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    Niedziela 17 grudnia 2017 r. 
III Niedziela Adwentu  

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                Iz 61,1-2a.10-11                               
 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą 

nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie 

jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się 

weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty 

zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada 

zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 

jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość 

i chwała wobec wszystkich narodów.                                                    Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                   

    Drugie czytanie                                                                     1 Tes 5,16-24 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan  

  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka 

jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, 

proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was 

całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu 

zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który 

was wzywa: On też tego dokona.                                                         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 Jana                                    J 1,6-8.19-28 

    Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo 

Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto 

ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali 

go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? 

Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 

którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na 

pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli 

spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, 

skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: 

Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a 

któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w 

Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              Oto Słowo Pańskie. 

Rozważanie 

   Jan jest posłanym, aby świadczyć. Jest to trudna misja, która wymaga rezygnacji i trudu. Jezus wszedł na teren 

jego działalności i "zabrał mu uczniów". Jan trudził się, aby zgromadzić uczniów, a Jezus zebrał  plon na "jego polu". 

Jednak Jan nie widzi w Nim konkurenta, który pozbawia go sławy, popularności, osiągnięć. Przeciwnie, sam 

wskazuje uczniom Jezusa. Cieszy się, że Jezus będzie wzrastał, a on zejdzie z centrum, na bok, w cień. Jan zna swoją 

tożsamość, swoje miejsce i swoją życiową rolę. Dlatego nazwie siebie głosem; będzie głosił Jezusa, by później 

zamilknąć. W języku greckim świadectwo pokrywa się z męczeństwem. Jan wskazuje Jezusa jako Mesjasza, ale 

również zginie z Jego powodu. Śmierć Jana jest wspaniałym dopełnieniem świadectwa. Przyszedł, by się 

"umniejszać, aby Jezus mógł wzrastać". Z chwilą śmierci umniejszył się ostatecznie. Został stracony z powodu 

swego posłannictwa. Został "wchłonięty" przez Jezusa i misję. Do Jana można odnieść słowa Pawła: Teraz zaś już 

nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Nasze życie, jako uczniów Jezusa ma być również świadectwem. 

Miejmy nadzieję, że ominie nas śmierć męczeńska, ale powinniśmy nieustannie "obumierać" własnemu egoizmowi 

i zatapiać się w Chrystusa. Prawdziwy świadek nie przeszkadza, nie zasłania Jezusa, nie skupia uwagi na sobie, ale 

pozostawia miejsce dla Jezusa. Pozostawia również przestrzeń wolności dla innych. W  życiu wewnętrznym zbyt 

jednostronnie kładziemy nacisk na przykre i trudne doświadczenia, na walkę ze złem, pokonywanie wad, trudności, 

umartwienie i zapieranie siebie. Mniej natomiast przeżywamy radości i przyjemności ze spotkania z Bogiem, 

z Chrystusem. Mało jest doświadczeń pokoju, nadziei, entuzjazmu, radości. Brak radości, częste stany zniechęcenia, 

przygnębienia, frustracji świadczą o braku dojrzałej więzi osobowej z Chrystusem. Autentyzm życia 

chrześcijańskiego mierzy się również doświadczeniem wewnętrznej radości, dzielonej w spontaniczny sposób 

z innymi.  

Jakim świadkiem Jezusa jestem dziś? Czy nie gram pierwszych skrzypiec, skupiając uwagę wszystkich na sobie? Czy wiem 

kiedy odejść? Jak wygląda na co dzień moje "obumieranie"? Jakie przeszkody muszę usuwać, by Jezus mógł "we mnie 

wzrastać"? Czy w moim życiu jest dużo radości? Czy jej źródłem jest Chrystus? Czy dzielę się radością z innymi? 
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Rekolekcje Adwentowe Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

17-20 grudnia 2017r 

  

Niedziela, 17 grudnia 2017 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych: 7.00; 8.00; 9.30; 12.30; 16.00 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci: 11.00 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży: 18.00 

