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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 30 grudnia 2018 r. 
Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

 

  Pierwsze czytanie                                                               1 Sm 1, 20-22. 24-28                                                        
  Czytanie z Pierwszej Księgi Proroka Samuela 

  Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: 

"Uprosiłam go u Pana". Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić 

swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: "Gdy chłopiec będzie odstawiony 

od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze". 

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki 

i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca 

i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: "Pozwól, panie mój! Na twoje 

życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się 

modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, 

jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu". I oddali tam pokłon Panu.                                                                                 

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                               1 J 3, 1-2. 21-24        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła                                                                                                             

   Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i 

rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie 

jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, 

będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas nie 

oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ 

zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, 

abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam 

nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa on w nas, 

poznajemy po duchu, którego nam dał. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.     

http://www.bazylika.net/
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 Aklamacja   

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.                                                                                                                                                            
                                                                                                                               (Dz 16, 14b)                                                   

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                                     Łk 2, 41-52 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się 

tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus 

w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli 

dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, 

szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 

zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 

rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 

Ciebie". Lecz on im odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 

być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem 

poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 

sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.                                                                                                                                                                                        

                                                                                               Oto Słowo Pańskie.   

                                                         

 Rozważanie  

Wydarzenie, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia, to jedyny utrwalony epizod z okresu tzw. „milczących 

lat” Jezusa. O tzw. „ewangelii dzieciństwa” wiemy niewiele, choć przebogata literatura apokryficzna obfituje 

w legendy i opowiadania, których wiarygodność jest niemożliwa do sprawdzenia. Apokryfy stanowią bardziej 

inteligentną wersję współczesnych tabloidów i plotkarskich portali, w których chodzi raczej o sensację niż o 

dotarcie do rzeczywistej prawdy. W kalendarzu żydowskim były trzy święta pielgrzymek, kiedy wszyscy 

wierzący powinni stawić się w świątyni: Pascha (por. Mt 26,2n), Święto Tygodni (Dz 2,1n) oraz Święto 

Namiotów (J 7,2n). Nie dziwi więc fakt, że Józef i Maryja, jako pobożni i praktykujący Żydzi, chodzili co 

roku na święta do Jerozolimy. Wynikało to bardziej z ich przekonań i potrzeby serca niż z wymogów 

religijnego prawa. Pielgrzymka z Nazaretu do Jerozolimy i z powrotem trwała co najmniej 10 dni 

(uwzględniając spoczynek szabatu!). Była więc nie lada wyzwaniem i próbą. To, co się przytrafiło Józefowi 

i Maryi, nie było jeszcze takie złe w porównaniu z tym, co przychodzi przeżywać wielu współczesnym 

rodzicom. Co prawda trzy dni strachu i gorączkowych poszukiwań Jezusa do najłatwiejszych nie należały, ale 

sam fakt znalezienia Syna w świątyni, wśród nauczycieli wiary, musiał ich uspokoić. Dowodził, że to nie był 

nieodpowiedzialny kaprys młodzieńczej natury czy wybryk nastolatka. Nie była to ani ucieczka, ani żaden 

eksperyment dla „poczucia adrenaliny”. Jeśli obrzęd bar micwa dla każdego żydowskiego chłopca oznaczał 

rozstanie na zawsze z dzieciństwem, z nieświadomością i wynikającą z niej beztroską życia oraz podjęcie 

odpowiedzialności za wszystko przed Bogiem, to w przypadku Jezusa ma to wymiar szczególny i 

niepowtarzalny. Być może wtedy Jezus po raz pierwszy rozeznał, kim jest naprawdę. Może wtedy po raz 
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pierwszy uświadomił sobie swoją tożsamość i jedność z Ojcem. W scenie 

znalezienia jest wyczuwalne napięcie. Strach i ból obojgu wydały się niepotrzebne 

i niesprawiedliwe. Gdy Maryja koncentruje się na ludzkich lękach i bólach 

ludzkich serc mówiąc: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój (czyli 

