
 

                                                                                                                                                                   37/2021 

 W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 
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Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

Niedziela 5 września 2021 r. 
   XXIII Niedziela zwykła rok B 

 

  Pierwsze czytanie                                                                         Iz 35, 4-7a                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". Wtedy przejrzą oczy 

niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język 

niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; 

spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.                  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                               

Drugie czytanie                                                                               Jk 2, 1-5           

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła  

   Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie 

ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek 

przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w 

zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: "Ty usiądź 

na zaszczytnym miejscu", do ubogiego zaś powiecie: "Stań sobie tam albo usiądź u 

podnóżka mojego", to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami 

przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego 

świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, 

którzy Go miłują?                                                                                     

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

 

                                                                                                                                                                                                    

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Mt 4, 23           
 

  Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                    Mk 7, 31-37 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka    

     Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, 

żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego 

uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 

"Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się 

rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. 

Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem 

mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".    

                                                                                                            Oto Słowo Pańskie.  

 

 Rozważanie 

 Kolejny raz Biblia przypomina nam, że Pan Bóg nic chce, abyśmy chorowali, i że 

cierpienie i śmierć to naprawdę nie Jego pomysł. Wszak kiedy Jezus chodził po ziemi 

nieustannie uzdrawiał i nie zdarzyło się aby komuś powiedział: "Bądź chory"! Pan Bóg 

nie jest więc dla nas źródłem cierpienia, ale ratunkiem w cierpieniu fizycznym i 

duchowym. Dzisiejszą Ewangelię możemy też odczytywać w sensie religijnym, 

otwarcia się na Jezusa i na Jego zbawcze Słowo. Gdy człowiek dorosły przygotowuje 

się na przyjęcia sakramentu chrztu świętego, jednym z jego elementów jest właśnie 

obrzęd "Effata", mający kandydatowi do chrztu "otworzyć uszy" na słuchanie Słowa 

Bożego i "otworzyć usta" na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało 

uświadamiamy sobie, że to Effatha z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każdego z nas, 

wszyscy bowiem potrzebujemy całkowitego otwarcia się na Słowo Boże i gotowości 

aby za nim pójść. Niestety, cała rzesza chrześcijan, naszych braci i sióstr, staje często 

w pozycji sędziego względem Słowa Bożego: to mi się podoba, co Jezus mówi, a to już 

nie, bo to nie na nasze czasy... 

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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Zdarzyło się w jednej parafii, że narzeczeni, którzy zamierzali 

zawrzeć związek małżeński poprosili księdza aby zamiast 

Ewangelii przeczytał im fragment "Małego Księcia". 

Możemy wreszcie odczytywać słowa Effatha w sensie 

społecznym, otwarcia się na drugiego człowieka. Żyjemy, 

niestety, w społeczeństwie coraz bardziej zatomizowanym, w 

którym następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych 

wraz z ich wartościami. Żyjemy w epoce Facebooka, w której 

ludzie, zwłaszcza młodzi, zdają się nie potrzebować osobowego 

spotkania, bo łatwiej jest im rozmawiać ze sobą przez ekran, niż, 

na przykład, przy stole. Opowiadał jeden z misjonarzy pracujący 

na Filipinach, że tam wchodząc do pociągu ludzie szukają zawsze 

towarzystwa innych pasażerów, bo nie wyobrażają sobie 

podróżować samotnie. U nas odwrotnie, wchodząc do pociągu 

szukamy wolnego przedziału. - Zdarzyło mi się ostatnio - 

kontynuował - jechać pociągiem do Wiednia. Na jednej stacji w 

Polsce wsiadał do naszego przedziału młody człowiek: słuchawki 

na uszach, komputer w ręce i tak przez całą drogę. Ludzie 

wchodzili i wychodzili, pytali o wolne miejsca, a on nic, jakby był 

nieobecny. Dopiero w Austrii, gdy wszedł konduktor - panika! Bo 

okazało się, że w Brnie miał zmienić pociąg do Pragi. W obcym 

kraju, bez biletu i znajomości języka, rozpaczliwie błagał nas o 

pomoc. A wystarczyło aby w czasie tych kilku godzin choć na 

chwile zdjął słuchawki, by zorientować się natychmiast, że ten 

pociąg jedzie do Wiednia, wszak nazwę stolicy Austrii 

odmienialiśmy w przedziale na tysiąc sposobów. Niestety, bardzo 

często przypominamy sobie o drugim człowieku, dopiero wtedy, 

gdy jest nam potrzebny, gdy znaleźliśmy się w sytuacji bez 

wyjścia. To o nas więc jest ta dzisiejsza Ewangelia, o nas tak 

często zamkniętych na Boga i na drugiego człowieka. Effatha - to 

znaczy: "otwórz się", mówi nam dzisiaj Chrystus.  

