
  

                                                                                                                                                               4/2020 

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 19 stycznia 2020 r. 
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  Pierwsze czytanie                                                                       Iz 49, 3. 5-6                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". 

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił 

Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do 

Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi 

Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 

krańców ziemi". 

                                                                                                                                Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            

Drugie czytanie                                                                                 1 Kor 1, 1-3       

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian                                                                                              

   Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, 

brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w 

Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na 

każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i 

naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa 

Chrystusa!                                             

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                             

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                            J 1, 14a.12a    

       Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 

    Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. 

    

                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                       J 1, 29-34  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana    

   Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie 

przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 

aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, 

który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie 

znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 

„Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest 

Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On 

jest Synem Bożym".  

                                                    
                                                                                                                         Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 
 

Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego Jezusa, wydał świadectwo o Nim, 

które jest „zwięzłą teologią” osoby Jezusa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata”. Słowa te wypowiada do dzisiaj każdy kapłan podczas Eucharystii, ukazując 

przełamaną Hostię. 

Świadectwo Jana zawiera pewien paradoks. Najpierw wyznaje Jezusa jako Bożego 

Baranka, a później stwierdza, że Go wcześniej nie znał. Słowa te są zaskakujące, 

gdyż Jan był kuzynem Jezusa. Starożytna tradycja mówi, że będąc dziećmi, spędzali 

wspólnie czas, bawiąc się. Później spotykali się zapewne wielokrotnie. Co więcej, 

Jan już w okresie prenatalnym „rozpoznał Jezusa” i „ucieszył się” z wizyty Maryi, 

która była w stanie błogosławionym (Łk 1, 44). 

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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Jan znał wiele faktów z życia Jezusa, ale nie znał Jego samego. 

Istnieje różnica między znajomością faktów z życia osoby, a 

poznaniem jej samej. Komputer i internet umożliwia dziś coraz 

większe poznanie każdego. Nie oznacza to jednak, że przez te 

narzędzia docieramy do głębi. Zawsze może nas zadziwić swoją 

oryginalnością i skrywaną tajemnicą. Podobnie Jezusa poznajemy i 

uczymy się w sposób ciągły, permanentny. I nigdy nie możemy 

powiedzieć, że poznaliśmy Go dogłębnie. 

Jan poznał dogłębnie Jezusa dopiero, gdy zobaczył Ducha Świętego 

„zstępującego i spoczywającego nad Nim”. Duch Święty pozwala 

rozpoznawać prawdę o człowieku. Dopóki nie zobaczymy 

obecnego w nim Ducha, odbicia Boga, nie zrozumiemy go. 

Pozostaniemy na zewnątrz niego, poza „zewnętrznym pancerzem”, 

nieświadomi jego głębi. 

W sakramencie bierzmowania zostaliśmy umocnieni i napełnieni 

Duchem Świętym. Odtąd naszym życiowym zadaniem jest 

wzrastać w Nim i pozwalać, aby On wzrastał w nas. Pierwszym 

krokiem na drodze życia w Duchu jest niezasmucanie Go (por. Ef 

4, 30), czyli usuwanie przeszkód, grzechu, pokonywanie egoizmu. 

„Nie jest możliwe pokojowe współistnienie między Duchem 

Bożym i grzechem, między miłością i nienawiścią, między ogniem 

i lodem” (W. Stinissen). 

Świadectwo Jana jest „pigułką teologiczną”. „Baranek Boży” to 

Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały obecny dziś w 

swoim Kościele pod postaciami chleba i wina. Jezus Chrystus, 

Baranek Boży, który zgładził grzech świata jest równocześnie 

triumfującym i żyjącym. Żyje u Ojca (w Ojcu), ale równocześnie 

jest z nami (w Kościele) „przez wszystkie dni aż do skończenia 

świata” (Mt 28, 20). W prefacji wielkanocnej śpiewamy: „On nie 

przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami jako nasz 

Obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako 

baranek zabity”. 

