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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 20 listopada 2022 r. 

  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

 

 

   Pierwsze czytanie                                                                        2 Sm 5,1-3                                                                                    
   Czytanie z Drugiej Księgi Samuela 

   Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: 

”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty 

wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł 

mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela”. Cała starszyzna Izraela przybyła 

do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. 

Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.                                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                              

Drugie czytanie                                                                              Kol 1,12-20         

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

   Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w 

światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 

umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest 

obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim 

zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i 

niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko 

przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim 

ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, 

Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

http://www.bazylika.net/
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Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego 

znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.   

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

 

Aklamacja                                                                                     Mk 10, 11                                         

  Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;  

                                                               błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 

 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                  Łk 23,35-43                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

   Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco 

mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 

Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu 

ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad 

Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze 

złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, 

chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 

karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, 

gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam 

ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.  

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie  

 

Św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii przedstawił swoistą parodię 

kontemplacji Jezusa – Króla. Są w tej scenie triumfujący, i 

wyszydzający Jezusa członkowie Wysokiej Rady, faryzeusze. 

Sądzą, że udało im się zdetronizować niedoszłego króla z Jego 

ambicji. Cynizm i szyderstwa z królewskiej godności Jezusa 

pochodzą również od żołnierzy i jednego ze skazańców. Pod 

krzyżem jest milczący tłum. Stoi i patrzy – zalękniony i 

niezdecydowany. Wydaje się, że te wydarzenia go przerastają. I jest 

wreszcie „dobry łotr”, jedyny w tej scenie, który uwierzył w Jezusa, 

który odkrył w Jego cierpieniu i obliczu – Boga. On jako pierwszy 

otrzymał obietnice udziału w królestwie Jezusa. Poprzez 

kontemplację Jezusa na krzyżu, stopniowo dojrzało w nim ziarno 

uczciwości i prawdy. „Prawdę o sobie, prawdę o winie, człowiek 

potrafi znieść tylko wtedy, kiedy spotyka się z nową, większą 

prawdą, prawdą Bożą, która nazywa się: przebaczenie” (Benedykt 

XVI). „Dobry Łotr” to człowiek, który w stosunkowo krótkim 

czasie na nowo odbudował swoje życie i relacje życiowe; z 

przemocy i krzywd zadawanych innym (i sobie) przeszedł do 

przyjaźni, wierności, przejrzystości, zaufania, miłości. Ten 

człowiek w doskonały sposób zrozumiał Ewangelię; zrozumiał, że 

w Ukrzyżowanym objawia się potęga Boga w sposób odmienny od 

jego wyobrażeń i życia. Na tak głębokie nawrócenie, Jezus miał 

tylko jedną odpowiedź: ”Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze Mną 

będziesz w Raju”. Nawrócony, umierający na krzyżu przestępca 

jest pierwszym zbawionym przez Jezusa. Wobec krzyża można 

otworzyć się na miłosierdzie Boże, stając w pokorze i bojaźni (jak 

dobry łotr). Można również odrzucić i przekląć krzyż i Jezusa (jak 

drugi złoczyńca).  

 

   Gdzie ja odnajdę się w tej scenie? Kim dla mnie jest Jezus Król? 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ap 14,1-3;,4b-5 

 

 Ewangelia Łk 21, 1-4 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ap 14, 14-20   

                                                       

Ewangelia Łk 21, 5-11 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 15, 1-4 

 

 Ewangelia Łk 21, 12-19 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 18, 1-23; 19, 

1-3. 9a 

 

  Ewangelia Łk 21, 20-28 

 

Piątek 

                                           
 1 czytanie Ap 20, 1-4.11-  

21,2 

 

   Ewangelia Łk 21, 29-33 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie Ap 22, 1-7 

 

 Ewangelia Łk 21, 34-36 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Iz 2, 1-5 
 

  2 czytanie Rz 13, 11-14 

 

Ewangelia Mt 24, 37-44 
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             Ogłoszenia parafialne 

• W uroczystość Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie przeżywamy szóstą rocznicę 

Aktu Zawierzenia Polski Chrystusowi Królowi. Dziś możemy zyskać odpust 

zupełny, odmawiając akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. 

