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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 2 stycznia 2022 r. 

   Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 

  Pierwsze czytanie                                                                    Syr 24,1-2.8-12                                                                                     
  Czytanie z Mądrości Syracha 

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na 

zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał 

mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W 

Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym 

początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego 

obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 

Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.                         

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                            

Drugie czytanie                                                                               Ef 1,3-6.15-18           

Czytanie z Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

   Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który 

napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w 

Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci 

i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 

przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku 

chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, 

usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich 

świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. 

[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 

http://www.bazylika.net/
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ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam 

światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym 

bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                  

Aklamacja                                                                                     1 Tm 3,16                                                                                  
 

  Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                            J 1,1-18 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana    

    Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 

stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 

imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 

przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była 

światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 

świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do 

swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 

moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, 

ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i 

zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w 

słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę 

po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 

przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest 

w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.                                                  Oto Słowo Pańskie.                                                                          

http://mateusz.pl/czytania/2021/20211031.html#start
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Rozważanie

Gdy byłem dzieckiem często uczestniczyłem zarówno w Pasterce jak i w 

Mszy w dzień Bożego Narodzenia. Pamiętam, że byłem rozczarowany, gdy 

zamiast barwnej historii narodzenia Pana Jezusa, czytanej w nocy, w dzień 

słyszałem abstrakcyjne rozważania św. Jana o Słowie i światłości, która 

świeci w ciemnościach. Z czasem zacząłem doceniać piękno poematu 

umiłowanego ucznia Jezusa oraz jego znaczenie dla zrozumienia całej 

historii Zbawienia. Ten fragment jest kluczem do zrozumienia całej 

Ewangelii. Może dlatego przed reformą liturgiczną Prolog św. Jana był 

czytany na zakończenie każdej Mszy (do dziś tak jest w tzw. Mszy 

trydenckiej), 

Świat i my wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga. Nosimy w sobie w 

Jego światło. Uczynił nas zdolnymi do życia w Nim, do miłości. Jednak 

upadek aniołów i upadek człowieka sprawia, że w tym chcianym przez 

Boga świecie istnieje zło. Niekiedy możemy mieć wrażenie, że ono 

dominuje. Dzisiaj epidemia i jej społeczne oraz gospodarcze konsekwencje 

napełniają nas lękiem. Podobnie, głęboki kryzys wiary i moralności, który 

ujawnił się w naszym narodzie w ostatnim czasie, sprawiają, że 

chcielibyśmy powiedzieć za Mickiewiczem: „ciemności kryją ziemię”. 

A jednak, „światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”. Bóg 

nie opuścił swojego stworzenia. Świat nigdy nie stał się radykalnie zły. 

Jednak człowiek, pogrążony w mroku grzechu przestał widzieć światło. Nie 

był w stanie przeniknąć ciemności. Potrzebował radykalnej przemiany. 

Dlatego „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Dopiero gdy 

pojmiemy te słowa św. Jana, możemy „czytać ze zrozumieniem” historię 

narodzenia w stajence, pasterzy biegnących do Betlejem czy pokłonu 

Mędrców. Dziecko, które Maryja urodziła przed 2000 lat jest Bogiem, który 

przyjął ludzką naturę. Tym samym Bogiem, który powołał do istnienia cały 

świat i każdego z nas z osobna. Który daje nam życie, jest światłem, „które 

oświeca każdego człowieka gdy na świat przychodzi”. 

Ten Wszechmocny Bóg, choć świat i my jesteśmy Jego własnością, daje 

nam wybór. Oto kolejna tajemnica o której pisze św. Jan. Możemy Go nie 

przyjąć! Ale jeśli przyjmiemy stajemy się Jego przybranymi dziećmi. Jego 

życie w nas pulsuje. Nosimy w sobie Jego światło. I choć nadal otaczają nas 

ciemności, czasem niestety z naszej winy, to nie mogą nas ogarnąć, bo On 

jest w nas. 

Boże Narodzenie kojarzy nam się z dzieciństwem. To dobrze, ale 

postarajmy się, żeby te skojarzenia i wspomnienia prowadziły nas do 

głębszego przeżycia sensu tych świąt. Bóg stał się małym dzieckiem, aby 

nas uczynić swoimi dziećmi. Wtedy dopiero nasze życie chrześcijańskie 

nabiera dojrzałości, gdy zdamy sobie sprawę, że wobec Niego jesteśmy 

małymi dziećmi. 