Jaka jest „moja teologia” Jezusa? Co zwykle myślę, gdy kapłan 

ukazuje Hostię, mówiąc: „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na 

ucztę Baranka”? Czy „czuję”, że Jezus jest ze mną i wstawia się za 

mnie u Boga Ojca? Czy żyję świadomością sakramentu 

bierzmowania? Czy pozwalam Duchowi Świętemu działać w moim 

życiu? 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 Sm 15, 16-23 

 

Ewangelia Mk 2, 18-22 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 Sm 16, 1-13 

                                                             

Ewangelia Mk 2, 23-28 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Sm 17, 32-

33.37.40-51 

 

Ewangelia Mk 2, 1-6 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Sm 18, 6-9, 

19.1-7 
 

 Ewangelia Mk 3, 7-12 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Sm 24, 3-21 

 

Ewangelia Mk 3, 13-19   

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 22, 3-16 

                                     

Ewangelia Mk 16, 15-18 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 8, 23b-9, 3 

                            

2 czytanie 1 Kor 1, 10-

13.17 

                                      

Ewangelia Mk 4, 12-23 
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Ogłoszenia parafialne 
• W minionym tygodniu odbyły się w naszej parafii półkolonie, w których uczestniczyło 38 osób. Składamy 

serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania spotkań: Wychowawcom - p. Jolancie 

Bulskiej - kierownikowi wypoczynku i autorce programu, p. Monice Skrzypczak, p. Agnieszce Baran-Reducha, 

p. Małgorzacie Matysek - Wróblewskiej, p.Anecie Wróbel, księżom Wikariuszom, Katechetom – p.Justynie 

Bednarczyk, p. Iwonie Kot, p. Bożenie Kmicie, p. Annie Wawrzyniak, p. Emilowi Kolendzie, a także Młodzieży 

- Wolontariuszom z I LO im. Stefana Czarnieckiego. Dziękujemy wodzirejowi – p. Piotrowi Wojdyle - 

Nafalskiemu, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5, Chełmskiej Bibliotece Publicznej, Restauracji Kresowe Jadło, 

Parafialnemu Zespołowi Caritas, który był sponsorem wypoczynku. 

• Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym sanktuarium łączymy te modlitwy z wieczorną Mszą 

św. Ks. Proboszcz parafii prawosławnej w naszym mieście zaprasza dziś do cerkwi na godz. 17.00  na 

nabożeństwo ekumeniczne. 

• Przez cały dzisiejszy dzień członkowie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca głoszą świadectwo i prowadzą po 

mszach zbiórkę na rzecz Centrum Formacji, czyli miejsca, w którym będą formować się nowi ewangelizatorzy. 

Dziękujemy za ich posługę, jednocześnie zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać się duchowo, na spotkania 

w każdy poniedziałek na godz. 19.00. 

• Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na nasze lubelskie seminarium. Składamy Bóg zapłać. 

• W czwartek 23 stycznia, jak każdego roku z racji Wspomnienia Męczenników Pratulińskich, gościć będziemy w 

bazylice braci i siostry Kościoła greckokatolickiego, którzy będą celebrować Eucharystię o godz. 18.00. 

Serdecznie zapraszamy. 

• W sobotę Święto Nawrócenia św. Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Porządek Mszy 

św. tak jak w dzień powszedni. 

• W sobotę od godz. 11.00 w kancelarii parafialnej będzie pełniła posługę Pani Prawnik, służąc pomocą w sprawach 

małżeńskich w zakresie prawa kościelnego.   

• W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.16.00 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu chóru z Parafii pw. 

św. Rodziny w Lublinie. 

• Bóg zapłać wszystkim rodzinom, z którymi spotkaliśmy się w czasie wizyty duszpasterskiej w minionym 

tygodniu, za wspólną modlitwę, szczere rozmowy i gościnność. Przypominamy, że parafianie, którzy z różnych 

powodów nie mogli przyjąć u siebie kapłana, a chcą prosić o modlitwę i błogosławieństwo, mogą to uczynić w 

zakrystii lub w kancelarii czy też telefonicznie. Jeśli Bóg pozwoli, w tym tygodniu zechcemy się spotkać z 

naszymi parafianami w następującym porządku: 

•  

Poniedziałek – 20 stycznia                                                                    Wtorek - 21 stycznia 

g. 16.00: Wołyńska 5, 7; Piłsudskiego 11, 17                            g. 16.00: Piłsudskiego 30 (od I i V klatki); 11 Listopada 3 

Środa – 22 stycznia                                                                               Czwartek – 23 stycznia 

g. 16.00: Wołyńska 16A; Piłsudskiego 25; 11 Listopada 2A, 2B      g. 16.00: 11 Listopada 6A, 6B 

Piątek – 24 stycznia                                                                               Sobota – 25 stycznia 

g. 16.00: Wołyńska 18, 18A; 11 Listopada 4                                     g. 9.00: ks. Piotra Skargi 1 

                                                                                                            g. 15.00: ks. Piotra Skargi 3, 5, 9 

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Babciom, Dziadkom, 

Parafianom, Sympatykom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


