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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 23 października 2022 r. 

   XXX Niedziela zwykła rok C 
 

   Pierwsze czytanie                                                             Syr 35, 12-14. 16-18                                                                                    
   Czytanie z Księgi Syracha 

   Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na 

osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie 

zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z 

upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa 

pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie 

odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.                                 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              2 Tm 4, 6-9. 16-18          

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

   Najdroższy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 

nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na 

ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, 

sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie 

się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt 

przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! 

Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło 

głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z 

paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując 

do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.          

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

  

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                   2 Kor 5, 19                                         

  W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                   Łk 18, 9-14                                                                                
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

  Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a 

innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się 

modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, 

niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 

w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z 

daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do 

domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, 

będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".  

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 

Przypowieść Jezusa o faryzeuszu i celniku jest formą przykładu z życia. Jezus obserwuje 

modlitwę dwóch kontrastowych postaci w świątyni jerozolimskiej i na ich podstawie 

wydaje zaskakujący dla słuchaczy osąd. C. Keener uwspółcześniając te postacie, 

proponuje sobie wyobrazić z jednej strony najbardziej żarliwego wyznawcę Jezusa 

(faryzeusz) a z drugiej handlarza narkotyków lub skorumpowanego polityka (celnik). 

Faryzeusz (czyli „oddzielony od innych”) posiada wiele plusów, które jednakże zostają 

zdewaluowane przez nieczyste motywacje, przez pychę. Faryzeusz modli się, dziękuje 

Bogu, pości, daje jałmużnę, zachowuje prawo. Jednak poza zewnętrzną fasadą jest daleki 

od intymnej relacji z Bogiem. Religia jest mu potrzebna, by się dowartościować, 
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wywyższyć. Ten człowiek o nic Boga nie prosi, niczego od Niego 

nie oczekuje. Uwypukla osiągnięcia, a pomija zupełnie słabości i 

błędy. Celnik również nie jest postacią jednoznaczną. Podobnie jak 

w faryzeuszu, splatają się w nim ciemne i jasne strony. Jest poborcą 

podatkowym, kolaborantem współpracującym z wrogiem Żydów – 

Rzymianami. Z tego powodu jest znienawidzony przez 

współobywateli, pogardzany, uważany za człowieka ostatniej 

kategorii, jak ludzie z marginesu – prostytutki, grzesznicy, a także 

poganie. Z drugiej strony ten właśnie celnik jest wzorem godnym 

naśladowania. Stoi przed Bogiem zawstydzony i pełen skruchy, 

gdyż zrozumiał swój grzech. Wie, że grzech czyni go dalekim od 

Boga. Dlatego staje przed Bogiem jak żebrak. Ma świadomość, że 

sam z siebie jest nikim i potrzebuje Boga, Jego miłosierdzia i łaski, 

by móc żyć inaczej. Grzech jest dla celnika „szczęśliwą winą”. 

Rodzi w nim pokorę wobec Boga i siebie, jak również 

wyrozumiałość dla słabości i grzechów innych. Ocena modlitwy 

faryzeusza i celnika przez Jezusa jest zaskakująca. Słuchacze 

przypowieści nie mieli wątpliwości, że Jezus pochwali faryzeusza, 

który był wzorem wierności Bogu i prawu, a zdyskredytuje celnika, 

człowieka z marginesu społecznego i moralnego. Tymczasem Jezus 

ocenia inaczej. Dla Jezusa ważna jest nie tyle doskonałość moralna, 

perfekcjonizm duchowy, ile pokora, szczera skrucha za grzechy i 

pragnienie nawrócenia, zmiana myślenia. W Kazaniu na Górze 

mówił: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego” (Mt 5, 20). Czasem wydaje nam się, że nawrócenie 

jest procesem łatwym. Wystarczy dążenie do doskonałości 

moralnej, przestrzeganie przykazań, udział w niedzielnej Liturgii, 

modlitwa, dobrze wykonywane obowiązki, działalność humanitarna 

lub charytatywna, wykorzenianie własnych wad, drobne formy 

ascezy… Kto tak myśli, popada w jedną z większych iluzji. Nie 

można szybko, łatwo i tanio się nawrócić. Bogu nie można przysłać 

daru. Prawdziwe nawrócenie polega na oddaniu Bogu swego serca, 

przemienionego miłością. 

Czy uważam się za sprawiedliwego, przykładnego chrześcijanina i jestem 

dumny z mojej religijnej poprawności, doskonałości? Czy potrzebuję Boga 

dla własnej satysfakcji czy szukam Jego prawdziwego Oblicza? Czy nie muszę 

pomniejszać zasług innych, aby dowartościować siebie? Czy nie chcę być za 

wszelką cenę gwiazdą (gwiazdorem) podziwianą w świetle reflektorów? Czy 

jest we mnie zdrowa pokora, która pozwala mi przyznawać się do własnych 

słabości i błędów, a z drugiej strony cenić własne zalety, talenty i 

osiągnięcia? Co dla mnie jest ważniejsze: doskonałość moralna czy miłość? 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ef 4, 32-5, 8 

 

 Ewangelia Łk 13, 10-17 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ef 5, 21-33 

                                                       

Ewangelia Łk 13, 18-21 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Ef 6, 1-9 

 

 Ewangelia Łk 13, 22-30 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ef 6, 10-20 

 

  Ewangelia Łk 13, 31-35 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Ef 2, 19-22 

 

   Ewangelia Łk 6, 12-19 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie Flp 1, 18b-26 

 

 Ewangelia Łk 14, 1. 7-11 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Mdr 11,22-12,2 
 

  2 czytanie 2 Tes 1,11-2,2 

 

Ewangelia Łk 19, 1-10 
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              Ogłoszenia parafialne 

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

szczególnej modlitwy w intencji dzieł misyjnych Kościoła. 

• Gościmy dziś ks. Ryszarda Kopra ze Stanów Zjednoczonych, naszego byłego wikariusza, który 

przez całą niedzielę głosi homilię. Chętni będą mogą zakupić wydaną przez niego książkę pt. 

Drogi do Boga. Naukowcy o wierze. 

• Dzisiaj o godzinie 19.00 w sali różańcowej rozpoczyna się roczna formacja dla kobiet, w czasie 

której będzie można rozwijać swoją kobiecość w wizji Bożej. Zapraszamy na pierwsze spotkanie 

- będzie można zdecydować, czy chce się kontynuować. 

• Wdzięczni też jesteśmy za wszelkie dotychczasowe ofiary, również i za te złożone dziś na tacę z 

myślą o bieżących pracach. W każdą środę podczas nabożeństwa i Mszy św. wieczornej modlimy 

się za naszych Ofiarodawców. Bóg zapłać! za Wasze dobre serca! 

• 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.                                                                                                                                    

• Zapraszamy rodziców z dziećmi na kolejne warsztaty rodzinne, które odbędą się w środę 26 

października. W zajęć wspólnie będzie można stworzyć żelowe świece. Więcej informacji i 

zapisy na stronie: www.chce.info 

• W czwartek w sali różańcowej o godz. 18.00 katecheza dla rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych.  

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

• 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 Msze św. i  procesje 

o godz. 12.30 przy ul. Mościckiego, a o godz. 11.30 - ul. Lwowskiej. Przypominamy o 

odwiedzeniu grobów zmarłych kapłanów. 

• W środę 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. 11.30, ul. 

Mościckiego o godz. 15.00. 

• 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. 


