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  Pierwsze czytanie                                                                       Jon 3,1-5.10                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Jonasza  

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, 

wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do 

Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni 

drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze 

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 

ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg 

czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad 

niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.               

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                           1 Kor 7,29-31     

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian  

   Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, 

jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby 

się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, 

tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.                                                                                

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

 

                                                                                                                                                                                                    

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                      Mk 1,15           
 

 Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                      Mk 1,14-20 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka   

     Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus 

rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I 

natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 

powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli 

za Nim.  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 
 

Niedziela w Tygodniu modlitw o jedność chrześcijan przypomina obraz powołania 

uczniów. Schemat powołania jest bardzo prosty: Jezus powołuje, uczeń odpowiada. 

Jest to jakby wzorcowa scena. Co jednak w niej uderza? Najpierw spojrzenie Jezusa, 

które jest wyborem, propozycją wspólnoty. W czasach Jezusa uczniowie sami szukali 

i wybierali mistrza, nauczyciela. Jezus czyni odwrotnie; On sam wybiera. Św. Paweł 

napisał o sobie, że został "zdobyty przez Chrystusa". Jezus wybrał dwunastu 

Apostołów, ale później nieustannie ich powoływał. Każdy codzienny kontakt z Nim 

był nowym spojrzeniem i nowym powołaniem. Nie można żyć siłą "jednego 

powołania" całe życie. Jeżeliby dwoje młodych ludzi poznając siebie, wyznało miłość 

i później nigdy więcej o tym nie mówiło, to siła ich miłości wcześniej czy później 

wygaśnie, wyczerpie się. Człowiek potrzebuje ciągle na nowo w różny sposób wyrażać 

swoje uczucie. Podobnie jest w relacjach z Jezusem. Powinniśmy pielęgnować 

nieustanną świadomość, że On codziennie, dziś, jutro, pojutrze jest w naszym życiu, 

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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naszej codzienności, jest z nami, kocha nas i potrzebuje. W scenie 

powołania uderza żądanie bezwarunkowego zawierzenia. Jezus 

mówi tylko: "Pójdź za Mną". Nie mówi, czego chce ani dokąd 

zaprowadzi uczniów. Idąc za Jezusem uczeń poznaje Go; nie 

poprzez dyskusje, ale przez intymną obecność. Poznaje Jego styl 

życia, Jego wybory, mentalność, kryteria, preferencje. Dzięki temu 

"uczy się Jezusa". Jest to proces całego życia. Nie ma ucznia, który 

byłby doskonały od razu. Uczniem, chrześcijaninem człowiek się 

staje. My, dzisiejsi uczniowie, mamy dwa ważne narzędzia 

poznawania Jezusa. Pierwszym jest Pismo święte. Gdy je czytamy, 

szczególnie Ewangelie albo listy św. Pawła, spotykamy Jezusa 

historycznego, poznajemy Go stopniowo. Drugim źródłem jest 

Eucharystia, Msza święta. Uczestnicząc w niej świadomie 

spotykamy się z żywą osobą Jezusa. "Być z kimś" oznacza mieć dla 

niego czas, czuć jego bliskość, wyrażać swoją miłość, uczucie. 

Jeżeli kochamy (męża, żonę, dziecko, przyjaciela), to pragniemy 

być często w ich towarzystwie, nawet nic nie mówić, ale trwać w 

ich bliskości. Wiemy dobrze, że najwspanialsze prezenty nie 

zastąpią obecności. Warunkiem przyjaźni z Jezusem jest również 

przebywanie w Jego obecności, przy Nim, "u Jego boku", jak Maria 

z Betanii (por. Łk 10, 39). Bardzo ładnie mówił o tym papież 

Benedykt XVI: "Być u Jego boku i być posłańcem w drodze do ludzi 

- tego się nie da rozdzielić. Tylko ten, kto jest przy Nim, poznaje Go 

i może Go w sposób właściwy głosić. Ten, kto jest z Nim, nie 

zachowuje tego dla siebie, lecz musi przekazywać dalej to, co 

znalazł. […] Zechciejmy polubić bycie przy Panu. Wtedy możemy 

wszystko Jemu powiedzieć, z Nim omówić swoje pytania, swoje 

troski i swoje obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, swoją 

wdzięczność, rozczarowania, i prośby". W powołaniu Jezusa uderza 

również wyrzeczenie uczniów. Pozostawiają swoje "sieci", czyli 

swój zawód, pracę, dom, więzi rodzinne i idą za Nauczycielem. 

