
Niedziela 1 stycznia 2017 r. 
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim Rok A, I 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

Pierwsze czytanie  Lb 6, 22-27 

Czytanie z Księgi Liczb 

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:  

 Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić 

synom Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy 

swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy 

pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, 

a Ja im będę błogosławił. 

Oto Słowo Boże. 

Drugie czytanie Ga 4, 4-7 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów  

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, 

zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 

tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 

synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc 

naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem 
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nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i 

dziedzicem z woli Bożej. 

Oto Słowo Boże. 

Ewangelia Łk 2, 16-21 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza   

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, 

Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli 

o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, 

którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 

wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy 

nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 

Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

Oto słowo Pańskie. 

 

Pasterze są pierwszymi świadkami, ale także wysłannikami 

Nowonarodzonego. Zostaje im powierzona Dobra Nowina o 

narodzeniu Zbawiciela, Mesjasza, Pana. Tą nowiną, radością będą 

dzielić się z innymi. Zdziwienie, radość, dziękczynienie, 

uwielbienie będą rozprzestrzeniać się i „zarażać innych” - cały 

lud. Zgodnie z maksymą: „Bonum est diffusivum sui”. 

Właściwością dobra jest to, że samo się rozprzestrzenia. 

Pasterze byli wierni, dlatego Bóg sam zatroszczył się o nich: 

„Chwała Pańska zewsząd ich oświeciła”. Słowo „chwała Pańska” 

oznacza opiekę Boga nad ludźmi, którzy są wierni swojemu 

powołaniu, swojej misji. 

Dziś, w pierwszy dzień roku oddajemy cześć Maryi, Bożej 

Rodzicielce. Maryja chce nam towarzyszyć na ścieżkach nowego 



roku. Idzie z nami, albo raczej poprzedza nas w naszej wędrówce. 

Wchodząc w Nowy Rok zabierzmy z sobą ten obraz Bożej 

Rodzicielki Maryi pochylonej nad Dzieckiem, kontemplującej i 

rozważającej tajemnicę Słowa - tajemnicę Boga. Niech on 

towarzyszy naszemu życiu, niech wnosi w nie pokój i nadzieję. 

Czy czuję, doświadczam, że Jezus narodził się również dla 

mnie? Na czym polega moje czuwanie? A na czym ospałość? Czy 

nie „przesypiam” czasu łaski, objawienia Boga? Jakim świadkiem 

Jezusa jestem dziś? Z jakimi uczuciami wchodzę w Nowy Rok? 

Co chciałbym w nim zmienić, a co kontynuować? Jakie są moje 

pragnienia i marzenia? Czego może mi życzyć (i życzy!) Maryja? 

O czym przypomina? Na co uwrażliwia? 

 

Życzenia 

     W Roku, w którym hasłem przewodnim są słowa Pana Jezusa 

„Idźcie i głoście”, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Nowonarodzony 

Jezus, obdarza swoją miłością, przemienia każdą naszą słabość, pokazuje cel 

wędrówki tu, na ziemi. Niech będzie Panem i Zbawicielem w każdej sferze 

codziennego życia, a Duch Święty uczy jak podejmować decyzje, aby wypełniać 

wolę Bożą. Niech w tym Roku nie zabraknie podjęcia stałej formacji we 

wspólnocie ! 

 

               Z błogosławieństwem Bożym na każdy dzień Nowego Roku !  



Ogłoszenia parafialne 
1. Od dzisiejszej niedzieli z inicjatywy Ruchu Światło-Życie rozpoczynamy w naszym 

sanktuarium wydawanie gazetki pt. W Sercu Maryi, która będzie zawierała czytania na 

niedzielę z komentarzem oraz ogłoszenia duszpasterskie. Gazetka wyłożona jest na 

stolikach przy wyjściach z bazyliki. Serdecznie zachęcamy do zabrania. 

2. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek Mszy św. tak jak 

w niedzielę. Nie będzie Mszy św. ogodz12.30. Na zakończenie każdej Eucharystii 

kapłan będzie błogosławił kadzidło i kredę. Zabierzmy ją ze sobą i oznaczmy kredą 

drzwi naszych domów wypisując imiona Mędrców , a kadzidło spalmy jako wyraz 

naszej gotowości do oddawania czci Bogu. Jutro mamy obowiązek uczestnictwa w 

Eucharystii. 

3. Również w piątek już po raz siódmy ulicami Chełma przejdzie Orszak Trzech Króli. 

Rozpocznie się Mszą św. o godz.11 w bazylice. Orszak zakończy się 

błogosławieństwem przy szopce na Placu Łuczkowskiego. Kolędujmy wszyscy na 

chwałę i świadectwo dla innych.  Dzieci przychodzą na orszak w koronach na głowie, 

a te które będą przebrane za aniołka lub pastuszka, czeka niespodzianka.  

4. W Trzech Króli po Mszy św. o godz. 16.00 w sali różańcowej odbędzie się rejonowe 

spotkanie opłatkowe Ruchu Światło – Życie. 

5. Tego samego dnia po Mszy św. o godz. 18.00rwnież w sali różańcowej odbędzie się 

spotkanie opłatkowe sympatyków i uczestników Chełmskiej Pielgrzymki Pieszej na 

Jasna Górę. 

6. W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W pierwszy czwartek nabożeństwo o 

godz. 17.30. W pierwszy piątek nie ma odwiedzin chorych w domach. Spowiedź 

pierwszopiątkowa podczas każdej Mszy św. Nabożeństwo pierwszosobotnie od 

stycznia będzie miało następujący porządek 7.30 modlitwa różańcowa, 8.00 Msza św., 

następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i 15 minutowa medytacja nad jedną 

z tajemnic różańcowych. 

7. Na modlitwę uwielbienia zapraszamy w sobotę. Początek Msza św. o godz.18.00. 

8. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 8.00 będzie wprowadzenie do 

wspólnoty Rodziny Żywego Różańca nowych członków oraz odnowienie przyrzeczeń 

dla całej wspólnoty, po Eucharystii spotkanie formacyjne w sali różańcowej. 

9. Taca z trzech Króli przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny. 

10. Taca za tydzień w całości przeznaczona jest na nasze seminarium duchowne. 

11. Trawa wizyta duszpasterska. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom 

parafii, które w minionym tygodniu przyjęły błogosławieństwo Chrystusa niesione 

przez kapłanów. Niech Bóg będzie z Wami. Przepraszamy za pewne utrudnienia, które 

wynikały ze sposobu zapowiedzi wizyty. Informujemy, że cały program odwiedzin 

kolędowych jest już na stronie internetowej parafii oraz na tablicach ogłoszeń. 

Informacja dla osób i rodzin mieszkających na stancji. Żeby być parafianinem nie 

potrzeba być zameldowanym na terenie parafii, osoby które mieszkają więcej niż trzy 

miesiące stają się parafianami i wszystkie sprawy związane z życiem religijnym w tym 

wizytę duszpasterską powinny przyjmować z parafii na terenie której mieszkają. Druga 

informacja, jeśli nie mamy w domu wody święconej to prosimy o poinformowanie o 

tym kapłana, którego gościmy w domu.   

12. Solenizantom nadchodzącego tygodnia oraz wszystkim Gościom i Parafianom 

błogosławionego czasu Nowego Roku 2017 


