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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 1 listopada 2020 r. 
   Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

  Pierwsze czytanie                                                                     Ap 7, 2-4. 9-14 
  Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła  

     Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. 

Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 

"Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga 

naszego". I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze 

wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z 

każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. 

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: "Zbawienie Bogu 

naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi". A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, 

i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: "Amen. 

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na 

wieki wieków. Amen!" A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: "Ci przyodziani w białe 

szaty kim są i skąd przybyli?" I powiedziałem do niego: "Panie, ty wiesz". I rzekł do mnie: "To ci, 

którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka". 

                     

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                           

Drugie czytanie                                                                                  1 J 3, 1-3    

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła                                                                                               

   Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i 

rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie 

jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, 

będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, 

uświęca się, podobnie jak On jest święty. 

 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     Mt 11, 28                
 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. 
 

 

 

 

Ewangelia                                                                                                                      Mt 5,1-12a 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy 

otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni 

jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z 

mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 
 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o szczęściu. Jezus jak refren powtarza: „błogosławieni”. Słowo 

„błogosławieństwo” wiąże się z greckim słowem „eulogia”, i oznacza „dobrze mówić”, 

„uwielbiać’ oraz „szczodry, hojny dar”. Wiąże się również ze słowem hebrajskim „beraka”, które 

wyraża czynność przekazania daru. Błogosławieństwo jest więc darem wyrażonym za pomocą 

słowa oraz czynnością przekazania darów, nie tylko materialnych, ale przede wszystkim 

duchowych. 

Słowo „błogosławiony” (gr. „makarios”) można przetłumaczyć, bardzo upraszczając, jako 

„szczęśliwy”. Pan Bóg złożył w sercu każdego człowieka pragnienie szczęścia jako pierwotną 

tęsknotę i pragnie odpowiedzieć na nią, dzieląc się własnym szczęściem. 

Dzisiejszy świat proponuje nam różne wizje szczęścia, oparte głównie na konsumpcji, np. 

dobrobyt, sukces, kariera, prestiż. Ale doświadczenie wskazuje, że żadne z nich nie zaspokaja w 

pełni ludzkich pragnień. Prawdziwe szczęście polega na przyjaźni z Bogiem i dobrych relacjach z 

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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sobą, z innymi ludźmi oraz na życiu w zgodzie z naturą. Prawdziwe szczęście 

wypływa z realizacji najważniejszego przykazania – miłości Boga, bliźniego 

i siebie samego. Dlatego św. Augustyn mówił: „Kochaj i czyń co chcesz”. 

Jeśli jest podstawa, fundament, czyli miłość, wtedy wszystko jest możliwe. 

Błogosławieństwa Jezusa głoszą szczęście, ale kryją w sobie pewien 

paradoks. Jezus nazywa szczęśliwymi ubogich, cierpiących, cichych, 

prześladowanych… W ten sposób dewaluuje naszą ludzką hierarchię 

wartości. Pożądaniu bogactw przeciwstawia ubóstwo: instynktowi siły, 

gwałtu, panowania – cichość, łagodność; wygodzie, egoizmowi – walkę o 

sprawiedliwość; zatwardziałości serca – miłosierdzie; zmysłowości – 

czystość serca; drażliwości – ducha pokoju; próżności, pysze – akceptację 

zniewag. Nie można być szczęśliwym, gdy kieruje się metodą siły, 

pożądania, egoizmu, pychy… 

Błogosławieństwa, choć tak paradoksalne, w rzeczywistości są bardzo 

realistyczne. One zmuszają nas do stanięcia twarzą w twarz z 

doświadczeniami, przed którymi uciekamy. Każdy z nas w życiu 

doświadczył lub doświadczy różnych form ubóstwa, cierpienia fizycznego, 

bądź moralnego, łez, głodu, pragnienia, niesprawiedliwości, przeciwności 

życia… Błogosławieństwa pozwalają spojrzeć na te problemy z nadzieją i 

wiarą oraz w perspektywie wieczności. Każde błogosławieństwo niesie 

nadzieję – udział w wiecznym królestwie Boga. 

Błogosławieństwa objawiają również Boga Ojca, który jest współczujący, 

miłosierny, łagodny, cierpliwy, który daje pokój i pociesza… Są portretem 

Jezusa Chrystusa. Każde błogosławieństwo wypełnia się najpierw w Nim, a 

także w Maryi i wszystkich świętych. Jan Paweł II mówił: „Jezus nie tylko 

głosi błogosławieństwa. On żyje nimi i sam jest błogosławieństwami. Patrząc 

na Niego zrozumiecie, co znaczy być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, 

co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać 

pokój, cierpieć prześladowanie”. 

Pomedytujmy przez chwilę nad każdym z ośmiu błogosławieństw i 

zastanówmy się, które z nich są naszym osobistym doświadczeniem? Które 

błogosławieństwo jest dla mnie najradośniejsze, a które najtrudniejsze? Czy 

sam jestem dla innych błogosławieństwem? 