Uczniowie zafascynowali się Jezusem, Jego osobą, Jego słowem. 

Jezus ich pociągnął do Siebie i za Sobą jak magnes. Podobnie jest 

między ludźmi. Jeżeli dwoje ludzi wzajemnie się nie zauroczy, nie 

zafascynuje, to będą żyć nie z sobą, ale obok siebie, jak wiele 

(niestety!) współczesnych małżeństw. 

 

Jak odczytuję swoje powołanie? Czy wzrastam w nim? 

Czy Jezus mnie fascynuje i pociąga? W jaki sposób Go 

poznaję i pogłębiam moją więź z Nim? 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dz 22, 3-16 

 

Ewangelia Mk 16, 15-18 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Hbr 10, 1-10 

                                                             

Ewangelia Mk 3, 31-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Hbr 10, 11-18 

 

 Ewangelia Mk 4, 1-20 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Hbr 10, 19-25 
 

 Ewangelia Mk 4, 21-25 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Hbr 10, 32-39 

 

 Ewangelia Mk 4, 26-34 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Hbr 11, 1-2. 8-

19 
                                    

Ewangelia Mk 4, 35-41 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Pwt 18, 15-20 

                            

2 czytanie 1 Kor 7, 32-35 

                                      

Ewangelia Mk 1, 21-28 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś już po raz drugi z woli papieża Franciszka w całym Kościele przeżywamy 

Niedzielę Słowa Bożego. Zachęcamy, by dzisiaj cała rodzina zgromadziła się na 

wspólnym czytaniu Biblii. 

• Jutro o 18.00 Msza św. o łaskę poczęcia dziecka, a po niej specjalne nabożeństwo. 

Serdecznie zapraszamy małżonków borykających się z problemem niepłodności. 

• Tylko do czwartku 28 stycznia potrwa adoracja Najświętszego  Sakramentu w 

monstrancji Królowa Pokoju z Medjugorie. Matka Boża, objawiając się tam, daje 

nam pięć kamieni na drogę naszego nawrócenia: Eucharystię, Biblię, różaniec, post 

w środy i piątki wg możliwości o chlebie i wodzie oraz spowiedź raz w miesiącu. 

Warto w tych dniach zatrzymać się, pomyśleć i głębiej spojrzeć na swoje życie 

duchowe. Zapraszamy na adorację dziś w godz. od 13.00 do 16.00, w dni powszednie 

od 15.00 do 18.00. Początek - Koronka do Bożego Miłosierdzia, zakończenie o godz. 

17.30 modlitwą różańcową. W czwartek adoracja potrwa od 15.00 do 21.00 z 

przerwą na Mszę św. o godz. 18.00 - usłyszymy wówczas kolejne świadectwo 

Mariusza Drapikowskiego, projektanta i wykonawcy monstrancji. O godz. 20.30 

różaniec. Na zakończenie Apel Jasnogórski. Serdecznie zachęcamy. Skorzystajmy 

w tych dniach z tego szczególnego czasu modlitwy o pokój. Być może podobne 

wydarzenie nigdy już nie powtórzy się w naszym sanktuarium. 

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

prowadzone w sanktuarium. Bóg zapłać! również za te złożone indywidualnie, na 

konta parafialne czy do puszki. Powróciło już po całkowitej renowacji (pozłocenie) 

tabernakulum, trwa renowacja ławek. Za wszystkich ofiarodawców modlimy się 

każdej środy wieczorem. 

• Składając ofiarę do puszki znajdującej się przy wyjściu głównym z bazyliki, 

możemy wesprzeć za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji. Bóg zapłać za ofiary! 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 

 

 


