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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 26 stycznia 2020 r. 
Trzecia Niedziela zwykła rok A 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                     Iz 8, 23b – 9, 3                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w 

przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród 

kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 

zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują 

w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego 

ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.  

                                                                                                                                Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            

Drugie czytanie                                                                                 1 Kor 1, 10-13.17       

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian                                                                                              

   Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i 

by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi 

bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o 

tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja 

Chrystusa". Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż 

w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym 

głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.  

                                            

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.  

  

                                                                                                                                                               

http://www.bazylika.net/


  

                                                                                                                                                               5/2020 

Aklamacja                                                                                                                            Mt 4, 23    

       Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

    

                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Mt 4, 12-23  
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza    

   Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 

przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak 

miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku 

morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i 

mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: 

"Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora 

Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, 

jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a 

uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc 

stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z 

ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast 

zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 

synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości 

wśród ludu.  

                                                    

                                                                                                                         Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o początkach publicznej działalności Jezusa. Jezus głosi Ewangelię, 

wzywa do nawrócenia i powołuje uczniów. 

W szkołach rabinackich i greckich nauczyciel, mistrz przekazywał wiedzę, pojęcia, prawdę, uczył 

rozwiązywania problemów. Zadaniem ucznia było przyswojenie wiedzy. Natomiast Jezus proponuje 

nie tyle wiedzę, doktrynę, co raczej model życia, duchowy szlak wędrówki, i więcej: samego Siebie. 

Uczeń podąża za Nim, kontempluje Jego życie i naśladuje Go. Jest to głęboka duchowa wspólnota 

przyjaźni i życia. Mistrz i uczeń dzielą wszystko: ideały, plany, pracę, odpowiedzialność, sukcesy i 

porażki, cierpienie i radość. 

A. Pronzato wskazuje na pewne charakterystyczne rysy powołania uczniów. Pierwszym z nich jest 

spojrzenie Jezusa. Jezus spoglądając na ucznia wnika w jego głębię. Już w pierwszym spojrzeniu 

mówi, jak osoba powołana jest dla Niego ważna i pragnie z nią zjednoczyć się głębiej poprzez 

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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przyjaźń i miłość. W taki sposób Jezus spojrzał na Piotra i Andrzeja, Jana, 

bogatego młodzieńca, Mateusza, Zacheusza, Marię Magdalenę... W taki 

sposób odczuwa relację z Jezusem każdy powołany. 

Drugim charakterystycznym rysem powołania jest inicjatywa Jezusa. Jezus 

zawsze czyni pierwszy krok, wzywa, zaprasza do siebie. W relacji z 

Jezusem, nie uczeń poszukuje mistrza, jak to było w szkołach rabinackich, 

lecz Nauczyciel wybiera uczniów. Jezus powołuje uczniów w ich 

środowisku, w miejscu życia i pracy, nad jeziorem Genezaret czy w 

komorze celnej. Uczeń, jak pisze św. Paweł, zostaje zdobyty przez Jezusa 

(Flp 3, 12). 

Trzecim elementem powołania jest konieczność natychmiastowego 

wyboru i odpowiedzi. Jezus oczekuje bezzwłocznej decyzji. W obliczu 

wezwania Jezusa nie można się wahać, zwlekać ani odkładać decyzji na 

później. Powołanie jest łaską, która niepodjęta, przemija. W obecnym 

czasie coraz częściej młodych ludzi, którym trudno podjąć ostateczną, 

trwałą decyzję życia w celibacie czy małżeństwie. Wciąż odkładają decyzję 

na później lub z lęku i braku dojrzałości, głównie emocjonalnej, nie są w 

stanie jej podjąć. Również wiele osób duchownych, które podjęły 

powołanie, nie potrafi go realizować do końca, w sposób radykalny. Szuka 

raczej wygody, komfortu psychicznego i zabezpieczenia do końca życia 

niż radykalizmu ewangelicznego. 

Powołanie wymaga bezwarunkowego zawierzenia. Zauważmy, że Jezus 

nie mówi, czego chce ani dokąd zaprowadzi uczniów. A uczniowie nie 

domagają się wyjaśnień. Wyjaśnienia przyjdą później. Aby podjąć 

powołanie trzeba bezgranicznie zaufać. Silna wiara i ufność pozwoli 

przetrwać późniejsze kryzysy i przeciwstawić się lękom, kalkulacji, 

ludzkiej roztropności, obawom przed zaangażowaniem… 

I jeszcze jeden rys Jezusowego powołania. Jest nim wolność, radykalne i 

głębokie oddzielenie od rodziny i porzucenie dóbr materialnych. 