Józef) i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”, Jezus odpowiada, że ważniejsza od 

ziemskich bólów i lęków jest wola Ojca: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem 

być w tym, co należy do mojego Ojca?”.  A mówiąc to Jezus bynajmniej nie myśli 

o Józefie. Myśli o Przedwiecznym. Świątynia jedynego Boga jak najbardziej jest 

Jego domem, a On najpierw i przede wszystkim jest Synem Bożym. Ewangelista 

nie zawahał się dać własny, dla nas trochę obrazoburczy, komentarz do 

zachowania Maryi i Józefa: „Oni jednak nie rozumieli tego, co Im powiedział”. 

Jak to? Matka Boża czegoś nie rozumie? To brzmi jak herezja. Pobożne dusze, 

zapatrzone i rozkochane w Maryi, mogą się nawet tym gorszyć. Ale zastępowanie 

wiary Maryi oczywistością nie służy Jej chwale, nie wywyższa Jej. Wprost 

przeciwnie – czyniłoby Ją nierzeczywistą! Na szczęście powiedział to ewangelista 

pod natchnieniem Ducha Świętego. Paradoksalnie może to być dobra nowina dla 

wielu współczesnych rodziców, którzy nie rozumieją tego, co dzieje się z ich 

dziećmi. Niejednym rodzicom przychodzi przeżywać horror prawdziwego 

zagubienia syna lub córki. Wielu musi doświadczyć trudnego okresu ich 

dojrzewania, o którym poeta - romantyk powiedział: „czas burzy i naporu”. 

Niektórzy rodzice są zmuszeni zmierzyć się z ucieczką z domu lub wieczornym 

włóczęgostwem swojego nastolatka, inni z kolejnymi próbami samobójczymi, 

ciągami narkotykowymi, podejrzanym towarzystwem, którym się dziecko otacza 

i z trudnymi do sprawdzenia kontaktami. W wielu domach rodzice nie mogą się 

pozbierać po kolejnych ekscesach swoim nieletnich pociech i bezradnie patrzą na 

ich błędy lub grzechy oraz wynikające z nich wstydliwe konsekwencje. Być może 

jest to jakaś cena błędów i grzechów ich jako rodziców, a może po prostu lęk o 

dziecko jest ceną każdego macierzyństwa i każdego ojcostwa. 

ŻYCZENIA 

Z okazji nadchodzącego 2019 roku, 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 ! 

Szczęśliwego Nowego Roku! BÓG cię kocha! 

  

 
 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie 1 J2, 18-21 

 

Ewangelia J 1,1-18 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Lb 6, 22-27 

 

2 czytanie Ga 4, 4-7 

                                      

Ewangelia Łk 2, 16-21 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie 1 J 2, 22-28 

                                       

Ewangelia J 1, 19-28  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 J 2, 29-3,6 

                                

Ewangelia J 1, 29-34 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie 1 J 3, 7-10 

                        

Ewangelia J 1, 35-42 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie 1 J 3, 11-21 

                                       

Ewangelia J 1, 43-51 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 60, 1-6 

                            

2 czytanie Ef  3, 2-3a.5-6 

                                      

Ewangelia Mt 2, 1-12 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś na godz.17.00 zapraszamy do bazyliki na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 

Ziemi Chełmskiej. 

• Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Na godz. 17.30 zapraszamy do bazyliki na nabożeństwo dziękczynne 

za kończący się rok, a o godz. 18.00 Msza św. z podsumowaniem życia duchowego i materialnego parafii. 

• We wtorek pierwszy dzień nowego roku i Uroczystość św. Bożej Rodzicielki. Zamiast homilii podczas każdej 

Mszy św. będziemy uczestniczyć w nabożeństwie eucharystycznym. 

• W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. Czas nabożeństw nie ulegnie zmianie. Nie będzie tylko 

odwiedzin chorych w domach. Przypominamy, że do ważności pierwszego piątku miesiąca potrzebny jest stan 

łaski uświęcającej i przyjęta w tym dniu Komunia św. Jeśli więc nie mamy grzechów ciężkich, możemy 

przystąpić do Komunii św. Spowiedź dla pozostałych parafian podczas każdej Mszy św. - dla dzieci od godz. 