Panie Jezu, tak często słuchamy Twojego Słowa i tak często 

pozostajemy na nie głusi, otwórz więc nasze uszy na Twoją 

Ewangelię i rozwiąż nasz język, abyśmy nie bali się jej głosić. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

 

 

 

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 Rz 8, 28-30 

 

 Ewangelia Mt 1, 1-16. 18-

23 
                                   

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 1 Tm 1, 15-17 
                                    

Ewangelia Łk 6, 43-49 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 50, 5-9a 

                            

2 czytanie Jk 2, 14-18 

                                      

Ewangelia Mk 8, 27-35 
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Ogłoszenia parafialne 

• Trwa Triduum przed odpustem, które prowadzi ks. Jerzy Krawczyk. Dziś przez cały 

dzień  głosi kazania. Jutro ostatni dzień - zapraszamy na godz. 18.00. Po Eucharystii 

o godz. 18.00  dziś i jutro zapraszamy na procesję różańcową z Ikoną Matki Bożej 

Chełmskiej i apel maryjny. Przynieśmy ze sobą świece.     

• Dziś na godz.17.00 na spotkanie w sali nr 4 zapraszamy przewodników 

sanktuaryjnych. Zapraszamy też mężczyzn, którzy chcieliby dołączyć do tej posługi. 

• Składamy Bóg zapłać! wszystkim osobom, które w minionym tygodniu uczestniczyły 

w pracach porządkowych przed odpustem. Bardzo serdecznie zapraszamy jeszcze w 

najbliższy wtorek na godz. 9.00 do prac związanych z przygotowaniem ołtarza, 

miejsc siedzących itp. 

• We wtorek i środę odbędą się uroczystości odpustowe. Ich mottem są słowa: Wszystko 

postawiłem na Maryję Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Będziemy 

obchodzili jubileusz 90-lecia powstania naszej parafii oraz 75-lecia pierwszej 

koronacji kopii Ikony Matki Bożej Chełmskiej znajdującej się obecnie w ołtarzu. 

Kopię namalował Władysław Ukleja, a koronacji dokonał ks. bp lubelski Stefan 

Wyszyński. Porządek uroczystości odpustowych podany jest na plakatach oraz 

stronie internetowej parafii. Ołtarz polowy usytuowany będzie przed wejściem do 

bazyliki. 7 września o godz. 18.00   Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Józef 

Wróbel. O godz. 20.30 modlitwą różańcową rozpoczniemy nocny blok modlitewnego 

czuwania. Na który zapraszamy młodzież. Prosimy o przyniesienie świec. Na godz. 

21.00 zapraszamy na Apel, a po nim Drogę Krzyżową oraz modlitwę uwielbienia, 

którą w tym roku poprowadzi wspólnota Galilea. O godz. 24.00 Pasterka Maryjna, 

którą tradycyjnie sprawować będą rodacy i byli wikariusze. Mszy św. przewodniczył 

będzie i kazanie wygłosi ks. Tomasz Musiej. O godz. 1.00 Różaniec fatimski, a po 

nim procesja z lampionami w rosarium. 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. bp Adam Bab. O godz. 11.00 zapraszamy na koncert 

maryjny zatytułowany Wszystko postawiłem na Maryję. Sumie odpustowej o godz. 

11.30 przewodniczyć będzie ks. abp Adam Szal z Przemyśla. Ważnym wydarzeniem 

będzie błogosławieństwo i oficjalne otwarcie Chełmskiego Centrum Nowej 

Ewangelizacji. Dokona tego nasz Ksiądz 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 Mieczysław Cisło. Mszę 

św. kończącą uroczystości odpustowe o godz. 18.00 będzie sprawował ks. Jerzy 

Krawczyk, który także wygłosi kazanie. Wszystkich wybierających się na Msze św. 
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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. Możemy je pozostawić w sanktuarium jako nasz dar lub zabrać ze sobą. 

Pozostawione zostaną  zasuszone, a następnie dołączone 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 do Matki Bożej Chełmskiej będzie się uciekał, otrzyma zdrowie 

duszy i ciała. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. Róże będziemy 

mogli również zakupić w sanktuarium.   