 

Panie, spraw, abyśmy przyjęli błogosławieństwa, jako 

prawdziwy obraz Twojego oblicza, i abyśmy jako mężczyźni i 

kobiety potrafili odnaleźć w Tobie naszą prawdziwą istotę 

dzieci Bożych i braci dla siebie nawzajem. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dn 12, 1-3 

 

2 czytanie Rz 6, 3-9 

 

Ewangelia J 11, 32-45 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Flp 2, 5-11 

                                                             

Ewangelia Łk 14, 15-24 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Flp 2, 12-18 

 

 Ewangelia Łk 14, 25-33 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Flp 3, 3-8a 

 

 Ewangelia Łk 15, 1-10 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Flp 3, 17-4, 1 

 

Ewangelia Łk 16, 1-8 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Flp 4, 10-19 

                                    

Ewangelia Łk 16, 9-15 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Mdr 6, 12-16 

                            

2 czytanie 1 Tes 4, 13-18 

                                      

Ewangelia Mt 25, 1-13 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej bazylice będą sprawowane w porządku 

niedzielnym. Ze względu na obostrzenia pandemiczne nie będzie Mszy św. ani procesji na cmentarzu dziś i 

jutro. Zapraszamy natomiast na procesję do bazyliki po Mszy św. o godz. 12.00, którą zakończymy przy 

kaplicy Świętych i błogosławionych polskich. 

• Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 17.15, a w sobotę o 16.15. 

• Jutro będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w bazylice o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 

18.00. Procesja w bazylice po Mszy św. o godz. 9.00 zakończy się przy Mauzoleum.   

• Przypominamy, że przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny za dusze w Czyśćcu cierpiące. Warunki 

uzyskania tej łaski to: pobożne nawiedzenie cmentarza (dla starszych, chorych i przeżywających lęk przed 

koronawirusem duchowa pielgrzymka na cmentarz i modlitwa za zmarłych), stan łaski uświęcającej i 

przyjęcie Komunii Świętej (duchowo również), brak przywiązania do żadnego, nawet najmniejszego, grzechu 

oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy do podjęcia tej praktyki, która pomoże bliskim 

zmarłym wejść do chwały zbawionych w niebie. 

• 1 listopada rusza akcja „Różaniec do granic nieba”. To kontynuacja modlitewnych inicjatyw „Różaniec do 

granic”, „Wielkiej Pokuty” oraz „Polski pod Krzyżem”. W tym roku będziemy się modlić o pojednanie, 

przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego w wyniku aborcji. 

Wszyscy są zaproszeni, by udać się w dowolnym dniu, między 1-8 listopada na rodzinny grób na cmentarz i 

tam w modlitwie przywołać dzieci nienarodzone, którym niedane było przyjść na świat w całej historii danej 

rodziny przez wszystkie pokolenia wstecz, włączając je tym samym w sposób świadomy do wspólnoty 

rodzinnej. Zachęcamy również, aby prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie zostało dane narodzić z powodu 

winy ich rodziców, oraz wołać do Boga o uzdrowienie ran tych rodziców, którzy nie ze swojej winy utracili 

potomstwo przed jego narodzeniem. Choć w Sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli 

żałuje, to jednak konsekwencje grzechów trzeba dźwigać. Niekiedy rzutują one na funkcjonowanie kolejnych 

pokoleń, a nawet całych społeczeństw. Dlatego zależy nam, by rozpoczął się w życiu wielu ludzi, wielu rodzin 

– proces uzdrawiania ich serc, ich duszy przez Boga, a to dokonuje się przy współpracy człowieka z łaską”. 

Akcja „Różaniec do granic nieba” odbędzie się od 1 do 8 listopada. Każdy, kto zechce się włączyć w ten 

szturm łączności ziemi i nieba ma za zadanie w łączności ze wszystkimi zapalić świeczkę, odmówić część 

Różańca św., oraz Psalm51. Serdecznie zachęcamy. 

• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zachęcamy do modlitwy w intencji powołanych i o 

nowe powołania do służby Bożej.   

• W pierwszy piątek spowiedź na porannych Mszach św. Dla dzieci od godz. 16.00, a o godz. 16.30 Msza św. 

Spowiedź dorosłych - od godz. 17.30. 

• W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, Msza św. o godz. 8.00, a po niej piętnastominutowe rozważanie 

jednej z tajemnic różańca.  

• Pierwsza sobota miesiąca w naszym sanktuarium to od jedenastu 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. Niech Cię, Bracie, nie zabraknie! Zaproś swoich 

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

obrony wiary. 

• W czwartek 5 listopada serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie trzydziestotrzydniowych ćwiczeń duchowych 

przygotowujących do zawierzenia się Maryi, które zakończą się aktem ofiarowania 8 grudnia w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP. Katechezy będą prowadzone w sanktuarium codziennie w ramach homilii 

podczas wieczornej Mszy św. Gdyby ktoś nie mógł zawsze w nich uczestniczyć, może skorzystać z transmisji. 

Czas ćwiczeń duchowych jest związany z osobistą modlitwą i lekturą. Informacje u ks. Mateusza.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów. Wszystkim Parafianom, Gościom, 

Sympatykom życzymy szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


