
 

                                                                                                                                                            49/2022 

 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 4 grudnia 2022 r. 
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   Pierwsze czytanie                                                                        Iz 11, 1-10                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

  Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej 

duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni 

Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani 

wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w 

kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich 

warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność 

przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem 

razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. 

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą 

legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, 

dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po 

całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które 

przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 

narodów. do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.                                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              Rz 15, 4-9         

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego 

pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali 

http://www.bazylika.net/
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nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem 

Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i 

ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i 

Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus –powiadam – stał się 

sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic 

danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, 

jak napisano: "Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu 

Twojemu".  

                                                                                                                    Oto Słowo Boże. 

Aklamacja                                                                                     Łk 3, 4c. 6                                         

  Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  

                                                                                wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                    Mt 3, 1-12                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

   W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 

«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo 

proroka izajasza, gdy mówi: "Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla 

Niego prostujcie ścieżki!" Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 

skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas 

ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano 

od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że 

przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: "Plemię 

żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc 

godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za 

ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 

Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje 

dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla 

nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 

godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on 

wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w 

ogniu nieugaszonym".  

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Żyć jednak zgodnie z wolą Bożą oznacza potrzebę nawrócenia, 

konieczność metanoi (gr. metanoia – zmiana myślenia). Jest ono 

warunkiem przyjścia królestwa niebieskiego, czyli Boga i Jego 

praw, Jego zasad życia gwarantujących ład, zgodę i pokój. 

Dlatego dziś w Ewangelii z całą mocą brzmią słowa Jana 

Chrzciciela: Nawracajcie się…! (Mt 3, 2: metanoei/te, czyt.: 

metanoejte), przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie 

ścieżki! (w. 3). Widzialnym znakiem przyjęcia słów proroka Jana 

był chrzest z wody (w. 6), podczas którego ludzie wyznawali 

swoje grzechy i doświadczali łaski oczyszczenia z tego, co stare, 

brudne, dalekie od świętości. I my postarajmy się nie odwlekać 

spowiedzi świętej do ostatniego tygodnia przed Świętami, lecz 

czym prędzej wyznajmy naszą nędzę w Sakramencie Pokuty i 

Pojednania, bo każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 

zostaje wycięte i wrzucone w ogień (w. 10). Nie bądźmy jak 

faryzeusze i saduceusze – plemię żmijowe (w. 7), które zadufane 

we własnej pysze zamknęło się na autentyczny głos Boga.  

Bóg nie żąda od nas, abyśmy jak św. Jan Chrzciciel nosili odzienie 

z sierści wielbłądziej i żywili się szarańczą (w. 3, greckie słowo 

akris oznaczać może i owada, i roślinę strączkową, chleb 

świętojański, ceratonię), ale oczekuje serc gotowych na Jego 

przyjście. Może zdarzyć się tak, że, i my, jak syn Zachariasza, 

będziemy głosem wołającym na pustyni (w. 4). Jeśli jednak tak 

jak on, własnym przykładem życia będziemy mówić o Bogu, 

wówczas całe tłumy słuchaczy (Jerozolima oraz cała Judea i cała 

okolica nad Jordanem, w. 5) pociągną w naszym kierunku i 

wydadzą godny owoc nawrócenia (w. 8). Godny (gr. aksios: 

warty, dojrzały), czyli taki, którym inni będą mogli się karmić. 

Jeden głos wołającego na pustyni i liczne tłumy nawracających 

się... Jeden Jonasz, pięć słów i przemiana moralna wszystkich 

mieszkańców Niniwy. Jeden prorok… Jeden „ja”, ale wierny w 

głoszeniu Boga. To wystarczy, by działy się cuda Bożego 

miłosierdzia, by przybliżyło się do nas królestwo niebieskie. 

Marana Tha! 

Ojcze, rozbudź w nas zdolność czekania na Twojego Syna i 

przyjmowania Go w naszym życiu, abyśmy, ożywiani przez 

Twojego Ducha, mogli się nawrócić na Twoje wyroki i zostać 

przyjęci jako umiłowane dzieci. Amen. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Iz 35, 1-10 

 

 Ewangelia Łk 5, 17-26 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 40, 1-11   

                                                       

Ewangelia Łk 18, 12-14 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 40, 25-31 

 

 Ewangelia Mt 11, 28-30 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rdz 3, 9-15 

 

2 czytanie Ef 1, 3-12 

 

  Ewangelia Łk 1, 26-38 

 

Piątek 

                                           
 1 czytanie Iz 48, 17-19 

 

   Ewangelia Mt 11, 16-19 

 

Sobota 

 

1 czytanie Syr 48, 1-11 

 

 Ewangelia Mt 17, 10-13 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Iz 35, 1-6a.10 
 

  2 czytanie Jk 5, 7-10 

 

Ewangelia Mt 11, 2-11 
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               Ogłoszenia parafialne 

• Cieszymy się, że w pierwszym tygodniu Adwentu dużo osób uczestniczyło w 

roratach o godz. 6.00. Życzymy wytrwałości do końca i zapraszamy kolejne, które 

być może nigdy jeszcze w tej modlitwie nie uczestniczyły. Niestety brakowało 

młodzieży, kandydatów do bierzmowania i niewiele było dzieci. Ale dziękujemy 

tym, które były. Prosimy rodziców postarajmy się przynajmniej jeden raz przyjść z 

dzieckiem.  Dzieci zapraszamy dwa razy w tygodniu - we wtorek i czwartek - 

również na godz. 6.00. Wtedy przychodzimy z papierowym serduszkiem ze swoim 

imieniem i nazwiskiem. Prosimy wszystkich o przynoszenie lampionów. Po roratach 

dzieci i rodziców zapraszamy do sali różańcowej na poczęstunek.  

