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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 24 października 2021 r. 
   XXX Niedziela zwykła rok B 

 

  Pierwsze czytanie                                                                          Jr 31, 7-9                                                                                     
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza  

Tak mówi Pan: "Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym 

wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę 

Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są 

wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: 

powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich 

przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na 

niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym".                     

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                               

Drugie czytanie                                                                                Hbr 5, 1-6           

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 

   Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach 

odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć 

tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią 

powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie 

nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale 

uczynił to Ten, który powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś 

zrodziłem», jak i w innym miejscu: "Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór 

Melchizedeka".  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                   

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                   2 Tm 1, 10b           
 

  Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, 

                                                                         a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 
 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                 Mk 10, 46b-52 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka    

     Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy 

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z 

Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! "Wielu nastawało 

na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade 

mną!" Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc 

mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na 

nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" 

Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja 

wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 

Na szlaku pielgrzymim z Jerycha do świątyni jerozolimskiej siedziało wielu żebraków. 

Jednym z nich był Bartymeusz, ślepy od urodzenia. Bartymeusz zna swoje miejsce. Ale 

jest w nim wielka wiara i nadzieja, która każe mu krzyczeć, wołać: Synu Dawida, ulituj 

się nade mną. Nędza, ubóstwo Bartymeusz jest jego bogactwem. Bartymeusz woła i staje 

się cud. Bartymeusz jest żebrakiem. Nie jest to rzadki obraz w naszej współczesnej 

rzeczywistości. Żebranie wiąże się z upokorzeniem, cierpieniem, nieszczęściem, 

samotnością, może nawet rozpaczą. Żebrak jest symbolem ludzkiego życia. Każdy 

wyciąga rękę, żebrząc. Często nieświadomie. Żebrzemy o akceptację innych, o miłość. 

Chcemy, by inni nas zauważyli, chwalili, by nas kochali. Człowiek może żyć w zdrowiu 

i rozwijać się integralnie tylko wtedy, gdy doświadcza miłości i obdarza miłością. 

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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Bartymeusz jest ponadto ślepy. Ślepota oznacza życie w 

ciemności, życie martwe, bez możliwości pełnego działania. 

Ślepota jest symbolem zamknięcia w sobie i egoizmu. Każdy 

człowiek ma na swych oczach "ślepe plamki", które sprawiają, że 

jest skoncentrowany wyłącznie na sobie, słyszy tylko siebie, widzi 

wyłącznie własne problemy, koncentruje się na własnych 

doznaniach, słowach… Chociaż jesteśmy (w mniejszym lub 

większym stopniu) ślepymi żebrakami, zawsze możemy iść do 

Jezusa. On ma moc uzdrawiać nas stopniowo z żebractwa - naszych 

niezaspokojonych pragnień miłości i ślepoty - naszego egoizmu i 

narcyzmu. Bartymeusz ma usilne pragnienie zdrowia i prosi o to, 

woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Gdy tłum mu 

zabrania, woła jeszcze usilniej, jeszcze głośniej. Pragnienia 

wyrażają to, co jest w naszych sercach. Niekiedy mało 

otrzymujemy od Boga dlatego, że nie mamy wielkich pragnień, 

mało prosimy, albo brakuje nam cierpliwości i wytrwałości w 

wołaniu, w krzyczeniu do Boga. Niekiedy wręcz nie chcemy prosić 

i wołać. Nasza pycha sprawia, że chcemy być autonomiczni, 

samowystarczalni, niezależni. 

Bóg nie zawsze przy pierwszym krzyku musi wyjść na spotkanie i 

podać nam rękę. Czasem trzeba mocno, długo i nieprzerwanie 

krzyczeć, by wreszcie zostać usłyszanym. Taki krzyk jest 

zdawaniem egzaminu ufności. Taki krzyk jest też wyrazem pokory 

i zależności od Boga. Długie i usilne wołanie żebraka nie zostaje 

bez odpowiedzi. Jezus każe przyprowadzić Bartymeusza do siebie, 

a następnie zadaje mu pytanie: Co chcesz, abym ci uczynił? 

Niektórzy ludzie pozostają chorzy tylko dlatego, że nie chcą 

wyzdrowieć. W jakiś sposób urządzili się w chorobie, która daje 

im pewne korzyści, zapewnia opiekę ze strony innych, 

zainteresowanie, troskę, współczucie, uwalnia od trudu i walki 

życiowej, daje namiastkę tej miłości, o którą żebrzą. 

Na pytanie Jezusa, Bartymeusz odpowiada: Panie, żebym 

przejrzał. Przejrzeć oznacza nie tylko postrzegać rzeczywistość 

zewnętrzną. Oznacza również właściwie rozpoznawać, oceniać, 

klasyfikować, mieć możliwość wyboru prawdziwej perspektywy. 

Przejrzeć oznacza patrzyć na rzeczywistość oczami miłości. Takie 

spojrzenie jest możliwe dzięki wierze. Dlatego Jezus mówi do 

Bartymeusza: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. 

