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   Pierwsza Niedziela Adwentu 

 

  Pierwsze czytanie                                                                        Jr 33,14-16                                                                                     
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza 

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką 

obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym 

czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i 

sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima 

będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: "Pan naszą 

sprawiedliwością".                     

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                              

Drugie czytanie                                                                               1 Tes 3,12-4,2           

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan  

   Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość 

dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako 

nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa 

wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w 

Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i 

podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie 

przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.     

                                                                                                                               Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                  

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Ps 85,8           
 

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

 
 
 

Ewangelia                                                                                                          Łk 21,25-28.34-36 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza    

     Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, 

a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie 

mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce 

niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na 

obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 

głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie 

były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 

przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 

mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 

uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 

Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, cykl C. Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu 

zaczynamy przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Czytania liturgiczne 

tej niedzieli tworzą klimat oczekiwania, ale zarazem działania; atmosferę pokuty, ale też, 

i radości; zachęcają do czuwania, ale również do wielkiej nadziei, której źródłem jest 

zapowiedź przyjścia na świat Zbawiciela. To właśnie o Nim mówi najwięcej Ewangelia 

według Św. Łukasza, który każe nam trwać w aktywnym oczekiwaniu na przyjście 

Mesjasza. Sędziego.  

     Czytania pierwszej niedzieli Adwentu - dość paradoksalnie - mówią mało o nadziei 

czy radości, natomiast wiele o sądzie ostatecznym i konieczności przygotowania się na 

niego. Jezus uczy, że przygotować się musi każdy wierzący i cały Kościół. On przyjdzie 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20211031.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
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"w obłoku z wielką mocą i chwałą", i to w czasie, którego nie 

znamy. W jaki więc sposób należy się przygotować? Przez 

modlitwę. Nie należy jednak mnożyć modlitw, lecz żyć ciągle w 

postawie modlitewnej, co oznacza uczyć się dostrzegać obecność i 

działanie Boga w życiu codziennym. Postępując w ten sposób, 

człowiek nie będzie już szukał obecności Boga "na słońcu, 

księżycu i gwiazdach", ale w historii świata, w tym, co przeżywa i 

czego doświadcza, za czym tęskni i czego pragnie.  

     Wielu ludzi, dawniej i dzisiaj, sądzi, że to oni są panami życia i 

śmierci, że od nich (wyłącznie) zależy teraźniejszość i przyszłość 

świata, że oni decydują, co jest dobre, a co złe, co można, a czego 

nie można robić, co jest prawdą, co fałszem. Tak było dawniej i tak 

również jest dzisiaj. Zapomnieli lub nie chcieli przyjąć prawdy, że 

tym, który rządzi, jest Bóg; On jest jedynym i wyłącznym Panem 

historii - świata i jego mieszkańców. Biblia uczy, że jest On 

Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia, ale też Bogiem 

sprawiedliwym, niezależnym w swoich sądach. Jest Bogiem, który 

wymaga, ale też Bogiem przychodzącym z pomocą tym, którzy 

chcą żyć według Jego przykazań.  

     Oczekiwanie na przyjście Jezusa ma zatem być czasem 

działania, nie bezczynności, czasem wysiłku, nie lenistwa. 

"Uważajcie na siebie - mówi Chrystus - aby wasze serca nie były 

ociężałe wskutek, obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 

ten dzień nie przypadł na was znienacka". Perspektywa Bożego 

sądu jest ważnym horyzontem naszych myśli i działań, czasu 

Adwentu. Przypomina ona, że ostatecznie liczy się tylko i 

wyłącznie Bóg.  

 

                                                         

Drogi Księże Proboszczu Andrzeju, z okazji imienin pragniemy 

Ci życzyć przede wszystkim, błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Chełmskiej, 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 2, 1-5 

 

Ewangelia Mt 8, 5-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 49, 1-6 

 

2 czytanie Rz 10, 9-18 

                                                           

Ewangelia Mt 4, 18-22 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 25, 6-10a 

 

 Ewangelia Mt 15, 29-37 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 26, 1-6 

 

 Ewangelia Mt 7, 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. 

15a. 6-8 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Ba 5, 1-9 

                            

2 czytanie Flp 1, 4-6.8-11 

                                      

Ewangelia Łk 3, 1-3 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod 

hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa.   