 

 

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 J 2, 29-3,6 

 

Ewangelia J 1, 29-34 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 J 1, 5-2,2 

                                                         

Ewangelia Mt 2, 13-18 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 J 3, 11-21 

 

 Ewangelia J 1, 43-51 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 60, 1-6 

 

2 czytanie Ef 3, 2-3a.5-6 

 

 Ewangelia Mt 2, 1-12 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 J 3, 22-4,6 

 

 Ewangelia Mt 4, 12-17.23-

25 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 J 4, 7-10 

                                   

Ewangelia Mk 6, 34-44 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 40, 1-5.9-11 

                            

2 czytanie Tt 2, 11-14;3, 4-

7 

                                      

Ewangelia Łk 3, 15-16.21-

22 
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                   Ogłoszenia parafialne 

 

• Dziś na godz. 17.00 zapraszamy na Świąteczny Koncert Kolęd w wykonaniu 

młodzieży ziemi chełmskiej. Wystąpią: ks. Damazy Soja – organy, Dariusz 

Kwietniewski – pianino, Patrycja Wilgos - alt/ akordeon, Martyna Poleszak – 

sopran/skrzypce, Dominik Bitner - bas/baryton. Zapraszamy! 

• Wspólnocie Oaza Dorosłych, formującej się przy naszym sanktuarium, składamy 

serdeczne podziękowania za pięć lat redagowania i wydawania parafialnej gazetki W 

Sercu Maryi. Bóg zapłać! Państwu Zbigniewowi Hander, Marcinowi Kobelskiemu i 

Małgorzacie Lipczyńskiej. 

• W poniedziałek od godz. 16.00 w kancelarii parafialnej porad będzie udzielał 

prawnik. Zapraszamy! 

• Są jeszcze paczki żywnościowe dla potrzebujących. Można je odbierać w środę od 

godz. 16.00 w bibliotece w podcieniach. Zespół Caritas zaprasza. 

• W czwartek uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek Mszy św. 

tak jak w niedzielę. Na zakończenie każdej Eucharystii kapłan będzie błogosławił 

kadzidło i kredę. Zabierzmy je ze sobą. Kredą oznaczmy drzwi naszych domów, 

wypisując imiona Mędrców, a kadzidło spalmy, jako wyraz naszej gotowości do 

oddawania czci Bogu.  

• W czwartek już po raz dwunasty w naszym mieście wyruszy Orszak Trzech Króli 

pod hasłem: „ Dzień dziś wesoły”. W związku z panującą epidemią podobnie jak w 

ubiegłym roku nie będzie przemarszu ulicami miasta i barwnego orszakowego 

korowodu. Uroczystość odbędzie się w kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów. 

Rozpocznie się o godz. 12.00 Mszą św. z udziałem Świętej Rodziny, trzech 

monarchów, aniołów, pasterzy i dzieci w koronach na głowach. Po Liturgii młodzież 

oraz dorośli przedstawią jasełka. Zapraszamy! 

• Taca zebrana w czasie uroczystości Trzech Króli przeznaczona jest na Krajowy 

Fundusz Misyjny. 

• W pierwszy czwartek miesiąca będziemy modlili się za wszystkich powołanych do  

służby kapłańskiej i zakonnej, a także o nowe powołania oraz za osoby modlące się 

za powołanych. 

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. oraz 

od godz. 16.00 dla dzieci, a od godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych. Kapłani 

odwiedzą chorych w domach.  
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• Wizytę duszpasterską rozpoczniemy w poniedziałek 10 stycznia. Odwiedzimy z 

modlitwą błogosławieństwa domu wszystkie rodziny, które zgłosiły wolę przyjęcia 

kapłanów, oraz te, które tego nie uczyniły, a również tego pragną. Znakiem 

gotowości zaproszenia duchownego niechaj będą uchylone drzwi mieszkań w 

blokach czy furtki w domach jednorodzinnych. Jeśli w naszym sąsiedztwie są osoby 

starsze czy chore, które również pragną przyjąć kapłana, prosimy sąsiadów albo 

bliskich o umożliwienie im tego spotkania. Gdyby zdarzyło się tak, że ktoś zaprosił 

wcześniej kapłana, a w dniu wizyty jest chory (przeziębienie czy covid), prosimy o 

wcześniejsze poinformowanie. Naszą wspólną modlitwę błogosławieństwa domu 

przełożymy wówczas na inny czas. Chcemy też prosić wszystkich, którzy zawsze 

podejmowali kapłanów poczęstunkiem, aby w tym roku zrezygnowali z tej formy 

gościnności. Zechciejmy wszyscy zachować reżim sanitarny, rezygnując na przykład 

z podawania sobie rąk. Na zakończenie wizyty duszpasterskiej w parafii zapraszamy 

wszystkie rodziny, które wybrały drugą formę wizyty duszpasterskiej, do kościoła 

na Mszę św. z błogosławieństwem. Szczegółowy plan wizyty podamy jeszcze w tym 

tygodniu na stronie internetowej parafii, a w przyszłą niedzielę w gazetce parafialnej. 

• Przy wyjściu z bazyliki umieszczone są kalendarze sanktuaryjne na przyszły rok. 

Zachęcamy do ich nabywania. Cena 6 zł. 

• 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 Bożego błogosławieństwa, a 

Gościom, Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium wszelkiego dobra w 

nowym 2022 roku. 

 

 

 


