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    Niedziela 24 grudnia 2017 r. 
IV Niedziela Adwentu  

 

 Pierwsze czytanie                                                            2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16                               
 Czytanie z Drugiej Księgi Samuela  

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, 

rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w 

namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. 

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, 

Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? A teraz przemówisz do sługi 

mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą 

nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą 

wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce 

mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się 

więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów 

nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan 

zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, 

wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 

królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i 

ciosami synów ludzkich. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                

    Drugie czytanie                                                                          Rz 16,25-27 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian  

  Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, 

zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma 

prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do 

posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała 

na wieki wieków! Amen.                                                                                        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 Łukasza                                  Łk 1,26-38 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 

do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na 

imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 

„błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, 

co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, 

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 

nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 

Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto 

również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym 

miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 

Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! 

Wtedy odszedł od Niej anioł.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

   W Łukaszowym obrazie uderza delikatność i szacunek Boga wobec człowieka. Gdy anioł Gabriel oznajmił Maryi 

dobrą nowinę, Bóg zamilkł. Teologowie mnożą hipotezy, co by było, gdyby Maryja odmówiła Bogu. Zapewne 

znalazłby On inny sposób zbawienia człowieka. Ale nie musiał, ponieważ wcześniej znalazł Maryję. Przygotował 

Ją, uformował, nie pozwolił dotknąć żadnemu grzechowi, najmniejszemu złu. Pewne arcydzieła udają się tylko 

Bogu. Maryja jest największym arcydziełem, jest pełna łaski. Jest kontemplowana przez samego Boga, aby stać się 

żywą świątynią Jego obecności w świecie (A. Pronzato). Maryja jednak jest wolna, jak każdy z nas. Dlatego Bóg 

czeka na Jej odpowiedź. Podczas, gdy anioł milczy i oczekuje odpowiedzi, Maryja, Panna roztropna, zastanawia się, 

roztrząsa pojawiające się wątpliwości. Niepokalana znaczy wolna od grzechu, ale nie wolna od pytań, wątpliwości, 

wahań, pokus czy cierpienia. Maryja jest człowiekiem, jak my i swoją drogę musi przejść z pomocą własnej wiary. 

W Jej życiu będzie też wiele pytań. Będzie poszukiwać światła w ciemnościach, uczyć się odczytywać codzienne 

zdarzenia i znaki Boga. Jej "tak" wypowiedziane w Nazarecie jest zgodą na nieznane. Maryja całkowicie zaufała 

Bogu, zawierzyła bezgranicznie Jego słowu, Jego Opatrzności. Zgodziła się na tajemnice i wszystkie konsekwencje 

swojej decyzji. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Te słowa, oznaczające doskonałe 

posłuszeństwo, są powierzeniem życia woli Bożej. Są również modlitwą całkowitego powierzenia siebie Bogu, 

ofiarowania siebie. Najważniejsze w relacji z Panem Bogiem jest zaufanie. Jeśli powiemy "tak", z czasem przyjdą 

wyjaśnienia, wiedza i poznanie. Drogę poznaje się, gdy się nią idzie. Boga poznaje się, gdy się Mu zaufa i wejdzie 

w tajemnice, w które On sam prowadzi. Ponadto każde zaufanie sprawdza się poprzez próby. Wybór Boga, Jezusa 

nie jest wydarzeniem jednorazowym. Jest raczej faktem dynamicznym, który musi być nieustannie odnawiany. Nikt 

z nas nie wie do końca, co kryje się za ofiarowaniem siebie Bogu, za przyrzeczeniami chrztu św., przysięgą 

małżeńską, wyborem kapłaństwa, ślubami zakonnymi, czy innymi obietnicami. Nasze "tak", które wypowiadamy 
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Jezusowi, kobiecie, mężczyźnie, przyjacielowi jakiemuś trudnemu zadaniu musi być potwierdzane dzień po dniu, 

przez całe życie. 

Jakie uczucia i reakcje towarzyszą mi, gdy Bóg burzy moje plany? Czy doświadczam w moim życiu mocy Boga, osłony 

Boga? Co jest dla mnie ważniejsze: poznanie Boga czy zaufanie Jemu? Jakie uczucia rodzą się we mnie na myśl o 

całkowitym oddaniu się Bogu? Jaką rolę w moim życiu duchowym pełni Maryja? Czego uczę się od Niej? 

 

 

ŻYCZENIA 

Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZYMY WSZELKIEGO 

DOBRA, KTÓREGO ŹRÓDŁEM JEST MIŁOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA. 