Porzucenie wszystkiego jest symbolem pozostawienia dotychczasowego 

trybu życia, przyzwyczajeń, wartości, mentalności… Uczeń Jezusa jest dla 

wszystkich i nie może kierować się mentalnością czysto ludzką, obciążoną 

dodatkowo zaściankowością. Idąc za Jezusem zyskuje nowy styl, oparty na 

Ewangelii. 

Jakie są moje konkretne doświadczenia związane z powołaniem? Jak widzę 

swoją przyszłość? Czy nie ma we mnie ukrytych obaw, frustracji, napięć 

związanych z moją drogą życia? Czy wzrastam w powołaniu? 

 

Nawrócić się na królestwo Boże to iść za Jezusem, Synem Bożym,  

który troszczy się o swoich braci, i stawać się tak jak On. 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 2 Sm 5, 1-2.10 

 

Ewangelia Mk 3, 22-30 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Sm 6, 12b-15. 

17-19 

                                                             

Ewangelia Mk 3, 31-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Sm 7, 4-17 

 

Ewangelia Mk 4, 1-20 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 2 Sm 7, 18-

19.24-29 
 

 Ewangelia Mk 4, 21-25 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 2 Sm 11, 1-4a, 

5-10a,13-17 

 

Ewangelia Mk 4, 26-34   

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 2 Sm 12, 1-7a. 

10-17 

                                     

Ewangelia Mk 4, 35-41 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Ml 3, 1-4 

                            

2 czytanie Hbr 2, 14-18 

                                      

Ewangelia Łk 2, 22-40 
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Ogłoszenia parafialne 

 
• Dziś po Mszy św. o 16.00 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu chóru z Parafii św. Rodziny z 

Lublina. 

• Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na prace remontowo - budowlane prowadzone w 

sanktuarium. 

• We wtorek zakończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Osoby, które nie mogły w 

wyznaczonym czasie przyjąć kapłana z modlitwą, a chcą prosić o błogosławieństwo swojego domu, 

mogą to zgłosić w zakrystii, kancelarii czy telefonicznie. Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim, z którymi spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie błogosławieństwa. Wdzięczni jesteśmy 

za rozmowy, serdeczność i gościnność. Księżom Infułatowi i Kanonikowi dziękujemy za opiekę i 

wieczorną posługę duszpasterską w bazylice. Podsumowanie wizyty nastąpi w niedzielę za tydzień 

podczas każdej Mszy św. 

poniedziałek – 27 stycznia 

godz. 16.00: ks. Piotra Skargi 7; Wołyńska 13 

wtorek – 28 stycznia 

godz. 16.00: dodatkowa indywidualna wizyta duszpasterska po uprzednim zgłoszeniu 

• W najbliższą sobotę, już po raz trzeci, męski różaniec. Serdecznie zapraszamy do bazyliki wszystkich 

mężczyzn - mężów, ojców z synami, młodzież męską. Modlitwa będzie miała następujący porządek: 

o godz. 8.00 Msza św., później uczestnictwo w nabożeństwie w naszym kościele, a następnie wyjście 

z modlitwą różańcową na ustach na ulice miasta. Będziemy modlili się, by mężczyźni właściwie 

odczytywali i wypełniali swoje męskie zadania. Drodzy Bracia, niech Was nie zabraknie! Dajcie 

świadectwo swojej wiary i troski o ład moralny w Waszych rodzinach! 

• Za tydzień w niedzielę wypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwana inaczej Matki Bożej 

Gromnicznej. Każda Eucharystia związana będzie z błogosławieństwem świec. Jest to jednocześnie 

Dzień Życia Konsekrowanego - będziemy się modlili w intencji naszych sióstr zakonnych. 

• W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się konferencja formacyjna dla Rodziny 

Żywego Różańca. Zapraszamy też osoby, które chciałyby dołączyć do tej formacji duchowej. 

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

ogniska muzycznego w Lublinie. 

• W sobotę 8 lutego zapraszamy wszystkich naszych parafian – młodzież i dorosłych, małżeństwa i 

osoby samotne - na zabawę karnawałową. Poprzedzi ją Msza św. o godz. 17.00. Zabawa potrwa do 

północy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne prosimy o zapisywanie się w 

kancelarii bądź zakrystii. Wpisowe wynosi 25 zł, kwota ta obejmuje gorące danie, napoje, kawę, 

herbatę. Przychodzimy z własnym koszyczkiem, którego zawartość znajdzie się, oczywiście, na 

wspólnym stole. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom, 

Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 


