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Niedziela 19 grudnia 2021 r. 

   Czwarta Niedziela Adwentu 

 

  Pierwsze czytanie                                                                          Mi 5,1-4a                                                                                     
  Czytanie z Księgi Proroka Micheasza 

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z 

ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, 

od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. 

Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem 

mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego 

władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.                        

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.    

                                                                                                                                                                                                                                          

Drugie czytanie                                                                               Hbr 10,5-10           

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków  

   Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi 

utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: 

Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Wyżej 

powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się 

Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym 

spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli 

uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.       

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                  

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Łk 1, 38                                                                                  
 

  Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. 

 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                       Łk 1,39-45 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza    

     W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta 

w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 

napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego 

Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 

uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie

Na frontonie bazyliki w Ein Karem znajduje się mozaika, która przedstawia Maryję w 

drodze. Droga wije się stromo pomiędzy górami, a na jej szczycie widoczna jest 

oczekująca Elżbieta. W trudzie samotnej, pospiesznej i niecierpliwej wędrówki 

towarzyszą Maryi aniołowie. W ikonach wschodnich przedstawia się Maryję, jako 

Monstrancję, która nosi w sobie Jezusa. Jednak Maryja nie zachowuje Jezusa dla siebie. 

Przeciwnie, już po Zwiastowaniu idzie, by podzielić się Nim z Elżbietą. W opisie podróży 

Maryi uderza pośpiech: „poszła z pośpiechem w góry”. Pośpiech Maryi, Jej „niecierpliwe 

pragnienie” dzielenia się Darem otrzymanym od Boga, pragnienie dzielenia się Jezusem 

i służba Elżbiecie wyrażają dynamizm Jej wiary. „Od chwili Nawiedzenia Maryja 

zdradza oznaki niecierpliwości. Jest świadoma, że Syn nie należy do Niej. Jest 

przeznaczony dla innych. Jest darem dla wszystkich. Ona zaś jeszcze przed Jego 

urodzeniem, już niesie Go do tych, do których przyszedł. Niesie Go do ludzi” (A. 

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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Pronzato). Maryja „weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. W 

tym krótkim zdaniu zawiera się głębia spotkania. Spotykają się dwie bliskie 

sobie kobiety; kobiety płodne, szczęśliwe, błogosławione. Każda z nich nosi 

w sobie dziecko: Maryja – Syna Bożego, Elżbieta – Jego poprzednika, 

prekursora. Obydwie darzą siebie szacunkiem, wiarą, miłością i cieszą się 

Darem Boga – Zbawicielem. W te ostatnie dni adwentowe, gdy jesteśmy 

zabiegani, nie mamy czasu i poddajemy się gorączce przedświątecznej, 

Maryja przypomina nam o innym zabieganiu, pospiechu, gorączce – o 

„gorączce duchowej”. Nie zagubmy duchowego wymiaru Adwentu. Niech 

nam towarzyszy niecierpliwość, napięcie i zapał w oczekiwaniu na spotkanie 

przychodzącego Pana. Nie zatraćmy również wagi i głębi spotkań 

międzyludzkich. „Nawiedzając innych” kontemplujmy i naśladujmy Maryję. 

Aby nasze „nawiedzenia” były głębokie, trzeba opuścić „własny „Nazaret”, 

wyjść z siebie”, pokonać „góry” lęków, obaw, własnego egoizmu, 

wygodnictwa. Wchodząc do domu innych, należy ich „pozdrowić”; z 

szacunkiem spojrzeć na tajemnicę, na to, co w innych jedyne i niepowtarzalne. 

Prawdziwe spotkanie jest możliwe dzięki szacunkowi i dostrzeganiu 

wzajemnej wartości i godności. Nie ma w nim deprecjacji, zazdrości, 

wywyższania się, porównywania… Jest życzliwa akceptacja i szacunek 

wobec inności, tajemnicy. Jak w spotkaniu Maryi z Elżbietą… 

Czy w adwentowym oczekiwaniu towarzyszy mi „duchowy pośpiech”, zapał, gorliwość, 

niecierpliwość serca? Czym dzielę się z innymi w tych dniach? Co wnoszę w ich życie? Jak 

wyglądają moje spotkania z innymi ludźmi? Czy mam świadomość własnej głębi ducha i 

czy szanuję głębię innych? 

Wsłuchajmy się w „pozdrowienie Maryi”. Z jakim pozdrowieniem zwraca się do nas w tym 

przedświątecznym czasie? Czego nam życzy? Jaką myśl podsuwa? 

 

                                                         Życzenia 

Pragniemy, by te święta Bożego Narodzenia były jeszcze raz 
powodem radości i nadziei, abyśmy mogli ucieszyć się tym, że Bóg w 
swojej łaskawości pochylił się nad każdą i każdym z nas i abyśmy 
teraz tą miłością, której doświadczyliśmy mogli się dzielić z innymi, 
z tymi, z którymi zasiądziemy przy wigilijnym stole, których 
spotkamy w te święta, do których wyjdziemy z miłością i 
przebaczeniem. Wszystkim gorąco życzymy, aby, tajemnica Bożego 
Narodzenia, przemówiła do nas z nową mocą, abyśmy doświadczyli 
radości i łaskawości Pana i odnowieni starali się być świadkami 
miłości dla innych.  

              Błogosławionych, radosnych, szczęśliwych świąt  

                                    Bożego Narodzenia. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Iz 7, 10-14 

 

Ewangelia Łk 1, 26-38 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Pnp 2, 8-14 

                                                         

Ewangelia Łk 1, 39-45 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Sm 1, 24-28 

 

 Ewangelia Łk 1, 46-56 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ml 3, 1-4. 23-24 

 

 Ewangelia Łk 1, 57-66 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 2 Sm 7, 1-5.8b-

12. 14a.16 

 

 Ewangelia Łk 1, 67-79 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Iz 62, 1-5 

 

2 czytanie Dz 13, 16-12-25 
                                    

Ewangelia Mt 1, 1-25 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 1 Sm 1, 20-22. 