• Maryja jest Królową Adwentu. Ciesząc się, że jesteśmy w Jej sanktuarium, 

zachęcamy do obchodzenia na kolanach obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Może to 

być jedna z naszych adwentowych praktyk. 

• Pięknym przygotowaniem do Bożego Narodzenia będą poranne Msze św. maryjne, 

zwane roratami, sprawowane o godz. 6.00 od jutra we wszystkie dni powszednie. 

Tematem homilii będzie Droga do Betlejem. Każdego dnia będziemy duchowo 

pielgrzymowali do Ziemi Świętej, odwiedzając poszczególne miejsca od Nazaretu aż 

do Betlejem. Ze względu na pandemię w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, dzieci 

zapraszamy na roraty z dorosłymi na godz. 6.00 dwa razy w tygodniu we wtorki i 

czwartki. Prosimy je o przynoszenie ze sobą za każdym razem serduszka ze swoim 

imieniem i nazwiskiem, które wykorzystane zostaną w losowaniu figury Matki Bożej 

Niepokalanej. Dziecko, które wylosuje, zabiera figurę do domu, by razem z 

rodzicami i rodzeństwem wspólnie się modlić, i przynosi ją na następne roraty. Na 

koniec spośród dzieci uczestniczących w tym nabożeństwie maryjnym zostanie 

wylosowane jedno, które zabierze figurę Maryi na zawsze do siebie. Jeśli wybieramy 

się własnym autem, pamiętajmy o innych. Serdecznie zapraszamy wszystkich. 

Prosimy o zabranie ze sobą lampionów i zachowanie ostrożności, by nie pozalewać 

woskiem nowych siedzisk.   

• Jeszcze tylko dziś i jutro zapraszamy na modlitwę Duchowa obrona granic Ojczyzny 

- wielka nowenna o pokój i błogosławieństwo dla Polski z bł. Prymasem Tysiąclecia. 

Cieszymy się z bardzo wysokiej frekwencji. Jeśli jeszcze ktoś nie uczestniczył w tej 

modlitwie, a zależy mu na pokoju w naszej Ojczyźnie, powinien koniecznie 

skorzystać z takiej okazji. 

• Przed bazyliką, podobnie jak w ubiegłą niedzielę, młodzież z Ruchu „Światło – 

Życie” rozprowadza zdrapki. Zachęcamy do ich nabycia. 

• Jutro zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Chcemy w tym roku, by dotarły 

do naszych rodzin dzięki zaangażowaniu parafian. Proponujemy, by do kancelarii 

bądź do zakrystii zgłaszały się osoby - przedstawiciele bloków czy ulic, na których 

są domy jednorodzinne - by zabrać opłatek dla ich mieszkańców. Zaangażujmy się 

w tę posługę, aby każda rodzina mogła otrzymać poświęcony opłatek. Jeśli przy tej 

okazji zechcemy złożyć ofiarę, to zostanie ona przeznaczona na wykonanie Ołtarza 

Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
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• We wtorek o godz.18.00 będzie sprawowana trzecia Msza św. w intencji zmarłych 

polecanych w tegorocznych wypominkach 

• 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, dla 

których o godz. 16.30 Msza św., a od godz. 17.30 młodzież i dorosłych. Odwiedziny 

chorych zgodnie z planem. Będzie to jednocześnie spowiedź przedświąteczna 

• W pierwszą sobotę o godz. 7.30 odprawiony zostanie różaniec, o godz. 8.00 Msza 

św., po niej zaś piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic różańcowych. 

• W naszym mieście już od dwóch lat mężczyźni – Rycerze Maryi – uczestniczą w 

nabożeństwie Różaniec Mężczyzn ulicami miasta. W najbliższą sobotę, 4 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 2. rocznicę naszej męskiej modlitwy. 

• W niedzielę za tydzień z racji św. Barbary, o godz. 9.00 będziemy modlili się w 

intencji naszej Chełmskiej Cementowni Cemex. 

• Konferencja dla Rodziny Żywego Różańca za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00. 

• W następną niedzielę odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez 

członków wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Dochód z ręcznie wykonanych ozdób 

przeznaczony będzie na wsparcie Chełmskiego Centrum Ewangelizacji. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask. Wśród nich jest nasz 

ks. Proboszcz. We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji. 

Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium życzymy 

szczęśliwego oraz zdrowego tygodnia po opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 


