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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 5 stycznia 2020 r. 
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 

  Pierwsze czytanie                                                                    Syr 24,1-2.8-12                                                                                    
  Czytanie z Mądrości Syracha 

  Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu 

Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, 

Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu 

obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie 

przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na 

Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest 

moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.  

 

                                                                                                                                Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         

Drugie czytanie                                                                                 Ef 1,3-6.15-18       

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan                                                                                             

  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas 

wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem 

wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia 

swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, 

usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie 

zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym 

poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.                                            

                                                                                                                              Oto Słowo Boże. 

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                           1 Tm 3,16    

       Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

    

                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                          J 1,1-18 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza    

   Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u 

Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a 

życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 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. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 

do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, 

aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 

ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I 

oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 

daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po 

mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy 

otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w 

łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 

  

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

„Boga nikt nigdy nie widział” ani nie będzie mógł zobaczyć w pełni na ziemi. Ojcowie Kościoła 

nazywają tę trudność „apofatyczną”. Oznacza ona niemożliwość powiedzenia czegokolwiek o 

Bogu. Nasze określenia Boga są jedynie bełkotem, lub niezdarną dziecięcą próbą wyrażania 

nieznanej nam rzeczywistości. Wobec Boga można tylko zamilknąć i pochylić się w postawie czci 

i adoracji, albo otworzyć oczy ze zdziwienia, jak małe dziecko. Jednak Bóg, chociaż daleki, 

wszechmocny, niepojęty i niezgłębiony, odsłania nam rąbek swojej tajemnicy w Słowie, Logosie. 

„Słowo stało się ciałem”. Jezus jest Słowem, które trwa od początku w Ojcu, przebywa w „łonie 

Ojca”. Spoczywa w sercu Boga. Pozostaje w najbardziej intymnej więzi z Nim. Wsłuchuje się w 

słowa Ojca i staje się jakby Jego zwierciadłem. Odbija w sobie piękno, miłość, głębię ducha, 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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nieśmiertelność, dobroć… Ojca, ale nie zatrzymuje w sobie, przekazuje dalej 

– nam. Kontemplując ziemskie życie Jezusa, Jego słowa i czyny, możemy w 

sposób mglisty, jakby za zasłoną uchwycić „coś” z niezgłębionej tajemnicy 

Boga. W Jezusie my, ludzie, oglądamy Boga i Jego miłość. I w Jezusie 

uzyskujemy intymną więź z Ojcem. Kontemplując serce Jezusa, „oglądamy 

chwałę Boga”. Naszym powołaniem na ziemi nie jest jedynie kontemplacja 

Jezusa. Powinniśmy, podobnie jak On stawać się zwierciadłami, 

odbijającymi w sobie i swoim życiu Jego piękno, miłość, głębię, prawdę… 

Przyjęcie Jezusa, Słowa Ojca czyni nas dziećmi dobrego Boga. Ojciec jest 

jednym z najczęstszych określeń Boga w Piśmie św. Sam Jezus nazywa Boga 

Ojcem aż 170 razy. Słowo to przejęte ze słownictwa rodzinnego budzi 

uczucie bliskości, ufności, bezpieczeństwa, pewności i szacunku. W 

odniesieniu do Boga wyraża nie tylko pierwiastek męski, ale również żeński, 

matczyny. Bóg jest ojcem i matką, ale też Kimś, kto przekracza nasze ludzkie 

sposoby obrazowania. Bycie dzieckiem Boga Ojca sprawia, że możemy 

zwracać się do Niego jak Jezus: Abba, Ojcze (wręcz: Tato, Tatusiu!). Słowa 

tego w czasach Jezusa używały dzieci w stosunku do ziemskich ojców, nikt 

natomiast nie ośmieliłby się zwrócić w ten sposób do Boga. Jezus zachęcając 

nas (w modlitwie „Ojcze nasz”), by tak rozmawiać z Bogiem, wprowadza 

nas w intymną więź, jaka łączy Go z Ojcem. Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa 

jest również naszym Bogiem i Ojcem (por. J 20, 17). Bóg jest naszym Ojcem; 

my jako dzieci wszystko zawdzięczamy Jemu. Otrzymujemy „łaskę po 

łasce”. Stąd powinna rodzić się w nas, synach i córkach dobrego Ojca, 

wdzięczność prowadząca do działania, by imię Boga Ojca było uznawane 

przez wszystkich, a Jego miłość rozszerzała się w świecie i w naszych 

sercach. 

Czy zachowuję wciąż świeżą postawę zadziwienia wobec niezgłębionej tajemnicy Boga? 

Jakim „zwierciadłem” jestem ja? Czy odbijam piękno Stwórcy i Jezusa i przekazuję je 

innym? Czy jestem dumny/a z „mojego Ojca” w niebie? W jaki sposób zwracam się do 

Boga w mojej modlitwie (rozmowie z Nim)? Za jakie łaski powinienem/am szczególnie 

dziś podziękować?          

