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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 10 października 2021 r. 
   XXVIII Niedziela zwykła rok B 

 

  Pierwsze czytanie                                                                       Mdr 7, 7-11                                                                                    
  Czytanie z Księgi Mądrości  

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch 

Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem 

bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 

garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad 

zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły 

mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.                    

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                              

Drugie czytanie                                                                                Hbr 4, 12-13           

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 

   Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić 

pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; 

przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy 

zdać rachunek. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                        Mt 5, 3           
 

  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                   Mk 10, 17-30 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka    

     Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim 

na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?" Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko 

sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, 

wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z 

miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on 

spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy 

mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, 

lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, 

którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 

igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i 

mówili między sobą: "Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: 

"U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy 

Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 

sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 

wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 

"Oto opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą" - tymi słowami Piotr wyraża to, co nurtuje 

uczniów. Poszli za Jezusem, zostawili rodziny, domy zawód, prace. I co z tego będą mieć? Czy 

otrzymają jakąś formę gratyfikacji? Zauważmy jednak, że uczniowie korzystają już z gratyfikacji, 

jaką przynosi towarzyszenie Jezusowi. Korzystają z darów materialnych. Nie muszą troszczyć się o 

codzienne potrzeby. Jezusowi i uczniom towarzyszą kobiety, które im usługują. Korzystają przede 

wszystkim z darów duchowych. W obecności Jezusa poznają Boga Ojca, uczą się prawdziwego 

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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człowieczeństwa, wzrastają duchowo. Są w szkole duchowego rozwoju. 

Uczniowie nie są jednak wolni od małostkowości i wpływu mentalności 

świata. Słowa Piotra wskazują, że serca uczniów są jeszcze mocno związane 

z tym światem i tym, co świat oferuje. Dla Jezusa opuścili sieci, ale te sieci 

ponownie wracają pod różnymi subtelnymi pokusami. Jezus jednak nie 

wyrzuca im małostkowości. Nie gani ich myślenia, wartościowania czy 

wprost - egoizmu. Jezus wskazuje, że życie dla Ewangelii, dla Niego 

przynosi owoce, przede wszystkim duchowe. Nabierając dystansu do 

wartości ziemskich, dóbr materialnych i przywiązań emocjonalnych 

człowiek staje się wolny. Trafnie ilustruje to spotkanie bogatego człowieka z 

Jezusem. Według Jezusa prawdziwe naśladowanie nie polega na tym, by 

więcej pracować dla innych, angażować się, głośno opowiadać się za Nim. 

Prawdziwe naśladowanie zaczyna się od prozaicznego oddania tego, co się 

posiada. Decydującym krokiem w radykalnym naśladowaniu Chrystusa jest 

wolność wobec rzeczy ziemskich, od szeregu uzależnień. Nie dokonuje się 

to bez codziennego trudu, wysiłku, obumierania sobie. Dlatego Jezus 

obiecując stokroć więcej teraz, dodaje: wśród prześladowań. Może dziś rodzi 

się w naszych sercach podobne pytanie, które zadał Piotr Jezusowi: Oto idę 

za Jezusem (a przynajmniej staram się) i co z tego będę miał? Jezus 

odpowiada nam dziś tak samo, jak Piotrowi: stokroć więcej, pośród 

prześladowań i życie wieczne. Owo stokroć dotyczy przede wszystkim 

owoców duchowych. Przysłowie głosi: Z jakim przestajesz, takim się stajesz. 

Przestając z Bogiem, trwając w bliskości Jezusa, można stawać się tylko 

lepszym. Głębsza, bardziej świadoma miłość jest największym duchowym 

owocem porzucenia świata i pójścia za Jezusem. Wszystkie inne dary (owo 

stokroć) są tylko jej bladym cieniem . 

Czy idę za Jezusem bezinteresownie czy raczej oczekuję gratyfikacji (jakich)? 

Co jest mi najtrudniej oddać Bogu? Jakiego stokroć doświadczyłem 

dotychczas od Pana Boga? 

                                                                  

 

                      Drogi Księże Infuacie Kazimierzu!  

Sześćdziesiąt lat... tyle czasu minęło od momentu, kiedy 

zdecydowałeś skierować stery swego życia na drogę duchowną. 

Poprzez te wszystkie lata jesteś dla ludzi jak latarnia na morzu 

pozwalająca odnaleźć się zagubionym okrętom - duszom...Jesteś 

odblaskiem Chrystusa. Uczysz jak żyć, aby rozwijać żagle wiary i 

rozkwitać wobec Boskiego Oblicza. Wypływa z ciebie wdzięczność, 

miłość, ciepło, radość i serdeczność, jak woda z czystego górskiego 

strumyka... Z głębi serca życzymy Ci by dobry Pan czuwał nad 

Tobą, Maryja obejmowała Cię swym ramieniem. Niech refleksja 

nad każdym dniem Twojego kapłaństwa napawa Cię poczuciem 

spełnienia!  