16.00, dla młodzieży i dorosłych od godz. 17.00. Nabożeństwo pierwszej soboty - po Mszy św. o godz.7.00. 

• W niedzielę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na zakończenie każdej Eucharystii kapłan 

będzie błogosławił kadzidło i kredę. Zabierzmy je ze sobą. Kredą oznaczmy drzwi naszych domów, wypisując 

imiona Mędrców, a kadzidło spalmy jako wyraz naszej gotowości do oddawania czci Bogu. W tym dniu mamy 

obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. 

• Również w niedzielę, już po raz dziewiąty, ulicami Chełma przejdzie Orszak Trzech Króli. W tym roku 

odpowiedzialne są trzy kolejne parafie: Rozesłania św. Apostołów, św. Ducha i Miłosierdzia Bożego. Z każdej 

z nich wyjdzie orszak ze swym królem. Każdy król będzie miał swoją barwę. Czerwoną - król Europy, niebieską 

- król Afryki, zieloną - król Azji. Orszaki królewskie spotkają się na ul. Pocztowej przy USC i z tamtego miejsca 

- po scence z Herodem - wspólnie udadzą się do szopki na Placu Łuczkowskiego, przechodząc koło naszej 

parafii. My - głównie dzieci - po Mszy św. o godz. 12.00 dołączymy do orszaku przy USC. Wszystkich, którzy 

wybierają się na orszak, prosimy o założenie na siebie czegoś w kolorze zielonym, np. kurtki, czapki, szalika 

czy chusty. Kolędujmy wszyscy na chwałę Boga i świadectwo dla innych. Na zakończenie orszaku przewidziane 

są gorąca herbata i drożdżówka. 

• Taca zebrana w czasie Uroczystości Trzech Króli przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia oraz wszystkim Gościom i Parafianom życzymy błogosławionego 

Nowego Roku. 

• Trwa wizyta duszpasterska. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom parafii, które w minionym 

tygodniu przyjęły błogosławieństwo Chrystusa niesione przez kapłanów. Niech Bóg będzie z Wami! 

Informujemy, że cały program odwiedzin kolędowych jest już na stronie internetowej parafii oraz na tablicach 

ogłoszeń. Jeśli komuś nie odpowiada wyznaczony dzień na modlitwę błogosławieństwa, to może umówić się z 

kapłanem na indywidualną wizytę duszpasterską 28 stycznia lub w innym dniu. Jeśli nie mamy wody święconej, 

prosimy o poinformowanie o tym kapłana, którego gościmy w domu. W tym tygodniu chcemy się spotkać z 

rodzinami w następującym porządku: 

 

           poniedziałek – 31 grudnia                                                                                                 środa – 2 stycznia 

godz. 9.00 ulice: Wileńska 1; 11 Listopada 1;                                                   godz. 16.00: Wołyńska 7, 9;  

 Piłsudskiego 1, 3, 5, 7, 9 oraz 2, 4, 6, 8;                         Piłsudskiego 10,11,11a,12,12a,15,16,17,18,19.20,22,23 

 Wołyńska 14, 16; I Pułku Szwoleżerów 27; 

 Śląska 1, 2, 4, 5; Stephensona 11; Plac Niepodległości 2; 

        czwartek – 3 stycznia                                                                                                        piątek – 4 stycznia 

        godz. 16.00: Wołyńska 3, 5;                                                                     godz. 16.00: ks. Piotra Skargi 9; Wołyńska 18; 

                                                                                       

                                                                                              sobota – 5 stycznia  

godz. 9.00: Pocztowa; Uściługska; Mościckiego; Tęczowa; Słoneczna; Pogodna; Południowa; Wiejska 32 – 36; 

Hrubieszowska – od ul. Mościckiego/Wiejskiej; Mechaniczna; Partyzantów; Zamojska; Siedlecka 3 – 17 
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