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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 31 lipca 2022 r. 

   XVIII Niedziela zwykła rok C 
 

   Pierwsze czytanie                                                                Koh 1, 2; 2, 21-23                                                                                    
   Czytanie z Księgi Koheleta 

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko 

jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, 

wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią 

trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego 

swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni 

jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna 

spokoju. To także jest marność.                             

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                         Kol 3, 1-5. 9-11          

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

   Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w 

górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z 

Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim 

ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 

bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego 

człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku 

głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka 

http://www.bazylika.net/
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ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 

wszystkim we wszystkich jest Chrystus. 

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                 

 Aklamacja                                                                                      Mt 5,3                                         

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

 

 

 Ewangelia                                                                                                                  Łk 12, 13-21 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 

ze mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad 

wami sędzią albo rozjemcą?" Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się 

wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 

zależy od jego mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu 

człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie 

pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję 

większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, 

na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: 

„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, 

co przygotowałeś?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest 

bogaty u Boga".                           

                                                                                                           Oto Słowo Pańskie. 

    

  Rozważanie 

Jezus kreśli dziś postać bogatego człowieka, którego pragnienia prowadzą do 

zagubienia człowieczeństwa i osobistego dramatu. Co uderza w postawie tego 

człowieka? Przede wszystkim samotność i smutek. Wydaje się, że ten człowiek jest 

niemal przyduszony swoimi dobrami. Jest bez imienia, bez twarzy. Jego jedyną 

prawdziwą więzią jest więź z pieniędzmi. Całe swoje serce wkłada w rzeczy. Rzeczy 

materialne izolują go, zamykają w sobie. Otaczają murem więziennym. Ograniczają 

jego serce. Człowiek bogaty jest samotny. Bogactwa nie wypełniają pustki jego życia, 

nie przynoszą poczucia bezpieczeństwa. Nie dają radości, wolności, ani nie pozwalają 



  

                                                                                                                                                              31/2022 

na głębokie relacje i przyjaźnie. A. Pronzato określa go jako 

„człowieka ekonomicznego, kapitalistę”. Ewangelia z kolei 

nazywa głupcem. A psalmista mówi: 

                    Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, 

                    Jeżeli wzrośnie zamożność jego domu: 

                    Bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, 

                    A jego zamożność nie pójdzie za nim. 

                    I chociaż w życiu sobie pochlebia: 

                    Będą cię sławić, że dobrześ się urządził, 

                    Musi iść do pokolenia swoich przodków, 

                    Do tych, co na wieki nie zobaczą światła. 

                    Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, 

                    Przyrównany jest do bydląt, które giną (Ps 49, 17 – 21). 

         Człowiek bogaty z dzisiejszej Ewangelii jest 

przeciwieństwem „człowieka liturgicznego” (A. Pronzato). Taki 

człowiek wie, że wszystkie rzeczy są darem, a nie celem. Dlatego 

otwiera się, dzieli, rozszerza swoje serce, staje się wolny. Jest 

panem siebie, a nie niewolnikiem. Dary, dobra stają się wtedy 

źródłem radości, pokoju i prowadzą do Stwórcy. A. de Saint-

Exupery twierdzi, że smak podzielonego chleba nie ma sobie 

równego w całym świecie. 

     Jaki jest mój stosunek do dóbr ziemskich? Jestem człowiekiem 

„ekonomicznym” czy „liturgicznym”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Jr 28, 1-17 

 

 Ewangelia Mt 14, 13-21 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Jr 30, 1-22 

                                                       

Ewangelia Mt 14, 22-36 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Jr 31, 1-7 

 

 Ewangelia Mt 15, 21-28 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 31, 31-34 

 

  Ewangelia Mt 16, 13-23 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Na 2, 1-3; 3, 1-7 

 

  Ewangelia Łk 16, 24-28 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie 2 P 1, 16-19 

 

 Ewangelia Łk 9, 28b-36 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Mdr 18, 6-9 
 

  2 czytanie Hbr 11, 1-2.8-

19 

Ewangelia Łk 12, 32-48 
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             Ogłoszenia parafialne 

• Dziś o godz. 19.00 w sali różańcowej odbędzie się spotkanie przed pielgrzymką na Jasną Górę. 

Istnieje jeszcze możliwość zapisania się. 

• Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany jest jako miesiąc abstynencji, w którym wielu naszych 

rodaków powstrzymuje się całkowicie od spożywania alkoholu. Niektórzy wpisują się do ksiąg 

trzeźwościowych wystawionych w tym czasie w kościołach. W naszej bazylice księga wyłożona 

jest przy wyjściu głównym. 

• Jutro wypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 16.15  odbędzie się 

złożenie kwiatów przy Mauzoleum na Górze Chełmskiej. O godz. 17.00 w całym kraju zawyją 

syreny, a spotkanie dla nas - przy rondzie Jana Pawła II, następnie na godz. 18.00 zapraszamy 

do Bazyliki na Mszę św. w intencji Ojczyzny. Niech nie zabraknie naszej dobrej reakcji w 

modlitwie. 

• Chełmski Dom Kultury zaprasza w tym dniu na koncert pt. Godzina W. Wspólne śpiewanie 

piosenek patriotycznych i powstańczych o godz. 19.00. Parking przy ChDK-u. 

• Jutro w kancelarii parafialnej od godz. 16.00 będzie przyjmował prawnik. 

• Ojcowie franciszkanie serdecznie zapraszają 2 sierpnia na doroczny odpust ku czci Matki Bożej 

Anielskiej. Suma odpustowa o godz. 18.00. 

• W środę Mszą św. o godz. 8.30 w archikatedrze w Lublinie  rozpocznie się kolejna Chełmska 

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Opiekunem duchowym pielgrzymów będzie ks. Marcin 

Rola.   

• W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca: w czwartek zapraszamy na godz. 17.30 na 

modlitwę za powołanych do służby Bożej oraz za osoby modlące się za kapłanów i siostry 

zakonne. W piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach, a spowiedź w bazylice podczas 

każdej Mszy św., wieczorem - od godz. 17.30. 

• W sobotę wypada uroczystość Przemienienia Pańskiego. Msze św. w naszym sanktuarium o 

godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca. Zmieniony będzie 

program nabożeństwa. Rozpocznie się ono wystawieniem Najświętszego Sakramentu 

bezpośrednio po Mszy św. o godz. 7.00, następnie różaniec i piętnastominutowe rozważanie 

jednej z tajemnic różańca. 

• W tym dniu również modlitwa różańcowa ulicami naszego miasta dla Rycerzy Maryi Ziemi 

Chełmskiej. Zapraszamy wszystkich mężczyzn. 

• W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Rodziny Żywego Różańca.   

•  Zostały już tylko trzy stacje drogi krzyżowej bez opieki. Gdyby ktoś chciał pomóc w utrzymaniu 

porządku w tych miejscach (np. biorąc odpowiedzialność za czystość wokół jednej stacji), 

serdecznie zapraszamy. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.   

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a wszystkim Parafianom, 

Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 