W tym tygodniu chcemy się spotkać z wizytą duszpasterską w następującym porządku: 
 

 
Wtorek 07.01.2020r. 

g. 16.00: Kińczyka 1,6 + domy prywatne; Czackiego; Reymonta; Stephensona 11; Plac 

Niepodległości 2; I Pułku Szwoleżerów 3,5,7,8,10 

Środa 08.01.2020r. 

g. 16.00: Kolejowa 2A; Sienkiewicza 8-12,14,14A,16,18,22,24,26,28; I Pułku Szwoleżerów 23A; 

Czwartek 9.01.2020r. 

g. 16.00: Kolejowa 22; Kolejowa 60; Kolejowa 10,12,14,16,18,20; Kolejowa 62B;  

Piątek 10.01.2020r. 

g. 16.00: Kolejowa 64 A,B,C,D,E; Kolejowa 62A; 

Sobota 11.01.2020r. 

g. 9.00: Kolejowa parzyste i nieparzyste (domy prywatne) - od strony ul. Sienkiewicza, Kolejowa 

91,93,95; Czerwonego Krzyża, Okszowska, Jedność parzyste; Jedność 45, 

g. 15.00: Jedność nieparzyste (domy prywatne) - od ul. Starościńskiej, Jedność 43, Dom Dziecka, 

Jedność 41 (od I, II i V klatki) 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Iz 60, 1-6 

 

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

 

Ewangelia Mt 2, 1-12 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 J 3, 22-4, 6 

                                                             

Ewangelia Mt 4, 12-

17.23-25 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 J 4, 7-10 

 

Ewangelia Mk 6, 34-44 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 J 4, 11-18 
 

 Ewangelia Mk 6, 45-52 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1J 4, 19-5, 4 

 

Ewangelia Łk 4, 14-22a   

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 J 5, 5-13 

                                     

Ewangelia Łk 5, 12-16 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 42, 1-4. 6-7 

                            

2 czytanie Dz 10. 34-38 

                                      

Ewangelia Mt 3, 13-17 
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Ogłoszenia parafialne 

• Z woli papieża Franciszka przeżywamy dziś w całym kościele Niedzielę Słowa Bożego. Każdy katolik 

powinien przynajmniej raz w życiu przeczytać Pismo św. Jest to doskonała okazja do rozpoczęcia 

lektury. Wychodząc dziś z bazyliki możemy wylosować i zabrać ze sobą fragment z Biblii. 

• Podczas Mszy św. o godz. 9.00 będzie się modlił z nami Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”, pod dyrekcją 

Katarzyny Wasilewskiej. 

• W dniach od 13 do 17 stycznia, od poniedziałku do piątku, w Sali Różańcowej będą trwały półkolonie 

dla dzieci. Każde spotkanie będzie rozpoczynało się o godz. 10.00, a kończyło wspólnym posiłkiem o 

godz. 14.00. Zapisy w zakrystii i kancelarii do najbliższego czwartku. 

• Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek Mszy św. tak jak w niedzielę. 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. 

• Jutro już po raz dziesiąty, ulicami Chełma przejdzie Orszak Trzech Króli pod hasłem: Cuda, cuda 

ogłaszają. W tym roku za jego organizację odpowiedzialne są trzy kolejne parafie: Trójcy 

Przenajświętszej, św. Kazimierza, św. Matki Teresy z Kalkuty. Z każdej z nich wyjdzie orszak ze swym 

królem. Każdy król będzie miał swoją barwę. Czerwoną - król Europy, niebieską - Afryki, zieloną - Azji. 

Orszaki królewskie spotkają się na rondzie przy Kamenie i z tamtego miejsca wspólnie udadzą się do 

szopki na pl. Łuczkowskiego. Po drodze na balkonie budynku Urzędu Miasta odegrana zostanie scena z 

Herodem. My po Mszy św. o godz. 12.00 dołączymy do orszaku. Wszystkich, którzy planują swój udział, 

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. 

• W dniu święta Trzech Króli, jak co roku, Chełmski Dom Kultury zaprasza wszystkich Chełmian na 

koncert kolęd i pastorałek „Polskie Kolędy”. Zapraszamy o godz. 15.30 i 18.30. 

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

•  Jutro będziemy Gościć ks. Łukasza Grona, proboszcza parafii w Kodymie na Podolu na Ukrainie. Jest 

chełmianinem. Podzieli się z nami refleksją nad Słowem Bożym i prosząc nas o wsparcie materialne w 

budowie kościoła. 

• Za tydzień po Mszy św. o godz.16.00 zapraszamy do Domu Pielgrzyma na spotkanie opłatkowe 

Przewodników Sanktuaryjnych (również te osoby, które chciałyby dołączyć do takiej posługi. 

• Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciastko. Zachęcamy też do zakupu kalendarzy na 2020 rok. 

• Wdzięczni jesteśmy wszystkim Parafianom, z którymi spotkaliśmy się w domach w czasie wizyty 

duszpasterskiej w minionym tygodniu, za dar wspólnej modlitwy i gościnność. Przypominamy, że 

parafianami danej wspólnoty są osoby mieszkające na terenie parafii trzy miesiące. Nie muszą być 

zameldowane, a więc dotyczy to również osób czy rodzin na stancjach. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a Gościom, Parafianom i 

Sympatykom naszego sanktuarium udanego tygodnia. 


