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   Pierwsze czytanie                                                                          Iz 2,1-5                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

   Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu 

czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad 

pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ”Chodźcie, 

wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, 

byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z 

Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych 

narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród 

przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!                                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              Rz 13,11-14         

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze 

snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się 

posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy 

się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i 

pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie 

się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. 

                                                                                                                    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                                                                                  Mt 24,37-44                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

   Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 

Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za 

mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł 

potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć 

na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w 

którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której 

porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 

swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie”. 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 

 

 

Pan Jezus posługuje się przykładem ze Starego Testamentu, aby przybliżyć swoim 

słuchaczom prawdę o swojej Paruzji. Mówi, że za dni Noego ludzie przeżywali swoje 

życie i niespodziewanie spadł na nich potop. Jednakże trzeba powiedzieć, że była 

grupka ludzi, którzy spodziewali się go, mianowicie Noe, jego żona, trzej synowie i 
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ich żony. Oni wiedzieli, dzięki objawieniu danemu Noemu, że 

przyjdzie katastrofa, przygotowywali się do niej i dlatego zarówno 

oni jak i natura przetrwali. Podobnie jest i dzisiaj. My przecież 

wiemy, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie. Kiedy? To jest wiadome 

tylko Bogu samemu, dlatego musimy czuwać, aby ten dzień nie 

przyszedł na nas nagle. Co to znaczy czuwać? Pan Jezus często o 

tym mówił: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. 

Czuwać to znaczy mieć czyste sumienie, spełniać swoje obowiązki 

i modlić się gorliwie. Święty Dominik Savio kiedyś został 

zapytany przez świętego Jana Bosko, swojego wychowawcę: 

Dominiku, grasz teraz w piłkę, a co byś zrobił, gdybyś wiedział, że 

za chwilę przyjdzie Pan Jezus? Ten chłopak odpowiedział z 

niezwykłą szczerością: Grałbym dalej w piłkę. Powiedział tak, 

ponieważ miał czyste sumienie i mógł bez lęku stanąć przed Panem 

Jezusem. Zatem i my czuwajmy, bo zarówno Paruzja jak i dzień 

naszej śmierci przychodzą nagle.   

 

Panie, przepełnij naszego ducha światłem Twojej łaski. Spraw, 

abyśmy potrafili dostrzec Twoją codzienną obecność, byśmy każdy 

dzień przeżywali jako dzieci Boże i bracia, wiernie i z mądrością. 

Amen. 

 

 

                                                   

 

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 4, 2-6 

 

 Ewangelia Łk 8, 5-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 11, 1-10   

                                                       

Ewangelia Łk 10, 21-24 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 49, 1-6 

 

 Ewangelia Mt 4, 18-22 
                                    

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, 19-26 

 

 Ewangelia Mt 9, 35-10,5-8 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Iz 11, 1-10 
 

  2 czytanie Rz 15, 4-9 

 

Ewangelia Mt 3, 1-12 
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             Ogłoszenia parafialne 

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

hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy. 

• Gościmy dziś ks. prof. Piotra Szczura z KUL-u, który przez cały dzień  głosi 

homilię. W akcie solidarności z Kościołem prześladowanym będziemy mogli złożyć 

na jego ręce ofiary do puszki.  

• Lista kandydatów do Rady Parafialnej, zgłoszonych przez wiernych i wyrażających 

zgodę na kandydowanie, została umieszczona na tablicy ogłoszeń przy wejściu 

głównym. Prosimy o zapoznanie się. Za tydzień wybory. Spośród kandydatów głos 

będzie można oddać na jednego. 

• Jutro zostaną pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Chcemy w tym roku, 

podobnie jak w ubiegłym, by dotarły do naszych rodzin dzięki zaangażowaniu 

parafian. Proponujemy, by do kancelarii bądź 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. Mamy tyle osób zaangażowanych w różne 

grupy formacyjne. Potraktujmy to zadanie jako posługę. 

• Od jutra zapraszamy do naszego sanktuarium codziennie na godz. 6.00 na roraty. 

Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów. Zapraszamy dorosłych i młodzież 

przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Roraty dla dzieci odprawiane 

będą dwa razy w tygodniu - we wtorek i czwartek - również o godz. 6.00.  Prosimy 

by dzieci przynosiły serduszka ze swoim imieniem oraz nazwiskiem i składały je do 

koszyczka przy ołtarzu. W ten sposób będą uczestniczyły w losowaniu figury Matki 

Bożej - w tym roku Matki Bożej Królowej Pokoju z Medjugorie. Dziecko, które 

wylosuje figurkę danego dnia, zabiera ją do domu, by tam pomodlić się z rodziną o 

pokój. Następnego dnia przynosi ją na kolejne nabożeństwo. Na zakończenie rorat 

spośród dzieci w nich uczestniczących, wylosujemy osobę, która na stałe zabierze 

figurę Maryi do domu. W tym roku po raz pierwszy wraz z Radą Parafialną i 

Zespołem Caritas, chcemy po roratach we wtorki i czwartki zaprosić wszystkie 

dzieci do sali różańcowej na drożdżówkę i herbatę. 

• W adwencie niech nie zabraknie również podejmowanych dobrowolnie 

postanowień i umartwień adwentowych. Zachęcamy do adoracji Najświętszego 

Sakramentu w kaplicy adoracji. Szczególnie przed południem. Czasem Pan Jezus 

jest sam.  Przypominamy, że przy wejściu głównym wyłożona jest księga, do której 

możemy wpisywać się na adorację w określonym czasie. Kolejną propozycją jest 

również modlitwa z Matką Bożą Chełmską za różne osoby, grupy i stany. Każdego 
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dnia będziemy mogli wylosować sobie kartkę z intencją. Kartki wyłożone są przy 

drzwiach wejściowych. 

• Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza już jutro na godz. 19.00 do bazyliki na 

spotkanie z Krzysztofem Demczukiem, liderem wspólnoty Metanoia oraz terapeutą, 

który opowie o relacjach we wspólnocie oraz o tym, co sprawia, że wiara wzrasta. 

Zapraszamy! 

 

• We wtorek kolejna modlitwa o dar dziecka dla małżeństw borykających się z 

problemem poczęcia. Początek Mszą św. o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo w tej 

intencji.  

 

 

• Misja Miłość to projekt realizowany przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w 

Archidiecezji Lubelskiej. Jest skierowany do wszystkich par, które pragną żyć w 

jedności i miłości.  Pierwsze spotkanie odbyło się w minionym tygodniu, na kolejne 

zapraszamy w najbliższy wtorek na godz. 19.00 do sali różańcowej. Spotkania są 

otwarte, nie wymagają zapisów. Jedyny warunek to przyjść koniecznie w parach. 

Przychodźcie i przyprowadzajcie znajomych!    

• Również we wtorek w wigilię imienin ks. Proboszcza zapraszamy na Mszę św. w 

jego intencji o godz. 18.00. 

• Zapraszamy na premierowy koncert promocyjny nowej płyty pt. Wędrowiec zespołu 

Good God. Odbędzie się on 1 grudnia o godz. 19.30 w ChDK-u. Bilety w cenie 25 

zł można nabyć na stronie ChDK-u. 

• 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., od godz. 16.00 zapraszamy dzieci, a od godz. 

17.00 młodzież i dorosłych. Nabożeństwo pierwszopiątkowe poranne odprawione 

zostanie po Mszy św. o godz. 8.00. kiedy rozpoczyna się adoracja w kaplicy.  

• Odwiedziny chorych w domach zgodnie z comiesięcznym planem. 

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

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

• Pierwsza sobota miesiąca w naszym sanktuarium to spotkanie modlitewne dla 

mężczyzn ziemi chełmskiej – tzw. męski różaniec Rycerzy Maryi. Mijają już trzy 

lata tej modlitwy.  Zapraszamy mężczyzn w każdym wieku - od dziecka do 

starszego. Początek Mszą św. o godz. 8.00. Niech Cię, Bracie, nie zabraknie! Zaproś 

swoich znajomych! Potrzebujemy modlitwy mężczyzn silnych wiarą. Takie będą 

również rodziny. 
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• Za tydzień podczas Mszy św. o godz.9.00 z racji św. Barbary modlić się będziemy 

za pracowników naszej Chełmskiej Cementowni – Cemex. 

 

• Bóg zapłać! za ofiary składane na tacę na potrzeby remontowo - budowlane w 

sanktuarium. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Gościom i Sympatykom szczęśliwego tygodnia po opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 

 

 

 