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Rz 1, 1-7 

 

Ewangelia Łk 11, 29-32 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Rz 1, 16-25 

                                                             

Ewangelia Łk 37-41 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Rz 2, 1-11 

 

 Ewangelia Łk 11, 42-46 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rz 3, 21-30a 

 

 Ewangelia Łk 11, 47-54 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Rz 4, 1-8 

 

 Ewangelia Łk 12, 1-7 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Rz 4, 13. 16-18 
                                    

Ewangelia Łk 12, 8-12 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 53, 10-11 

                            

2 czytanie Hbr 4, 14-16 

                                      

Ewangelia Mk 10, 35-45
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Ogłoszenia parafialne 

• Dzisiaj w Kościele obchodzimy XXI Dzień Papieski, tym razem pod hasłem: Nie 

lękajcie się. W naszej świątyni wystawione są do publicznej czci relikwie św. Jana 

Pawła II. W nawie bocznej wyeksponowana jest wystawa poświęcona Świętemu. 

Przy wyjściu głównym znajduje się puszka - składając ofiarę, jak każdego roku 

możemy włączyć się w dzieło Fundacji „Nowego Tysiąclecia” i być darczyńcą 

stypendiów dla dzieci i młodzieży. Po każdej Eucharystii będziemy mogli wysłuchać 

fragmentów przemówień z pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. 

• Jutro w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej po Mszy o godz. 18.00 do sali 

różańcowej zapraszamy na bardzo ciekawe spotkanie z p. Krystyną Mart, 

historykiem sztuki i wieloletnią dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej. Konferencja 

będzie poświęcona twórczości malarza chełmskiego Władysława Uklei, dla nas 

ważnej postaci, bo to autor kopii obrazu Matki Bożej Chełmskiej obecnie znajdującej 

się w ołtarzu głównym i wszystkich obrazów w ołtarzach bocznych. Niech nas nie 

zabraknie. Serdecznie zapraszamy! 

• We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie do sali różańcowej  

wszystkich katechetów zarówno duchownych  jak i świeckich. 

• W środę ostatni różaniec fatimski o godz. 17.30. Prosimy o przyniesienie ze sobą 

świec.   

• W czwartek Dzień Edukacji Narodowej. Podczas różańca o godz. 17.30 będziemy 

modlili się w intencji nauczycieli i pracowników oświaty. 

• W piątek w naszej wspólnocie parafialnej wielka uroczystość. Wspólna radość i 

świętowanie jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. infułata Kazimierza Bownika, 

wieloletniego proboszcza i kustosza naszego sanktuarium. Uroczystej Mszy św. o 

godz. 18.00 przewodniczyć będzie ks. bp Mieczysław Cisło. Serdecznie wszystkich 

zapraszamy i prosimy o modlitwę w intencji Jubilata. 

• W piątek w całym Kościele obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Strata 

upragnionego potomka, poronienie, martwy poród, śmierć tuż po narodzeniu są 

traumatycznym przeżyciem dla rodziców. Dlatego październik jest miesiącem 

szczególnym dla tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli straty dziecka. 

Modlimy się za małżeństwa dotknięte tym bólem. Przypominamy też rodzicom – 

gdyby, nie daj Boże, była taka potrzeba, to w takiej tragicznej sytuacji przysługują 

pogrzeb i świadczenia ZUS-u. 

• W sobotę wypada 43. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 

Tradycyjnie już o godz. 16.30 zapraszamy na różaniec przy figurze św. Jana Pawła 

II przy Gmachu. Dzieci mieszkające w tamtej części miasta, a uczestniczące w 
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nabożeństwach różańcowych, również zapraszamy. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

WSZYSTKICH! Prosimy o przyniesienie zniczy. 

• W bazylice zaś w sobotę po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się koncert papieski: 

Nie lękajcie się – przyjmijcie to duchowe dziedzictwo. Program słowno – muzyczny 

zaprezentują członkowie  Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego. 

• W niedzielę za tydzień zakończenie XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej podczas 

Mszy św. o godz. 18.00. Oprawę liturgiczną poprowadzi Chór „Hejnał”. 

 

•  Po Mszy św. koncert Kwartetu Akordeonowego pod opieką ojca Ireneusza 

Wybraniaka oraz otwarcie wystawy poświęconej koronacji obrazu Matki Bożej 

Chełmskiej dokonanej przez bł. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  

• Zbliża się listopad - czas modlitw za zmarłych, zwłaszcza różaniec wypominkowy. 

Kartki wypominkowe są już wyłożone przy wyjściu z bazyliki. Wypisano na nich 

datę i godzinę modlitwy. We wszystkie dni będą one rozpoczynały się o godz. 17.15, 

w sobotę zaś o godz. 16.15. Imiona i nazwiska zmarłych należy wypisywać czytelnie 

w mianowniku. Wypełnione karty prosimy składać do puszki znajdującej się przy 

ołtarzu.   

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 