Poniedziałek, 18 grudnia 2017 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych godz. 6.00;10.00;16.00 i 18.00 

Nabożeństwo Słowa dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i kl. VII  godz.8.00 

Nabożeństwo Słowa dla uczniów Szkół Podstawowych godz. 15.00 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży uczącej się, studiującej i pracującej godz.19.30 

Wtorek, 19 grudnia 2017 - DZIEŃ SPOWIEDZI  

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych godz.6.00;10.00; 16.00;18.00 

Nabożeństwo Słowa dla uczniów Szkół Gimnazjalnych  i kl. VII godz. 8.00 

Nabożeństwo Słowa dla uczniów Szkół Podstawowych kl. 0-VI godz. 15.00 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży uczącej się, studiującej i pracującej godz. 19.30 

Spowiedź w godz. 8.30- 11.00 oraz 15.30- 19.30. 

Środa, 20 grudnia 2017 - DZIEŃ SPOWIEDZI 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych godz. 6.00; 8.00, 10.00; 16.00 i 18.00 

Msza święta dla uczniów Szkół Gimnazjalnych  i kl. VII godz. 8.00 

Msza święta dla uczniów Szkół Podstawowych kl. 0-VI  godz. 15.00 

Nowenna do Bożego Narodzenia - godz. 17.15 

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała- godz. 19.00 

Spowiedź w godz. 8.30- 11.00 oraz 15.30- 19.30. 

Rekolekcje prowadzi ks. Piotr Nowak Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie.  

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Jr 23,5-8   Ewangelia  Mt 1,18-24 

 

Wtorek 1 czytanie  Sdz 13,2-7,24-25a 

 

Ewangelia  Łk 1,5-25 

Środa 1 czytanie  Iz 7,10-14 

 

 Ewangelia  Łk 1,26-38 

Czwartek 1 czytanie  Pnp 2,8-14 

             

 Ewangelia  Łk 1,39-45 

 

Piątek 1 czytanie  1Sm 1,24-28                  

 

 Ewangelia  Łk 1,46-56 

Sobota 1 czytanie  Ml 3,1-4;4,5-6  

 

 Ewangelia  Łk 1,57-66 

 

Niedziela 1 czytanie  2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 

2 czytanie  Rz 16,25-27  

 Ewangelia  Łk 1,26-38 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. Piotr Nowak- proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w 

Lublinie. Potrwają one do środy włącznie. Program rekolekcji dostała każda rodzina, wraz z opłatkiem. Znajdują się również 

na stoliku przy wyjściu z bazyliki. Przypomnę tylko, że dziś porządek niedzielny Mszy św. zaś nauki rekolekcyjne od jutra 

będą głoszone w następującym porządku: godzinie 6.00;10.00;16,00;18.00 i 19.30 dla dorosłych. O godz. 8.00 zapraszamy 

młodzież gimnazjalną, a o godz.15.00 dzieci szkół podstawowych. 

2.  Jutro odwiedziny chorych i starszych w domach od godz.9.00. Prosimy o zgłaszanie tych osób dziś w zakrystii..                                            

3. Spowiedź będzie we wtorek i środę, na roratach o godz. 6.00 oraz od godz. 8.30 do 11.00 i po południu od 15.30 do 19.30. 

Zapraszamy. Pamiętajmy o swoich krewnych i sąsiadach, którym nie po drodze jest do kościoła, zapraszajmy ich. Kapłani 

będą służyli w konfesjonałach. Trudno przeżyć święta po chrześcijańsku, jeśli nie mamy przeszkód, a nie jesteśmy w stanie 

łaski uświęcającej. Czym byśmy się różnili od niewierzących. 

4. Dziś służba liturgiczna przy wyjściu z bazyliki rozprowadza sianko na stół wigilijny. Dochód przeznaczony jest na wyjazd 

wakacyjny ministrantów.                                                                                                                                          

5. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny, a w kawiarence są pierniki. 

