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I Niedziela adwentu 

 

  Pierwsze czytanie                                                         Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

     Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. 

Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasza stają 

się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na 

pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą 

zatrzęsłyby się góry. Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, 

ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada 

ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają 

o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od 

dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre 

czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy 

poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się 

chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. 

A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. 

Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.                       

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                          1 Kor 1, 3-9      

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian                                                                                             

   Bracia: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! Bogu 

mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to 

http://www.bazylika.net/
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bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, 

bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej 

łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał 

was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Wierny jest Bóg, który powołał nas do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem 

Chrystusem, Panem naszym. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                       

Aklamacja                                                                                       Ps 85, 8                
 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie. 
 

 
 

 

Ewangelia                                                                                                                  Mk 13, 33-37 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas 

ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 

Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył 

zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy 

pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 

niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do 

wszystkich mówię: Czuwajcie!".  

                                                                                                         Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 
 

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i w swojej strukturze dzieli się na dwie części. Pierwsza 

kierunkuje uwagę na chwalebne przyjście Chrystusa w czasach ostatnich (Paruzja), druga przygotowuje do 

przeżycia tajemnicy Wcielenia Boga. 

Adwent rozpoczyna się zwykle na przełomie listopada i grudnia. To czas przechodzenia z jesieni w zimę; 

gdy przyroda, świat, człowiek po wielkiej ekspansji wiosny, lata, witalności, życia wkracza 

w stan szarości, wyciszania, obumierania. Ten szczególny czas ponownie przypomina, że wszystko poza 

Bogiem jest kruche, nietrwałe, zniszczalne. Poeta napisał: "Wczoraj nigdy się nie powtórzy. Dzisiaj szybko 

będzie jutrem. Jutro szybko stanie się wiecznością". 

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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Czytania liturgiczne wzywają do ufnej czujności. Dziś w świecie jest dużo 

beznadziei, zwątpienia, smutku, rozpaczy. Przygniata nas przeszłość i może 

zmarnowane lata. Przytłacza przyszłość i brak perspektyw, przytłaczają codzienne 

problemy, choroby, cierpienie, śmierć. Życie przypomina często kołowrót 

oczekiwań i niespełnienia. Gonimy, biegamy, szukamy, oczekujemy... 

Przeżywamy rozterki, rozczarowania.... Myślimy o przyszłości, czekamy lepszego 

jutra... I znów frustracje, brak spełnienia… Zapewne takie doświadczenia będą nam 

towarzyszyć do końca. Ale Jezus zaprasza nas, byśmy w Adwencie zatrzymali się 

z nadzieją, w wierze i radości. 

Słowo "adwent" oznacza "przyjście, obecność". W świecie starożytnym oznaczało 

przybycie urzędnika, dostojnika, albo króla, cesarza na prowincję. W języku 

religijnym pogańskim oznacza objawienie się bóstwa. Chrześcijanie przejęli je, 

odnosząc do Jezusa. To sam Chrystus jest Władcą, Królem, Bogiem, który zstępuje 

na prowincję, na ziemię, objawia się człowiekowi. "Bóg nawiedził swój lud". jest 

wśród nas, nigdy nie wycofał się z naszego życia, z naszego świata. Jego obecność 

teologowie określają terminem "już i jeszcze nie". "Już", ponieważ Wcielenie jest 

faktem. "Jeszcze nie", gdyż obecność Boga objawi się w całej pełni, majestacie i 

chwale w czasie Paruzji, a w indywidualnym wymiarze w chwili naszej śmierci. 

Czas pomiędzy "już" i "jeszcze nie" jest czasem czujności, czuwania. "Czuwanie 

nie polega na wejściu w samego siebie, ale na wyjściu z siebie, aby powierzyć się 

Bogu" (B. Maggioni). Polega na obserwacji, kontemplacji, wejściu w ciszę, 

zakorzenieniu w słowie Bożym, czujnej cierpliwości, świadomym przeżywaniu 

codzienności. Jest przeciwieństwem letargu, snu, życia pustego, "letniego" (por. 

