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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 października 2020 r. 
   XXVII niedziela zwykła rok A 

 

  Pierwsze czytanie                                                                           Iz 5, 1-7 
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

      Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel 

mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej 

szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I 

spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. "Teraz więc, o 

mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą moją. 

Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, 

by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię 

winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją 

stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i 

ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz". Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom 

Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto 

rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.                    

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                           

Drugie czytanie                                                                                  Flp 4, 6-9    

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian                                                                                               

   O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w 

modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, 

będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest 

prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest 

jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się 

nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie 

z wami. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                      

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       J 15, 16                
 

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. 

 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 21, 33-43 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej 

przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 

wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 

wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon 

jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego 

zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z 

nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: 

Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: "To jest 

dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". Chwyciwszy go, 

wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z 

owymi rolnikami?" Rzekli Mu: "Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w 

dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej 

porze". Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: "Ten właśnie kamień, 

który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych 

oczach". Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 

narodowi, który wyda jego owoce".  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 
 

Opowieść o rolnikach w winnicy jest metaforą historii zbawienia. Właściciel winnicy 

wykorzystuje swoje twórcze zdolności, wiedzę, a przede wszystkim serce, by założyć 

winnicę. Następnie oddaje ją w ręce dzierżawców. Opis trudu właściciela winnicy jest 

obrazem samego Boga, który troszczy się, by zrealizować odwieczny plan - powołać z 

miłości do istnienia człowieka i oddać w jego ręce świat - "winnicę". Oddając 

człowiekowi winnicę, Bóg wycofuje się. Towarzyszy jednak z dala dyskretnie i gdy 

trzeba interweniuje. Posyła proroków - ludzi zaufania, którzy przypominają o Bogu; 

daje znaki, wspomaga człowieka w jego codziennym trudzie. Gdy przychodzi "pełnia 
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czasu" decyduje się na największe ryzyko miłości. Posyła swego 

Syna. Bezgraniczna miłość i zaufanie Boga do człowieka kończy 

się pozornym zwycięstwem zła. Dzierżawcy chwycili Go, 

wyrzucili z winnicy i zabili. Jezus Chrystus cierpiał i umarł poza 

miastem - poza swoją winnicą. Przypowieść Jezusa mówi o 

zaufaniu i miłości Boga do człowieka; miłości, która 

doprowadziła do krzyża. Jednak ostatnim słowem nie jest krzyż. 

Odrzucona i podeptana miłość ostatecznie zwycięży nienawiść i 

każde zło. Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się 

głowicą węgla.  

Dzierżawcą winnicy jest każdy człowiek. Każdy otrzymuje od 

Boga "kredyt zaufania", jest objęty Jego miłością. Każdy jednak 

może odrzucić miłość, ludzi i znaki, jakie Bóg stawia na jego 

drodze; a nawet więcej - może "zabić" samego Jezusa. Jednak 

ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Wolność jest darem 

człowieka. Ale jest również zadaniem. Przyjdzie czas, gdy Bóg 

zapyta o jej wykorzystanie i zażąda owoców. Miłość Boga 

odrzucona i zraniona przez człowieka, nadużyte zaufanie wraca 

jak bumerang i obraca się ostatecznie przeciwko samemu 

człowiekowi. Odrzucając Boga - człowiek gubi siebie. Jest to 

historia relacji Boga z człowiekiem, Jego upartej wierności i 

naszej nasilającej się niewierności. Na koniec przemoc braci 

uderza w Syna. Ale właśnie w ten sposób pokazuje On, że jest 

Synem, doskonałym w miłości jak Ojciec. 

Jakim "dzierżawcą" jestem ja? Co robię z winnicą, którą 

otrzymałem od Boga? 

 

 

       Ojcze, spraw, abyśmy w obliczu upokorzonego przez 

naszą przemoc Jezusa, dostrzegli objawienie Twojej 

wiernej miłości, abyśmy przyjęli dziedzictwo, które nam 

obiecałeś, a jest nim miłość, która pokonuje wszelkie 

zło. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ga 1, 6-12 

 

Ewangelia Łk 10, 25-37 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ga 1, 13-24 

                                                             

Ewangelia Łk 10, 38-42 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Ga 2, 1-2. 7-14 

 

 Ewangelia Łk 11, 1-4 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ga 3, 1-5 

 

 Ewangelia Łk 11, 5-13 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ga 3, 7-14 

 

Ewangelia Łk 11, 15-26 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ga 3, 22-29 

                                    

Ewangelia Łk 11, 27-28 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 25, 6-10a 

                            

2 czytanie Flp 4, 12-14, 

19-20 

                                      

Ewangelia Mt 22, 1-14 
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Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy dziś w naszej wspólnocie misjonarza z Odessy na Ukrainie - ks. proboszcza Daniela, który dzieli się refleksją 

nad Słowem Bożym i prosi nas o wsparcie modlitewne oraz materialne. Ofiarę będziemy mogli złożyć do puszki przy 

wyjściu z bazyliki. 

