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XXXIII Niedziela Zwykła rok B 

 
 

  Pierwsze czytanie                                                                        Dn 12, 1-3                                                        
  Czytanie z Księgi Daniela 

  W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci 

twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody 

powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, 

każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, 

zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 

sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.                                                                              

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.   

      

  Drugie czytanie                                                                  Hbr 10, 11-14.18 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                                                

   W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, 

wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić 

grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za 

grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną 

się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy 

są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba 

ofiary za grzechy.   

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.    

http://www.bazylika.net/


  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                                      47/2018 

Aklamacja   

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                     (Łk 21,36)                                                                        

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                  

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                                    Mk 13, 24-32 

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce 

się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na 

niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 

w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich 

wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od 

drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera 

soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, 

że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: 

Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, 

ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 

aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.                                    

                                                                                                      Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                       

                                                                                       

 Rozważanie  

Dzisiejsza Ewangelia ma wydźwięk eschatologiczno-apokaliptyczny. Jezus mówi o rzeczach 

ostatnich, odsłania rąbek tajemnicy końca czasów. Koniec czasów zawsze pobudza ludzka 

wyobraźnię. Niektórzy astronomowie prognozują, że może się to zdarzyć za cztery miliardy 

lat i że prawdopodobnie ludzi nie będzie już wtedy na ziemi. Pewne grupy religijne (np. 

Świadkowie Jehowy albo Adwentyści) próbują dokładnie określić datę końca świata.  Jezus 

również wskazuje na pewne znaki mówiące o końcu. Są to znaki kosmiczne, katastrofy 

naturalne, wojny, głód, zarazy, prześladowania, itd. Ale te znaki w rzeczywistości nie 

precyzują żadnej daty. Są aktualne w każdym czasie. Co więcej, Jezus powie, że precyzyjnej 

daty końca czasów nie zna nikt, poza Bogiem. Nawet sam Jezus jako Człowiek. Jezus nie 

wskazuje żadnych dat ani precyzyjnych sygnałów ostrzegawczych, gdyż nie chodzi Mu o 

informacje, ale o przygotowanie. Uczeń Jezusa ma być zawsze gotowy na przyjście Pana, ma 



  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                                      47/2018 

czuwać. Jezus zachęca nas, byśmy uczyli się od drzewa figowego. 

Podobnie jak rozpoznajemy początek wiosny po młodych liściach, 

powinniśmy uczyć się rozpoznawać zbliżający się koniec. Czas między 

kwitnieniem i owocowaniem drzewa figowego jest krótki. Tylko 

miesiąc. Podobnie nasz czas na ziemi jest krótki. Kilkadziesiąt lat wobec 

wieczności jest jak kropla w oceanie, nie znaczy prawie nic. Raniero 

Cantalamessa porównuje  życie na ziemi do ptaków siedzących na 

cienkich przewodach elektrycznych. Zarówno za nimi jak i przed nimi 

jest pustka. Mogą tylko zerwać się do lotu. I co jakiś czas jeden z nich 

odłącza się, odlatuje w przestrzeń. My ludzie, tu na ziemi, jesteśmy jak 

wędrowne ptaki przygotowujące się do wielkiego lotu. Podtrzymujemy 

się na wątłym oparciu, żyjemy jeden obok drugiego i czujemy samotność 

wobec niezmiernej pustki - przyszłości. Od czasu do czasu ktoś się 

odłącza, umiera, znika w wieczności. Więcej niż jeden człowiek na 

sekundę… Może jest to smutny obraz, ale nie dla nas, chrześcijan, bo 

wiemy, że ten wielki lot prowadzi nas do wieczności, do Boga. 

Przestrzeń, w którą odchodzimy nie jest pustką, ale wiecznym 

szczęściem, miłością, życiem w Bogu, który jest samą Miłością. Życie w 

perspektywie eschatologicznej prowadzi do wolności. Wiemy, że 

wszystko jest względne, przemijające, żyjemy niejako na walizkach, 

jesteśmy w podróży a nasza ojczyzna jest w niebie. Stąd nie musimy 

nadmiernie się lękać o rzeczywistość tymczasową. Z drugiej jednak 

strony żyjemy w świecie, w czasie, w historii. I nie możemy uciekać od 

niej i pod fałszywym pretekstem poddawać się lenistwu, uciekać od trudu 

i zaangażowania codziennego, pogardzać tym, co przemijające, albo 

uważać, że jesteśmy stworzeni tylko do większych rzeczy… Zmierzamy 

do wieczności, ale przez ziemię. Mamy czuwać, przygotowywać się na 

ten nasz ostatni lot, aby on był radosny, wolny.   