Ap 3, 15-16). 

W adwentowym czuwaniu patronuje nam Jan Chrzciciel i Maryja. Hans Urs von 

Balthasar porównuje Adwent do bramy, poprzez którą wkraczamy do świątyni 

Bożego Narodzenia. Brama ta jest strzeżona przez dwóch strażników. Pierwszym 

z nich jest Jan Chrzciciel; człowiek bezkompromisowy, wymagający, surowy, 

asceta. Drugi jest pokorny, wewnętrznie skupiony, cichy i kontemplatywny. To 

Maryja. Między Janem Chrzcicielem, ostatnim prorokiem, zapowiadającym 

przyjście Chrystusa, a Maryją jest wielka różnica. Jednak obydwoje są nieodzowni, 

by Bóg mógł "rozbić między nami swój namiot" (por. J 1, 14). Obydwoje są dla 

nas wzorem i pomocą w przeżyciu Adwentu i radości Bożego Narodzenia. 

Co dla mnie oznacza słowo "czuwać"? W jaki sposób pragnę przeżyć swój kolejny 

Adwent? 

 

                                                         

Drogi Księże Andrzeju, z okazji imienin pragniemy Ci życzyć 

przede wszystkim, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki, 

zdrowia oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w 

naszej parafii zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i 

poświęcenie, abyś był silny mocą miłości, mocą wiary, tej wiary, 

którą ofiarował nam Jezus Chrystus. 

                                                                 Szczęść Boże! 

                                                      

 

                                  

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Iz 49, 1-6 

 

Ewangelia Mt 4, 18-22 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 11, 1-10 

                                                             

Ewangelia Łk 10, 21-24 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 25, 6-10a 

 

 Ewangelia Mt 15, 29-37 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 26, 1-6 

 

 Ewangelia Mt 2, 21-24.27 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Iz 29, 17-24 

 

Ewangelia Mt 9, 27-31 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Iz 30, 19-

21.23-26 

                                    

Ewangelia Mt 9, 35-10, 

1.5a. 6-8 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 40, 1-5. 9-11 

                            

2 czytanie 2P 3, 8-14 

                                      

Ewangelia Mk 1, 1-8 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: Zgromadzeni na świętej 

wieczerzy. Choć Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, to w kontekście wydarzeń w naszej 

Ojczyźnie i na świecie chcemy zaprosić wszystkich do gorącej modlitwy, aktów pokuty, umartwienia, zmierzających 

do naszego osobistego nawracania się i nawrócenia grzeszników, wynagrodzenia za wszystkie bluźnierstwa, 

przekleństwa, wandalizm itp. Chcemy to czynić z Maryją, bo Ona jest naszą Królową i drogą do Boga. Jako pomoc 

przygotowaliśmy modlitwę za różne grupy społeczne. Kto chciałby się do niej włączyć, może zabrać ze sobą jedną 

z karteczek znajdujących się przy wyjściach z bazyliki i pomodlić się za wylosowaną grupę osób. Ufając, że Bóg 

łaskawie wysłucha naszych próśb, zapraszam w czasie adwentu do modlitwy w zaproponowanej intencji. 

• Dzisiaj zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ze względu na obostrzenia epidemiczne w tym roku nie będą 

one roznoszone do domów naszych parafian. Począwszy od dziś, codziennie w zakrystii czy kancelarii parafialnej 

będziemy mogli odebrać je osobiście. Warto też pomyśleć o sąsiadach, zwłaszcza starszych i chorych, którzy nie 

mogą przybyć do kościoła. Zapraszamy też wszystkich, którzy łączą się z nami w tej chwili przez transmisję. Jeśli 

przy tej okazji zechcemy złożyć ofiarę, to w całości przeznaczymy ją na utrzymanie parafii. Docierają już do nas 

sygnały, że do niektórych domów opłatki przyniosły rzekomo osoby z parafii. W żadnym wypadku w tym roku tak 

nie będzie. Jeśli chcemy mieć opłatek poświęcony przez kapłana to wystrzegajmy się naciągaczy. 