6. W ramach wyobraźni miłosierdzia jak każdego roku w ostatnim dniu rekolekcji zbierane będą słodycze do paczek 

świątecznych dla dzieci. 

7. W środę ostatnim dniu rekolekcji zapraszamy na modlitwę uzdrowienia duszy i ciała, która poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. 

Początek godz.17.15  Nowenna do Bożego Narodzenia, godz.18.00 Msza św. i ok 19.00 modlitwa uwielbienia. 

8. Roraty potrwają do najbliższej soboty włącznie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tej 

formie przygotowania do świąt. 

9. W piątek o godz. 19.00 w sali różańcowej konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci. Prosimy o 

przyniesienie ze sobą dokumentów niezbędnych do spisania aktu chrztu a rodziców i chrzestnych prosimy o wyspowiadanie 

się wcześniej w czasie rekolekcji. 

10. W sobotę podczas Mszy św. o godz.8.00 będziemy modlili się za wszystkich zmarłych w ostatnim roku parafian. Serdecznie 

zapraszamy rodziny. Imiona tych zmarłych będziemy wymieniali 10 minut przed Eucharystią. Przy ołtarzu będą płonęły 

znicze symbolizujące obecność naszych bliskich, po Eucharystii rodziny zmarłych zabiorą je i zaniosą na mogiły swoich 

bliskich 

11. W przyszłą niedziele Msze św. będą tylko do południa. Nie będzie o godz.16.00 i18.00. Podczas Mszy św. o godz.11.00 

będzie błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus oraz szopek, które będą dekorowały wnętrza naszych domów. 

Przypominamy, że jest to niedziela i mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Opuszczenie z własnej winy jest 

przeszkodą do przystąpienia do Komunii św. w święta. 

12.  Wieczorem wieczerza wigilijna. Tradycja zachęca nas by w tym dniu zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. Do młodego pokolenia zwracamy się z prośbą, by nie wprowadzać do wielowiekowych zwyczajów obcych 

kulturze chrześcijańskiej zwyczajów i potraw, na wigiliach szkolnych, klasowych, jak na przykład bezmięsnego kebaba. 

Prosimy też rodziców o zainteresowanie się tą sprawą. Postarajmy się, aby całe nasze świętowanie miało charakter 

prawdziwie religijny. Niech nie zabraknie wspólnej modlitwy, czytania Ewangelii łamania się opłatkiem, rodzinnego 

kolędowania, może wyciągnięcia ręki na zgodę. Na ten czas pozostawmy telefony komórkowe, telewizory, komputery. By 

to był czas rodzinnych rozmów. Na stole niech będzie pusty talerz, rozejrzyjmy się czy w sąsiedztwie nie ma osoby, która 

sama spędza święta. O godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę, a po na niej uroczystość przeniesienia Figury Dzieciątka Jezus 

do Szopki Miejskiej na Placu Łuczkowskiego oraz dzielenie się opłatkiem. 

13.  Chcemy też przy naszym sanktuarium zorganizować po raz pierwszy wieczerzę wigilijną dla parafian samotnych, nie 

mających rodziny i oraz tych, których dzieci są daleko po za granicami a nie mają tu nikogo z bliskich.  Na tę kolację 

zapraszamy w wigilię 24 grudnia na godz. 15.00. Chcielibyśmy by nikt w tym dniu nie był sam. Zwracamy się z prośbą do 

was drodzy parafianie, by w swoim środowisku rozejrzeć się, poszukać takich osób, porozmawiać i zaprosić do siebie czy 

w naszym imieniu do parafii. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie takich osób do końca rekolekcji w kancelarii lub zakrystii. 

Jeśli byłby kłopoty z dostaniem się to na miarę możliwości zechcemy w tym pomóc. 

14. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. Wszystkim Parafianom i Sympatykom 

owocnego czasu rekolekcji i szczęśliwego całego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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