24-28 

                            

2 czytanie 1J 3, 1-2. 21-24 

                                      

Ewangelia Łk 2, 41-52 
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                   Ogłoszenia parafialne 

 

• Trwa Nowenna przed Bożym Narodzeniem. Codziennie o godz. 17.40, a w Wigilię 

pół godziny przed Pasterką. 

• Bóg zapłać! wszystkim osobom, które roznosiły opłatki. 

• Dziś ministranci za dobrowolną ofiarę rozprowadzają przed bazyliką sianko na stół 

wigilijny. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na formację ministrantów. 

• We wtorek o godz.18.00 Msza św., a następnie modlitwa przed Najświętszym 

Sakramentem o dar poczęcia dla małżeństw borykających się z problemem 

niepłodności. Zapraszamy. 

• W środę o godz. 19.00 konferencja do rodziców i chrzestnych.  

• Do czwartku od godz. 17.30 oczekujemy w konfesjonałach na wszystkich, którzy 

jeszcze z różnych powodów nie zdążyli się wyspowiadać. 

• W piątek ostatnie w tym roku roraty. Serdecznie zapraszamy! 

• Na Mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy wszystkie rodziny, które w tym roku pożegnały 

swoich bliskich. O godz. 7.45 czytane będą imiona zmarłych. Przed ołtarzem będą 

płonęły znicze symbolizujące obecność naszych bliskich. Po Eucharystii rodziny 

zabiorą je i zaniosą na groby tych, których po raz pierwszy zabraknie przy stole 

wigilijnym i na święta. 

• Wigilia dla osób samotnych, ubogich oraz bezdomnych z całego miasta i okolicy 

odbędzie się 24 grudnia o godz. 10.00. Będzie w niej uczestniczył ks. bp Józef 

Wróbel. Serdecznie zapraszamy! 

• Wieczorem wieczerza wigilijna w naszych domach. Postarajmy się, aby nasze 

świętowanie miało charakter prawdziwie religijny. Niech nie zabraknie wspólnej 

modlitwy, czytania Ewangelii, łamania się opłatkiem, rodzinnego kolędowania, może 

wyciągnięcia ręki do zgody. Odłóżmy telefony komórkowe, wyłączmy telewizory, 

komputery – niech to będzie czas dla rodziny! W same święta niech w centrum 

znajdzie się udział we Mszy św. i budowanie jedności rodzinnej. 

• O godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę.   

• W sobotę uroczystość Bożego Narodzenia. W drugi dzień świąt obchodzimy Święto 

św. Szczepana. Ponieważ w tym roku przypada ono w niedzielę, a zwykle w pierwszą 

niedzielę po Bożym Narodzeniu jest uroczystość Świętej Rodziny, najbliższa 

niedziela poświęcona będzie Świętej Rodzinie. Podczas każdej Mszy św. 
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błogosławieństwo indywidualne i rodzin. 

• W poniedziałek Święto św. Jana. Msze św. w bazylice o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 

18.00. Podczas każdej Mszy św. będzie błogosławione wino.  Prosimy, by przynieść 

swoje. 

• Zwykle po świętach były odwiedziny naszych Parafian, czyli wizyta duszpasterska z 

modlitwą błogosławieństwa. W związku z trudnym czasem pandemii nasz ks. 

Arcybiskup wydał dekret w sprawie jej przebiegu, podając dwie możliwości: albo 

zapraszanie rodzin do parafii na wspólną modlitwę i Mszę św. - podobnie jak w roku 

ubiegłym, albo odwiedziny przez kapłanów poszczególnych rodzin na ich 

zaproszenie. Osoby roznoszące opłatki prosiliśmy, by pytały, czy rodzina chce 

zaprosić kapłana. Zdecydowana większość takie życzenie wyraziła. Jesteśmy 

wdzięczni za zaproszenie. Oczywiście wszystko w wolności. Jeśli ktoś ma obawy czy 

przeżywa jakiś lęk, proszę być spokojnym i nie mieć wyrzutów sumienia, że kapłana 

w tym roku nie przyjmie. Ufamy, że za rok będzie lepiej. Jeśli ktoś w tym czasie 

będzie przeziębiony czy zachoruje na COVID-19, a wcześniej zaprosił kapłana, dla 

dobra własnego i innych powinien o tym poinformować, wtedy nasza wspólna 

modlitwa odbędzie się w innym terminie. Wstępnie planujemy wizytę po 9 stycznia. 

Chyba że Opatrzność będzie miała inne plany. Będziemy na bieżąco informować. 

Oczywiście będzie również wspólna modlitwa w kościele dla rodzin, które wybiorą 

pierwszą możliwość przebiegu wizyty. 

• W przyszłą niedzielę w Parafii pw. św. Rodziny odpust. Suma o godz. 12.00. Ks. 

Proboszcz serdecznie zaprasza.  

• Podczas Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się uroczystość zakończenia Duchowej 

Adopcji Poczętego Dziecka. Osoby, które podjęły ten dar modlitwy, prosimy, by 

przybyły ze świecami. 

• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na weekendowe rekolekcje dla kobiet w 

każdym wieku i powołaniu - kurs Maria Magdalena. Odbędą się w dn. 14 – 16 

stycznia 2022 r. To czas odkrywania piękna swojej kobiecości i wartości w Bogu. 

Koszt: 80 zł. Zapisy na ten kurs oraz na inne kursy na stronie www.chce.info. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Gościom oraz Sympatykom szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i 

udanego tygodnia. 

 
 

 