• Dziś przed bazyliką wolontariusze z domowego hospicjum rozprowadzają kalendarze, jako cegiełki na pomoc w 

funkcjonowaniu tego ważnego działania medycznego.  

• Stowarzyszenie Civitas Chrystiana przygotowała wystawę na temat rozwoju człowieka od jego poczęcia do 

urodzenia przedstawiając poszczególne tygodnie rozwoju. W kontekście oczekiwania na pamiątkę narodzenia Jezusa 

i wielu wydarzeń w naszej Ojczyźnie wokół życia to doskonała okazja by się przy niej zatrzymać. Wystawa potrwa 

do czwartej niedzieli adwentu. 

• Od jutra w naszym sanktuarium codziennie o godz. 6.00 rozpoczynają się roraty. Zapraszamy dorosłych i młodzież 

przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania oraz dzieci. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów. Dla 

dzieci jest też propozycja na cały adwent. Od dziś, aż do 24 grudnia codzienne 20 min. rekolekcje adwentowe pod 

nazwą Przygoda się zaczyna, ja i św. Rodzina. Drodzy rodzice pomóżcie swym dzieciom dobrze duchowo 

przygotować się do świąt. Fundacja Tota Tua chce wam w tym pomóc. Nie będzie w naszym sanktuarium specjalnych 

rekolekcji dla dzieci, na roraty o godz. 6.00, również nie wszyscy będą mogli uczęszczać. Jest propozycja, z której 

warto skorzystać przez nasz parafialny profil facebook, lub przez you tube. 

• W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W czwartek na godz. 17.30 zapraszamy na modlitwę za 

powołanych do Służby Bożej. W piątek spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św., a od godz. 16.00 

zapraszamy dzieci, o 16.30 Msza św., a od godz. 17.30 młodzież i dorosłych. W sobotę o godz. 7.30 odprawiony 

zostanie różaniec, o godz. 8.00 Msza św., a po niej piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic różańcowych. 

• W naszym mieście już od roku sami mężczyźni – Rycerze Maryi – uczestniczą w nabożeństwie Różaniec mężczyzn. 

W najbliższą sobotę, 5 grudnia, serdecznie zapraszamy do bazyliki wszystkich mężczyzn - mężów, ojców, samotnych 

w każdym wieku. Modlitwa będzie miała następujący porządek: o godz. 8.00 Msza św., później uczestnictwo w 

nabożeństwie w naszym kościele, konferencja, a następnie modlitwa różańcowa jako wynagrodzenie za grzechy 

wszystkich stanów w naszym narodzie oraz wszelkie akty profanacji, przekleństw na ustach wielu Polaków. Naszym 

obowiązkiem jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy polskich kobiet i mężczyzn, a 

szczególnie ojców, a także dążenie do wypełnienia Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego. Tak jak nasi 

przodkowie, którzy obronili swoje rodziny i świat chrześcijański, tak my dzisiaj jesteśmy wezwani do obrony 

rodziny, wiary i Kościoła Katolickiego pod sztandarami Naszej Królowej. Naszą najpotężniejszą bronią jest Różaniec 

Święty i wypełnienie warunków, jakie objawiła Najświętsza Maryja Panna w Fatimie. Drodzy Bracia, niech Was nie 

zabraknie! Dajcie świadectwo swojej wiary i troski o ład moralny w Waszych rodzinach i w Ojczyźnie. Godnie 

uczcijmy nasz pierwszy jubileusz.  

• Składamy serdeczne podziękowania pracownikom parafii, wolontariuszom i przewodnikom sanktuaryjnym za 

posprzątanie liści, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej zaś za pomoc. 

• Darmowa naprawa laptopów, to oferta dla chełmskich uczniów i studentów. Szczegóły na plakatach na tablicach 

ogłoszeń. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask. Wśród nich jest nasz ks. Proboszcz. Jutro na godz. 

18.00 zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji. Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom szczęśliwego oraz 

zdrowego tygodnia po opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


