
                                                                                                                                                   32/2017 

    Niedziela 6 sierpnia 2017 r. 
Święto Przemienienia Pańskiego 

 

 Pierwsze czytanie                                                 Dn 7,9-10.13-14 

 Czytanie z Księgi proroka Daniela 

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak 

śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego 

koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy 

służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto 

księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 

Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono 

Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. 

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie 

ulegnie zagładzie.                                                                                         Oto Słowo Boże.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                         

Drugie czytanie                                                             2 P 1,16-19 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Piotra Apostoła 

    Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać 

moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie 

Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go 

doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na 

górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli 

będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień 

zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.                          Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 

 

http://www.bazylika.net/
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                         Mt 17,1-9 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził 

ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: 

twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak 

światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali 

z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 

jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 

świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus 

zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! 

Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A 

gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie 

opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 

zmartwychwstanie.       

                                                                                           Oto Słowo Pańskie.   
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Rozważanie 

Jezus nie przemienił się, aby zrobić na uczniach jakieś niesamowite wrażenie. Tym 

niezwykłym znakiem chciał im i nam powiedzieć, że wszyscy potrzebujemy przemiany, że 

nasza postać nie ma jeszcze tego blasku, który jest nam właściwy, że jesteśmy ciągle 

jeszcze jakoś "przyćmieni", co przejawia się choćby popełnianymi grzechami. 

Potrzebujemy przemienienia. Może go dokonać w nas tylko Bóg, ale potrzebuje naszego 

"wstąpienia na górę". Każdy czas modlitwy jest właśnie owym "wstępowaniem wzwyż", 

jest "pogrążaniem się w obłoku" Bożej obecności. Dlatego warto się modlić. Modlitwa nie 

jest czymś, co my dajemy Bogu, choć jest wysiłkiem. Ona jest przywilejem, tak jak 

przywilejem było to, że Jezus zabrał na górę Piotra, Jakuba i Jana. Przemienienie jest celem 

naszego życia na tym świecie. Na skutek tego przemienienia zapewne nasze twarze nie 

zajaśnieją jak słońce i nasze odzienie nie stanie się białe jak światło, ale i tak będziemy nie 

do poznania. Nasze serca staną się piękne - będą kochać czystą miłością. Nasze oczy też 

staną się piękne - będą zawsze dobrze patrzeć. Cali będziemy piękni miłością i dobrocią 

przejętą od Jezusa - naszego Mistrza i Pierwowzoru. Nie staniemy się podobni do słońca, 

bo tylko Jezus jest "światłem świata", ale w świetle, którym On jest, piękno, które 

ukryliśmy pod powłoką grzechu.                     

                              Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Lb 11, 4b-15 Ewangelia  Mt 13,13-21 

 

Wtorek 1 czytanie  Lb 12, 1-13 

 

Ewangelia Mt15,1-2.10-14 

Środa 1 czytanie  Oz 2, 16b.17b.21-22 

 

Ewangelia  Mt 25,1-13 

 

Czwartek 1 czytanie  Mdr 3, 1-9 

              

Ewangelia    J 12,24-26 

 

Piątek 1 czytanie  Pwt 4, 32-40                     

 

Ewangelia  Mt 16,24-28 

Sobota 1 czytanie  Pwt 6, 4-13 

 

Ewangelia  Mt 17,14-20 
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Ogłoszenia parafialne 

 
1. Dziś Święto Przemienienia Pańskiego. 

2. Gościmy dziś ks. Jacka Borowca – misjonarza z Białorusi. Dzieli się z nami refleksją 

nad Słowem Bożym i prosi o modlitwę i wsparcie materialne. 

3. Trwa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Ziemi Chełmskiej i krasnostawskiej 

uczestniczy w niej 150 osób. Pielgrzymi wszystkich pozdrawiają i zapewniają o 

modlitwie.  

4. Od 3 sierpnia w Sali różańcowej jest prezentowana wystawa „ Wołyń 1943, wołają z 

grobów których nie ma” przygotowana przez IPN w Poznaniu. Wystawa potrwa do 20 

sierpnia. Zapraszamy w dni powszednie od godz.12.00 do 15.00,  w niedzielę od godziny 

10.30 do 14.00 i od godz. 19.00.  

5. Dziś w nocy o godz. 2.00 wyruszy z naszego sanktuarium pielgrzymka do Fatimy. W 

pielgrzymce będą uczestniczyły 62osoby. Prosimy o modlitwę w intencji pielgrzymów. 

6. W przyszłą niedzielę na godz. 17.30 zapraszamy na kolejny Różaniec Fatimski w 

trwającym Jubileuszu 100-lecia Objawień. Modlitwę poprowadzi ks. Marek Lubelski. 

Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Procesja maryjna będzie w Rosarium. 

7. Od tego tygodnia jest już nowa księga intencji na przyszły rok. Msze św. możemy 

zamawiać w zakrystii lub kancelarii. Jednocześnie informujemy, że od nowego roku 

kalendarzowego będzie zmieniony porządek Mszy św. w niedzielę. Eucharystia będzie 

o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00. 

8. Prowadzone są prace przy odbudowie muru. Pod rozebranymi schodami archeolodzy 

odkryli pochówki osób pochodzące z początków XVI wieku. To rzuca więcej światła na 

historię Chełmskiej Góry, a jednocześnie trochę wydłuży prace.  Jak będzie dobra 

pogoda to również w tym tygodniu zostanie pomalowany dach na podcieniach, a w 

drugiej połowie tygodnia rozpoczną się prace przy układaniu kostki na chodniku przy 

pomniku Prymasa Wyszyńskiego. 

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Sympatykom, Gościom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia 

pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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