NIECH RADOSNA WIEŚĆ NOCY BETLEJEMSKIEJ ZAOWOCUJE 

RADOŚCIĄ I POKOJEM W WASZYCH SERCACH, A ŁASKA ŚWIĘTEJ 

RODZINY NIECH SPŁYWA NA WAS, OBDARZA SZCZĘŚCIEM, 

ZDROWIEM I OTOCZY RODZINNĄ ATMOSFRĄ BOGU MIŁĄ. 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT 

 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Iz 52,7-10 

2 czytanie  Hbr 1,1-6 

Ewangelia  J 1,1-18 

 

Wtorek 1 czytanie  Dz 6,8-10;7,54-60 

 

Ewangelia  Mt 10,17-22 

Środa 1 czytanie  1J 1,2-8 

 

Ewangelia  J 20,2-8 

Czwartek 1 czytanie  1J 1,5-2,2 

             

Ewangelia  Mt 2,13-18 

 

Piątek 1 czytanie  1J 2,3-11                  

 

Ewangelia  Łk 2,22-35 

Sobota 1 czytanie  1J 2,12-17  

 

Ewangelia  Łk 2,36-40 

 

Niedziela 1 czytanie  Syr 3,2-6.12-14 

2 czytanie  Kol 3,12-21  

Ewangelia  Łk 2,22-40 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś na godz. 15.00 zapraszamy do naszego sanktuarium na wieczerzę wigilijną osoby samotne, 

które nie maja nikogo z bliskich oraz tych, których dzieci są daleko poza granicami Polski. 

Świętowanie będzie w domu pielgrzyma. 

2. Wieczorem wieczerza wigilijna w naszych domach. 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 rodziny. W same święta 

niech w centrum będzie udział we Mszy św. i budowanie jedności rodzinnej. 

3. O godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę, a po na niej uroczystość przeniesienia Figury Dzieciątka 

Jezus do Szopki Miejskiej na Placu Łuczkowskiego i tam dzielenie się opłatkiem. 

4. W poniedziałek Uroczystość Bożego Narodzenia, we wtorek Święto św. Szczepana. Porządek 

Mszy św. tak jak w niedzielę. 

5. W środę święto św. Jana. Msze św. w bazylice o godz.7.00, 9.30, 16.00 i 18.00. Podczas każdej 

Mszy św. będzie błogosławione wino i podawane wiernym do spożycia. Można też przynieść 

swoje.  

6. Również w środę po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na rodzinne, parafialne kolędowanie. 

7. Odwiedziny naszych parafian, Wizytę Duszpasterską z modlitwą błogosławieństwa rozpoczniemy 

w czwartek 28 grudnia. Program całej wizyty już jest przygotowany i wkrótce zostanie 

umieszczony na stronie internetowej parafii oraz na tablicach ogłoszeń. Bardzo serdecznie 

prosimy by wiedząc wcześniej o tym spotkaniu rodziny tak zorganizowały swoje zajęcia byśmy 

mogli się wszyscy spotkać. Prosimy o przygotowanie ołtarzyka z krzyżem, wodą święconą, księgą 

Pisma św. Dzieci i młodzież uczęszczającą na katechizację prosimy o zeszyty z religii. Na miarę 

możliwości prosimy o zamknięcie czworonożnych przyjaciół. Niech to spotkanie będzie czasem 

modlitwy i spotkania całej rodziny z kapłanem. Tradycyjnie też, na miarę naszych możliwości, 

jest to sposobność by rodziny w myśl przykazania kościelnego wsparły starania materialne w 

parafii swoja ofiarą. W przyszłym roku kalendarzowym chcemy kontynuować remont elewacji 

zewnętrznej bazyliki i inne prace. Ofiary będą przeznaczone na ten cel. Rozpoczęliśmy też już 

starania o dofinansowanie ze środków państwowych. 

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy pośpieszyli z pomocą materialna 

na paczki dla uboższych rodzin naszej parafii, uczniom i nauczycielom Gimnazjum nr 1 za zbiórkę 

produktów w Biedronce, a Parafialnemu Zespołowi Caritas za solidną, ciężką pracę nad 

przygotowaniem paczek oraz całokształt posługi. Wolontariuszom z I Liceum 

Ogólnokształcącego za dostarczenie tych paczek do rodzin. Parafia przygotowała 50 paczek 

świątecznych dla naszych parafian. 

9. Składamy też serdeczne Bóg zapłać parafianom, którzy pracowali w tym tygodniu przy 

porządkach w parafii oraz lektorom za pomoc w ubieraniu szopki. Bóg zapłać panu Andrzejowi 

Czapla za ofiarowanie choinek, Pani Marii za wykonanie pięknych ozdób choinkowych. Mamy 

też nowe figury do szopki, to dar państwa Barbary i Krzysztofa, jako wotum wdzięczności Matce 

Bożej Chełmskiej za wysłuchanie prośby.. Bóg zapłać. 

10. W przyszłą niedzielę ostatni dzień roku kalendarzowego. Porządek Mszy św. tak jak zawsze. Na 

godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno- błagalne z odśpiewaniem Te Deum. 

11. Od 01 stycznia zmiana porządku Mszy św. w niedzielę. Będą one o godz.7.00, 9.00, 10.30 –Msza 

św. dla dzieci, o 12.00, 16.00 i 18.00.  

12. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom i 

Gościom szczęśliwego tygodnia. 
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