  

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Rz 8, 12-17 

 

Ewangelia Łk 13, 10-17 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Rz 8, 18-25 

                                                             

Ewangelia Łk 13, 18-21 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Rz 8, 26-30 

 

 Ewangelia Łk 13, 22-30 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ef 2, 19-22 

 

 Ewangelia Łk 6, 12-19 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Rz 9, 1-5 

 

 Ewangelia Łk 14, 1-6 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Rz 11, 1-2a. 11-

12. 25-29 
                                    

Ewangelia Łk 14, 1. 7-11 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 1 Krl 8, 22-23. 

27-30 

                            

2 czytanie 1 Kor 3, 9b-11. 

16-17 

                                      

Ewangelia J 4, 19-24 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który potrwa do soboty włącznie. Zachęcamy 

do szczególnej modlitwy w intencji dzieł misyjnych Kościoła. 

• Serdeczne podziękowania dla 6 osób, które włączyły się w pomoc w grabieniu liści. 

Bardzo prosimy o pomoc w tym tygodniu codziennie w dogodnej dla siebie porze. 

Liczymy na zaangażowanie, bo jak widać, pracy jest sporo. 

• Wdzięczni też jesteśmy za wszelkie dotychczasowe ofiary, również i za te złożone 

dziś na tacę z myślą o bieżących pracach remontowych. W każdą środę podczas 

nabożeństwa i Mszy św. wieczornej modlimy się za naszych Ofiarodawców. Bóg 

zapłać! za Wasze dobre serca! 

• Jutro dokładnie wypada 90 Rocznica powstania naszej parafii. Zapraszamy na 

różaniec dziękczynny o godz.17.30. 

• We wtorek kolejny dzień comiesięcznej nowenny z modlitwą do Matki Bożej 

Chełmskiej o dar poczęcia dla małżeństw niemogących mieć własnych dzieci. 

Zawsze w czwarty wtorek miesiąca Msza św. o godz. 18.00. Prosimy o 

poinformowanie i zaproszenie małżeństw starających się o potomstwo, jak również 

innych członków rodzin modlących się w tej intencji.                                                                                                                                    

• W piątek o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Szymona z racji Jego 

imienin. 

• W przyszłą niedzielę tradycyjnie już w ostatni dzień października zapraszamy na 

Procesję ze Świętymi, których Relikwie mamy w naszym mieście. Wspólna 

modlitwa rozpocznie się Mszą św. w Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów, 

następnie procesja do bazyliki, a tu modlitwa uwielbienia, którą poprowadzi nasza 

wspólnota Odnowy w Duchu św. „Wolni w Chrystusie” wraz ze scholą 

młodzieżową. 

• Listopad to w tradycji chrześcijańskiej czas modlitw za dusze Zmarłych. Tę piękną 

tradycję Kościoła katolickiego zaczyna przyćmiewać od pewnego czasu święto 

duchów, zwane Halloween. Dlatego warto, by rodzice i opiekunowie, a także 

nauczyciele i katecheci, ze szczególną troską podeszli do pielęgnowania w dzieciach 

tej pięknej katolickiej i polskiej tradycji, jaką jest modlitwa za dusze Zmarłych. 

Prowadzić na cmentarz, zabierać na pogrzeby. Papież Franciszek uważa, że należy 

zakazać zła, jakim jest Halloween, chce, by święto duchów i upiorów zastąpić 

bezpiecznym dla dzieci świętem. Włoskie dzieci będę przebierać się za świętych i 

uczestniczyć w czuwaniach modlitewnych w kościołach w całym kraju. Przeciwko 

Halloween w 2009 r. wypowiedział się też Benedykt XVI. Stwierdził on, że jest to 
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święto antychrześcijańskie i niebezpieczne. Promuje kulturę śmierci i popycha nowe 

pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe 

wartości. Katolicy nie powinni uczestniczyć w takiej formie przeżywania 

najbliższych dni. 

• W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszej bazylice będą sprawowane 

w porządku niedzielnym. Nie będzie tylko  Mszy św. o godz. 12.00. W tym dniu 

mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Na naszych chełmskich cmentarzach 

w tym roku procesje i Msze św. o godz. 12.00 przy ul. Mościckiego, a o godz. 13.00 

- ul. Lwowskiej. Przypominamy o odwiedzeniu grobów zmarłych kapłanów. 

• We wtorek za tydzień będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze 

św. w bazylice o godz. 7.00, 9.00 oraz 18.00. Procesje na cmentarzach przy ul. 

Lwowskiej o godz. 13.00, ul. Mościckiego o godz. 15.00. 

•  Przypominamy, że cmentarz to miejsce święte. Wymaga od nas również 

odpowiedniego zachowania. Pamiętajmy o właściwym dla tego miejsca stroju. 

•  Do zabrania są jeszcze karty wypominkowe. Wypełnione czytelnie prosimy składać 

do puszki, która znajduje się przy ołtarzu.  Różaniec wypominkowy codziennie o 

godz. 17.15, a w sobotę o godz. 16.15.  Będą też trzy Msze św. za zmarłych 

polecanych w tegorocznych wypominkach - 1,15 i 30 listopada o godz. 18.00. 

Serdecznie zapraszamy.     

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów. Wśród nich 

jest ks. prałat Tadeusz Kądziołka, nasz były proboszcz.   Wszystkim Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 

 

 

 

 

 