• Wznawiamy ponad dwóchsetletnią praktykę oktawy odpustu, czyli przedłużenie 

uroczystości. Łączyć ją będziemy z wieczorną Mszą św. i kazaniem tematycznym. 

Po Eucharystii modlitwa różańcowa. Program podany jest na tablicy ogłoszeń i w 

internecie.  Wszystkich zapraszamy. 

• Czwartek 9 września godz. 18.00 - pielgrzymka ludzi starszych i chorych połączona 

z Sakramentem Namaszczenia Chorych – homilię wygłosi ks. Infułat. 

• Piątek 10 września godz. 18.00 - pielgrzymka dziękczynna młodzieży. Mszy św. 

przewodniczy i homilię wygłosi ks. bp Adam Bab. Następnie na Wysokiej Górce 

odbędzie się błogosławieństwo krzyża, a po nim spotkanie młodzieży z Pasterzem pn. 

Porozmawiaj z Biskupem połączone z konkursem o Matce Bożej Chełmskiej Oto 

Ona. 

• Sobota 11 września godz. 17.00 - pielgrzymka dziękczynna dzieci 

pierwszokomunijnych z rodzicami – homilia: ks. Damazy. 

• Niedziela 12 września godz. 18.00 – pielgrzymka małżeństw przeżywających 

jubileusze, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – homilia: ks. Mateusz. 

• Poniedziałek 13 września godz. 17. 30 – pielgrzymka grup formacyjnych, 

apostolskich i modlitewnych -  procesja fatimska – homilia: ks. Paweł. 

• Wtorek 14 września godz. 18.00 - pielgrzymka władz i osób pracujących w 

instytucjach samorządowych – homilia: ks. Jan. 

• Środa 15 września godz. 18.00 - zakończenie z uroczystym Te Deum i obrzędem 

zawieszenia wot – homilia: ks. Proboszcz. 

 

• Prosimy osoby, które ostatnio lub dawniej doznały szczególnej opieki czy łaski za 

wstawiennictwem Matki Bożej Chełmskiej, o spisanie swoich świadectw i 

przyniesienie ich w najbliższym czasie w ciągu oktawy. Jeśli ktoś chciałby złożyć 

jakieś wotum w postaci cennych dla siebie rzeczy, to będzie można to również w tym 

okresie uczynić.  Zapraszamy. 
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• Niedziela 12 września to dzień beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

i Matki Elżbiety Czackiej. Uroczystości o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności w 

Warszawie. Ponieważ ze względu na pandemię liczba miejsc jest ograniczona (z 

każdej diecezji tylko jeden autokar wiernych i 10 kapłanów), zachęcamy do 

uczestnictwa w transmisji telewizyjnej. 

• W dniu beatyfikacji wieczorem o godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na koncert 

Civis Christi – Prymas Tysiąclecia. To historyczne widowisko multimedialne z 

tekstami i muzyką Romana Kołakowskiego opowiadające w formie czternastu pieśni 

niezwykłą drogę kapłańskiego życia i pracy Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego 

współpracę dla dobra Kościoła i Polski ze św. Janem Pawłem II. Aktorzy prowadzić 

będą narrację w oparciu o listy i encykliki Prymasa, która uporządkuje akcję i pozwoli 

jeszcze lepiej poznać Jego życiorys. Koncert odbędzie się dzięki staraniom 

Stowarzyszenia Civitas Christiana. 

• Chełmskie Centrum Nowej Ewangelizacji zaprasza wszystkich na kurs Nowe Życie, 

czyli na weekendowe rekolekcje, w czasie których możemy po trudnych 

doświadczeniach pandemii na nowo rozbudzić w sobie Ducha Bożego. Kurs odbędzie 

się od 17 do 19 września (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. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. Kurs odbędzie się w 

naszym sanktuarium.  

• Zapraszamy wszystkich mężczyzn do wzięcia udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce 

mężczyzn na Jasną Górę "Oblężenie Jasnej Góry", która odbędzie się 18.09. 

Organizujemy wyjazd z naszego miasta. W programie Msza Święta, uwielbienie, 

konferencje wybitnych prelegentów m.in. abp Grzegorz Ryś, bp Artur Ważny, 

świadectwa, odnowienie jasnogórskich ślubów. Wszystkie informacje na plakatach 

w gablotach i stronie internetowej oblezenie.mezczyzni.net. Zapisy u ks. Mateusza, 

w zakrystii oraz w kancelarii. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 