• Przeżywamy czas nabożeństw różańcowych. Serdecznie zapraszamy codziennie na godz. 17.30, a dzieci - we wtorki i 

czwartki również na godz. 17.30.   

• Serdecznie zapraszamy młodzież, która chciałaby się podzielić swoim talentem muzycznym, do naszej scholi 

parafialnej. Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś o godz. 15.00 w sali nr 3 w podcieniach. 

• Już w najbliższy wtorek rozpoczną się warsztaty dla kobiet. Zapraszamy wszystkie panie, które pragną w sobie 

odkrywać geniusz kobiety, na godz. 18.00 do sali różańcowej. Spotkania będą miały charakter modlitewno – 

warszatowy. Kto nie jest jeszcze zapisany, będzie mógł to uczynić na pierwszym spotkaniu. Odpowiedzialną jest Marta 

Mendrek ze wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w Lublinie. 

• Za tydzień XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus. Przez cały dzień wystawione będą relikwie św. Jana Pawła II.  

• Ze względu na czas pandemii wspólnota oazowa nie będzie w tym roku rozprowadzała kremówek papieskich. Przy 

wyjściu z bazyliki będzie można nabyć różańce własnoręcznie wykonane przez naszą młodzież, jako pamiątkę Dnia 

Papieskiego i zachętę do modlitwy różańcowej, którą św. Jan Paweł II bardzo ukochał. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony będzie na wydatki związane z formacją młodych. 

•  Jak co roku w tym dniu młodzież przed bazyliką zbiera ofiary do puszki na stypendia Fundacji Nowego Tysiąclecia, 

które przyznawane są dzieciom i młodzieży.   

• W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o godz. 18.00 będzie miał miejsce akt oddania Najświętszej Maryi Pannie, 

który złożą osoby kończące trwające właśnie 33-dniowe rekolekcje lub pragnące odnowić zawierzenie wcześniej 

złożone. Prosimy, by na tę Mszę św. przyniosły własnoręcznie napisany i podpisany akt. Tekst zawierzenia można 

pobrać w zakrystii lub znaleźć na stronie oddanie33.pl. Prosimy o przyniesienie zakupionego przez siebie łańcuszka 

zawierzenia bądź różańca na rękę, które zostaną przez kapłana pobłogosławione i nałożone.  

• Istniejący przy naszym sanktuarium od czterech lat chór, którego dyrygentem jest Krzysztof Weresiński, został w tym 

tygodniu rozwiązany. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim chórzystom za ich czas poświęcony na próby oraz 

publiczne występy, a było ich sto. Serdeczne Bóg zapłać za ogrom wykonanej pracy przez Pana Dyrygenta. Chcemy 

powołać nowy chór. Pięknie byłoby, gdyby przy sanktuarium on był. Zapraszamy zatem w niedzielę za tydzień 

wszystkie osoby, które lubią, chcą i potrafią śpiewać, na spotkanie z nowym dyrygentem - naszym drugim organistą 

Szymonem Szurmą. Spotkanie odbędzie się o godz. 19.00 w sali różańcowej i połączone będzie z przesłuchaniem 

głosów.  

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w Gościu Niedzielnym jest wywiad rzeka z naszym ks. Pawłem Gołofitem. 

•  Informujemy, że od przyszłego tygodnia kawiarenka i dzwonnica czynne bedą tylko w niedzielę. 

•  18 października w niedzielę duszpasterze parafii chełmskich zapraszają wszystkich mieszkańców na modlitwę 

różańcową ulicami naszego miasta z ikoną Matki Bożej Chełmskiej w duchu dziękczynienia za 255. rocznicę Koronacji 

oraz w intencji naszej Ojczyzny. Początek o godz. 19.00 w naszym sanktuarium, zakończenie zaś w Parafii pw. 

Rozesłania św. Apostołów. Tam odśpiewamy Apel Jasnogórski. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Prosimy o 

przyniesienie świec. 

• W sobotę 24 października organizujemy dla mężczyzn wyjazd do Białegostoku na modlitwę i spotkanie z ks. 

Dominikiem Chmielewskim. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty, warto, bowiem posłuchać dobrych treści, oraz 

poznać Wspólnotę Wojowników Maryi. Zapisy na wyjazd przyjmowane są w zakrystii, kancelarii i u ks. Mateusza.  

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

Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 