 

Gdzie osiadłem na stałe? W czym się zakotwiczyłem? Czy doświadczam 

mojego życia na wzór życia wędrowca, pielgrzyma? Czy nie uciekam w 

kwietyzm bądź aktywizm, pracoholizm? Co jest podstawowym uczuciem na 

mojej drodze życia: lęki  o siebie, swoje życie i przyszłość czy zaufanie? 

  

     W okresie (8 listopada-15 listopada) sakrament chrztu przyjęli: 

 

• Oliwia Wiktoria Zarek 

  

 

 

                

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Ap 1, 1-4;2.1-

5a 

 

Ewangelia Łk 18, 35-43 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Ap 3,1-6,14-22 

                                      

Ewangelia Łk 19, 1-10 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 4, 1-11 

                                       

Ewangelia Łk 19, 11-28  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 5, 1-10 

                                

Ewangelia Łk 19, 41-44 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Ap 10, 8-11 

                        

Ewangelia Łk 19, 45-48 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Ap 11, 4-12 

                                        

Ewangelia Łk 20, 27-40 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Dn 7, 13-14 

                            

2 czytanie Ap 1, 5-8 

                                      

Ewangelia J 18, 33b-37 
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          Ogłoszenia parafialne  

• Dziś do godz. 16.00 otwarte są dla zwiedzających krypty pod naszą bazyliką. Bilety - cegiełki do 

nabycia w kawiarence parafialnej. Zachęcamy do zwiedzania. Przez 5 dni otwarcia krypt zwiedziło 

je ponad 1000 osób. 

• W czwartek 22 listopada przypada wspomnienie liturgiczne św. Cecylii - patronki śpiewu i muzyki 

kościelnej. W naszej bazylice o godz. 18.00 będziemy modlili się za wszystkie grupy wokalne w 

naszym mieście, a po Eucharystii odbędzie się koncert galowy w wykonaniu chórów i zespołów 

śpiewających. Serdecznie zapraszamy. 

• W sobotę odbędzie się dzień skupienia dla kapłanów pięciu dekanatów ziemi chełmskiej pod 

przewodnictwem ks. abpa Stanisława Wielgusa. Prosimy o modlitwę w intencji kapłanów. 

• Przyszła niedziela - Chrystusa Króla – jest już ostatnia w roku liturgicznym. Dzieci zapraszamy na 

Mszę św. o godz. 10.30 z flagami.  

• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą na bieżące prace remontowo – 

budowlane prowadzone przy naszym sanktuarium. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy remonty 

kaplicy i organów, zostało podłączone ogrzewanie podłogowe w bazylice, które już działa (jest na 

etapie próbnym), zakończono też na ten rok remont elewacji południowej i fasady bazyliki. Nadal 

trwa renowacja krypt, a w najbliższym czasie czeka nas jeszcze praca nad tynkami wewnątrz 

kościoła, które w niektórych miejscach odpadają. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne 

Bóg zapłać! 

• Za tydzień o godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na koncert organowy w wykonaniu Szymona 

Szurmy, doktoranta muzykologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Koncert potrwa ok. 40 

min. 

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

rozważania Słowo Boże na każdy dzień na rok 2019 w cenie 10 zł. 

• Zapraszamy na kolejny kurs Nowe Życie, tym razem przeznaczony dla młodych, czyli uczniów szkół 

średnich i studentów. Chcemy pomóc młodzieży doświadczyć miłości Pana Boga oraz pokazać, 

czym jest żywa wiara we współczesnym świecie. Kurs odbędzie się w dniach 7 - 9 grudnia. Koszt 

wyniesie 30 zł (nie przewiduje się noclegów). Kurs zainicjuje w piątek Msza św. o godz. 18.00. 

Zakończenie nastąpi w niedzielę ok. godz. 12.00. Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy 

Testament), długopis, notatnik. Zapisy przyjmujemy w kancelarii i zakrystii, a także telefonicznie 

(82 565 24 75) w godz. 9.00 – 11.00 i 16.00 – 17.30. Informacje na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej parafii.  

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Ryszard Bieńkowski, śp. Marek 

Jan Tomaszewski. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej.  
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