodzice wychowują dzieci, a nie odwrotnie.   

• Od jutra do czwartku zapraszamy do pomocy w pracach porządkowych przed odpustem - rano od godz. 9.00 i po południu od 

godz. 16.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą narzędzi. 

• W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. W pierwszy czwartek zapraszamy na godz. 17.30 na Nowennę do Matki Bożej 

Chełmskiej za powołanych do służby Bożej oraz w intencji o nowe powołania. W I piątek miesiąca spowiedź w bazylice podczas 

porannych Mszy św. Na godz. 16.00 zapraszamy na spowiedź dzieci ze szkół podstawowych (klasy IV rozpoczynają obchody 

dziewięciu pierwszych piątków), a na godz. 17.30 dorosłych i młodzież, w tym uczniów klas VIII, jako kandydatów do 

bierzmowania. Odwiedziny chorych odbędą się w piątek od godz. 9.00 i w sobotę. Tak jak ostatnio. W pierwszą sobotę o godz. 

7.30 różaniec, o godz. 8.00 Msza św., a po niej piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic.  

• Od piątku rozpoczynamy Triduum przed odpustem, którego mottem są słowa: Tobie, Maryjo, zawierzam. Poprowadzi je ks. dr 

Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego w Kurii Lubelskiej. Przygotowania duchowe łączyć będziemy z 

Mszą św. o godz. 18.00. Codziennie po Eucharystii zapraszamy do rozarium na procesję różańcową z ikoną Matki Bożej 

Chełmskiej i apel maryjny. W tych dniach zachęcamy też do spowiedzi, by w czasie uroczystości odpustowych dać pielgrzymom 

możliwość wyspowiadania się. Wszak odpust wymaga łaski uświęcającej.   

• Pierwsza sobota miesiąca w naszym sanktuarium to od dziesięciu miesięcy spotkanie modlitewne dla mężczyzn ziemi chełmskiej 

– tzw. męski różaniec Rycerzy Maryi. Zapraszamy mężczyzn w każdym wieku od dziecka do starszego. Początek - Msza św. o 

godz. 8.00. Tym razem również wyjdziemy z modlitwą na ulice naszego miasta. Zapraszamy! Niech Cię, Bracie, nie zabraknie! 

Zaproś swoich znajomych! Potrzebujemy modlitwy mężczyzn silnych wiarą. Takie będą również rodziny. Potrzebujemy dziś 

obrony wiary. 

• W poniedziałek i wtorek odbędą się uroczystości odpustowe. Porządek podany jest na plakatach oraz stronie internetowej parafii. 

Ołtarz polowy usytuowany będzie przed wejściem do bazyliki. 7 września o godz. 18.00 odbędzie się procesja do ołtarza z ikoną 

Matki Bożej Chełmskiej. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Biskup. Od godz. 21.00 rozpoczynamy nocny blok modlitewnego 

czuwania. Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy na Apel, a po nim Drogę Krzyżową oraz modlitwę uwielbienia, którą w tym 

roku poprowadzi zespół Good God. O godz. 24.00 Pasterka Maryjna, którą sprawować będą rodacy i byli wikariusze. Mszy św. 

przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ks. Michał Myśliwiecki. O godz. 1.00 różaniec fatimski, a po nim procesja z lampionami 

w rozarium. Godz. 5.30 – godzinki, następnie Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00. O godz. 9.00 Mszy św. z błogosławieństwem 

małych dzieci będzie przewodniczył ks. Biskup. Sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczyć będzie ks. bp Andrzej Jeż z 

Tarnowa. Ważnym wydarzeniem na sumie, do którego przygotowujemy się w naszym sanktuarium już od 9 tygodni, będzie akt 

zawierzenia Jezusowi przez Matkę Bożą Chełmską naszego miasta i Ojczyzny. Dokona go nasz ks. Arcybiskup. Podczas 

Eucharystii pobłogosławione zostaną wieńce i róże, a po niej odbędzie się procesja eucharystyczna. O godz. 16.00 Msza św. z 

błogosławieństwem tornistrów i przyborów szkolnych, której przewodniczyć będzie ks. bp Ryszard Karpiński. Mszę św. kończącą 

uroczystości odpustowe o godz. 18.00 będzie sprawował ks. Krzysztof Gałan, który także wygłosi kazanie. Wszystkich 

wybierających się na Msze św. o godz. 9.00, 11.30, 16.00 i 18.00 prosimy o przyniesienie ze sobą róży, jako szczególnego daru 

dla Maryi. Kwiaty te zostaną pobłogosławione w trakcie specjalnej modlitwy. Pozostawimy je w sanktuarium, jako nasz dar. 

Zostaną one zasuszone, a następnie będą dołączane do obrazków z modlitwą do Matki Bożej Chełmskiej, jako jej szczególny 

atrybut, przypominający cudowne uzdrowienie niewidomego dziecka za przyczyną Chełmskiej Królowej. Z nadzieją, że każdy, 

kto z wiarą w orędownictwo Matki Bożej Chełmskiej będzie się uciekał, otrzyma zdrowie duszy i ciała. Zapraszamy wszystkich 

do wspólnego świętowania. Róże będziemy mogli również zakupić w sanktuarium. Przypominamy, że trwa pandemia. Prosimy o 

zachowanie odpowiedniej odległości, założenie maseczek i dezynfekcję rąk. Maseczki za dobrowolną ofiarę będą również do 

nabycia na terenie sanktuarium. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom i 

Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