• Dziś przed bazyliką odbywa się zbiórka na operację wady serca małej Emilki 

Taczały. Operacja urodzonej w marcu 2021 roku dziewczynki odbyć się ma w USA. 

W zbiórkę środków na opłacenie leczenia, rehabilitacji, transportu, zakwaterowania 

i leków zaangażowana jest Fundacja Siepomaga. Potrzeba ponad milion złotych. 

Serdecznie zachęcamy do udzielenia wsparcia! 

• Misja Miłość to projekt realizowany przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w 

Archidiecezji Lubelskiej. Jest skierowany do wszystkich par, które pragną żyć w 

jedności i miłości. Wierzymy, że nie jest to możliwe bez Jezusa. Jak osiągnąć trwałą 

miłość i jedność w związku? Po odpowiedź zapraszamy na spotkania otwarte i na 

randki małżeńskie.  

• Spotkania otwarte to cykl trzech spotkań wieczornych prowadzonych przez 

małżeństwa, na których oprócz Słowa Bożego, które jest w stanie czynić cuda w 

życiu człowieka, spotkacie dobrych ludzi i dobrą kawę. 

• Zapraszamy na nie koniecznie w parach. Spotkania będą odbywały się w sali 

różańcowej. Pierwsze już w najbliższy wtorek o godz. 19.00 

• Spotkania nie wymagają zapisów. Przychodźcie i przyprowadzajcie znajomych.  

• W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy Rycerzy Maryi i Sympatyków na 

spotkanie formacyjne. Tym razem rozważać będziemy Słowo Boże. Spotkanie 

odbędzie się w sali różańcowej. 

• Są jeszcze miejsca na kursie Nowe Życie, który odbędzie się 25 – 27 listopada, a 

będzie poświęcony doświadczaniu Bożej miłości. Zapisy za pośrednictwem strony 

www.chce.info, w zakrystii lub kancelarii. 

• Jeszcze tylko przez ten tydzień do soboty możemy składać nazwiska naszych 

kandydatów do Rady Duszpasterskiej. Urna znajduje się przy wyjściu głównym z 

bazyliki. 

• W sobotę zapraszamy na godz. 17.00 na ostatnią już Mszę św. za wszystkich 

zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach. 

• Za tydzień rozpoczną się Adwent i nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywali 

pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy. Pięknym przygotowaniem do Bożego 
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Narodzenia będą poranne Msze św. maryjne, zwane roratami, sprawowane o godz. 

6.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy! Prosimy o przychodzenie z lampionami. 

Jednocześnie będzie zmieniony porządek Mszy św., które będą sprawowane o godz. 

6.00, 8.00 i 18.00. Na roraty na godz. 6.00 zapraszamy również dzieci. Prosimy, by 

przynosiły ze sobą serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem. Każdego dnia rorat 

dzieci będą uczestniczyły w losowaniu figury Matki Bożej. 

• Młodzież oazowa rozprowadza przed bazyliką zdrapki adwentowe, które mogą być 

również pomocne w przeżywaniu każdego dnia tego ważnego czasu 

przygotowującego do Bożego Narodzenia z uwagi na wyznaczone tam konkretne 

zadania. 

• Ofiary składane na tacę za tydzień przeznaczone będą na trwające w naszym 

sanktuarium prace remontowo – budowlane. Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy 

modlitwą, dobrym słowem i wsparciem materialnym towarzyszą w upiększaniu 

Góry Chełmskiej. W każdą środę modlimy się za Dobrodziejów naszego 

sanktuarium. 

•  Również za tydzień będziemy gościli ks. prof. Piotra Szczura z KUL-u, który przez 

cały dzień będzie głosił homilię. W akcie solidarności z Kościołem prześladowanym 

będziemy mogli złożyć ofiary do puszki. 

•  W kawiarence możemy zaopatrzyć się w kalendarze na przyszły rok.   

•  Zapraszamy na premierowy koncert promocyjny nowej płyty pt. Wędrowiec zespołu 

Good God. Odbędzie się on 1 grudnia o godz. 19.30 w ChDK-u. Bilety w cenie 25 

zł można nabyć na stronie ChDK-u. 

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 

 

 

 

 


