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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 grudnia 2021 r. 

   Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

 

  Pierwsze czytanie                                                               1 Sm 1, 20-22. 24-28                                                                                     
  Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 

Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go imieniem Samuel, 

ponieważ mówiła: "Uprosiłam go u Pana". Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć 

Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła 

swemu mężowi: "Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się 

pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze". Gdy go odstawiła, wzięła 

go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak 

wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili 

cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: "Pozwól, 

panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła 

się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego 

zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje 

oddany Panu". I oddali tam pokłon Panu.                        

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                            

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

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła  

   Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 

Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy 

Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, 

http://www.bazylika.net/
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a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego 

przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy 

wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam 

nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa on 

w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                  

Aklamacja                                                                                    Dz 16, 14b                                                                                  
 

  Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                       Łk 2, 41-52 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza    

    Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych 

uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 

Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między 

krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 

słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili 

się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec 

Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im odpowiedział: "Czemu Mnie 

szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego 

Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił 

do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w 

swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

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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Rozważanie

"Czemuście Mnie szukali?" - od Bożego Narodzenia Boga nie 

trzeba szukać. On po prostu jest we wszystkim, co należy do Niego. 

A do Niego należy wszelkie dobro, a więc każdy człowiek, każde 

Boże stworzenie i wszelkie Boże działanie. On jest we wszystkim, 

co nie jest Jemu wrogie. 

Św. Ignacy z Loyoli nazwał znajdowanie Boga we wszystkim 

najwyższą formą pobożności, wyższą od długich modlitw w 

kościele. Być może nam, dziś, Jezus powiedziałby: "Po co tyle się 

modlicie, skoro nie umiecie mnie znaleźć w waszej codzienności? 

Czy nie wiedzieliście, że znaleźć mnie możecie wszędzie wokół 

siebie, a modlitwa ma tylko w tym pomagać?" 

 

 

 

Życzenia 

Niech otwierający się przed nami kolejny rok będzie 
szczęśliwym czasem dla wszystkich bez wyjątku. Niech 
przyniesie rozwiązywanie spraw trudnych. Wszystkim 
zdrowia i zbawienia. Dokądkolwiek będziecie 
zmierzali w tym Nowym Roku, niech wszędzie 
prowadzi Was Miłość, czyli Chrystus. 

Każdemu i każdej z Was –  

                         błogosławionego Roku Pańskiego 2022. 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 J 1, 1-4 

 

Ewangelia J 20, 2-8 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 J 1, 5-2,2 

                                                         

Ewangelia Mt 2, 13-18 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 J 2, 3-11 

 

 Ewangelia Łk 2, 22-35 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 J 2, 12-17 

 

 Ewangelia Łk 2, 36-40 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 J 2, 18-21 

 

 Ewangelia J 1, 1-18 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Lb 6, 22-27 

 

2 czytanie Ga 4, 4-7 
                                    

Ewangelia Łk 2, 16-21 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Syr 24, 1-2. 8-

12 

                            

2 czytanie Ef 1, 3-6. 15-18 

                                      

Ewangelia J 1, 1-18 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                               52/2021 

                   Ogłoszenia parafialne 

• Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżywania przez nas świąt 

składamy serdeczne Bóg zapłać. Państwu Andrzejowi Czapla i Jadwidze Kozieł za 

ofiarowanie choinek, Siostrze Julicie za dekoracje kościoła i troskę o przygotowanie 

obydwu szopek. Dziękujemy Leszkowi Dybale, Krzysztofowi Krasowskiemu, 

Władysławowi Skrzydłowskiemu, Jakubowi Pożarowszczykowi i Dominikowi 

Bitnerowi, Panom Organistom, chórowi i służbie liturgicznej elektrykom 

Wiesławowi i Tadeuszowi Krawczyńskim.                                                                  

• Bóg zapłać też Zespołowi Caritas i wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali w 

przebiegu Wigilii Miłosierdzia w naszym sanktuarium.                                                           

• Taca dzisiejsza przeznaczona jest w całości na KUL. 

• Jutro święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Msze św. w o 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. 

Podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo i podawanie wina. Prosimy by mieć 

swoje.  Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich do bazyliki na rodzinne 

kolędowanie przy szopce. 

• W piątek ostatni dzień roku kalendarzowego. Na godz. 17.00 zapraszamy do bazyliki 

na nabożeństwo dziękczynne za kończący się rok, a o godz. 17.30 Mszę św. z 

podsumowaniem życia duchowego i materialnego parafii. W tym dniu ks. Arcybiskup 

udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych. 

• W sobotę pierwszy dzień nowego roku i Uroczystość św. Bożej Rodzicielki. Porządek 

Mszy św. tak jak w niedzielę. Zamiast homilii podczas każdej Mszy św. będziemy 

uczestniczyć w nabożeństwie eucharystycznym. Jest to jednocześnie pierwsza sobota 

miesiąca. Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej nie ma potrzeby spowiedzi, 

wystarczy przyjąć Komunię świętą w intencjach wynagradzających Niepokalanemu 

Sercu Maryi. Nabożeństwo pierwszosobotnie będzie po Mszy św. o godzinie 7.00. 

Zapraszamy na nie też Rycerzy Maryi. Nie będzie w tym dniu modlitwy różańcowej 

na ulicach miasta. 

• W przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert Świąteczny Wieczór Kolęd. 

Wykonawcami będą młodzi artyści Ziemi Chełmskiej. Koncert odbędzie się w 

bazylice o godz. 17.00.  

• Wizytę duszpasterską planujemy po 9 stycznia. Odwiedzimy, jeśli nie będzie   

przeszkód związanych z pandemią, wszystkie rodziny, które zaprosiły kapłanów 

podczas roznoszenia opłatków. Wszystkich, którzy chcą przyjąć kapłana w swoim 

domu z modlitwą błogosławieństwa prosimy by uchylić drzwi w tym czasie, kiedy 

będziemy w danym bloku, czy kamienicy, a w domach prywatnych prosimy o 

uchylenie furtki lub wyjście po kapłana. 

• Solenizantom, Parafianom i Sympatykom życzymy zdrowego i szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