• Przy wyjściu głównym z bazyliki wyłożone są modlitwy do Matki Bożej Chełmskiej 

w różnych intencjach. Każdego dnia przez cały Adwent można wylosować sobie taką 

kartkę modlitewną.   

• Dzisiejsza niedziela jest Dniem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ogarniamy 

modlitwą naszych braci i siostry. 

• Dziś też odbywają się wybory do nowej Rady Parafialnej. Listy z nazwiskami osób 

wyłożone są na stoliku przy wyjściu. Spośród 20 kandydatów wybieramy jednego, 

zakreślając przy jego nazwisku krzyżyk. Następnie wrzucamy kartkę do urny. 

Prosimy o zaangażowanie się w wybory. 

• Dziś przed bazyliką odbywa się kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez 

członków Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Dochód z ręcznie wykonanych ozdób 

przeznaczony będzie na wsparcie Chełmskiego Centrum Ewangelizacji. Są też 

rozdawane ulotki informujące o idei i działaniach Centrum.  Na kiermaszu jest 

możliwość zakupienia za dobrowolną ofiarę najnowszej płyty zespołu Good God pt. 

Wędrowiec. 

• W czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 

11.00, 16.00 i 18.00. O godz. 12.00 Godzina Łaski Maryi. Zapraszamy do bazyliki 

na wspólną modlitwę. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste 

zawierzenie w macierzyńską niewolę Maryi osób, które przez ostatnie rekolekcje, 

trwające 33 dni, przygotowywały się do tego wydarzenia. Oczywiście na odnowienie 

zawierzenia zapraszamy też tych, którzy już wcześniej oddali się w macierzyńską 

niewolę miłości Maryi. Osoby, które będą odnawiały bądź dokonywały po raz 

pierwszy aktu oddania Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi, 

prosimy o przyniesienie własnoręcznie napisanego tekstu oddania, który można 

znaleźć na stronie internetowej www.oddanie33.pl. Prosimy też o zakupienie sobie 

łańcuszka zawierzenia Maryi. 
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• W czwartek podczas Mszy św. o godz. 16.00 błogosławieństwo medalików dla dzieci 

klas III. 

• Osoby wyjeżdzające do Ziemi Świętej zapraszamy w piątek 9 grudnia na spotkanie 

organizacyjne z przedstawicielem biura w sali różańcowej po Mszy św. wieczornej. 

• Zespół Szkół Technicznych organizuje świąteczny kiermasz „dla Emilki”. 

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowe wsparcie operacji serca. To ta 

sama dziewczynka, którą wspomagaliśmy dwa tygodnie temu w naszym 

sanktuarium. Kiermasz będzie się odbywał w sobotę 10 grudnia w godz. od 10.00 do 

16.00 przy ul. Granicznej. 

• W sobotę podczas Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlili się w intencji ks. 

Damazego w dniu Jego imienin. Serdecznie zapraszamy! 

• W przyszłą niedzielę rozpoczynają się rekolekcje adwentowe, które potrwają do 

środy włącznie. Poprowadzi je ks. dr Krzysztof Gałan, nasz parafianin, pełniący 

funkcję dyrektora wydziału do spraw wychowania katolickiego w naszej 

archidiecezji. Tak zorganizujmy sobie czas, by uczestniczyć w tych ćwiczeniach 

duchowych oraz skorzystać ze spowiedzi. Program rekolekcji znajduje się na stronie 

internetowej parafii i tablicach ogłoszeń oraz wyłożony jest na stolikach przy 

wyjściu.   Zapraszamy! 

• W przyszłą niedzielę zespół Caritas będzie rozprowadzał świece na stół wigilijny w 

cenie 10 i 20 zł. 

• Rodzinę Żywego Różańca zapraszam na spotkanie formacyjne w przyszłą niedzielę 

po Mszy św. o godz.9.00. 

• W poniedziałek w czasie rekolekcji kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną 

chorych w domach. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii. 

•  Podczas rekolekcji Parafialny Zespół Caritas będzie też rozprowadzał świece na stół 

wigilijny. 

•  Zgromadzenie Sióstr Szarytek Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w 

miejscowości Bałta na Ukrainie prowadzi świetlicę środowiskową zajmując się 

rodzinami wielodzietnymi. W związku ze zbliżającymi się świętami siostry pragną 

przygotować dla nich paczki żywność i słodycze. W czasie rekolekcji będziemy 

mieli możliwość włączenia się w tę pomoc przynosząc do bazyliki dary. Zbiórkę 

koordynuje Fundacja Małe Wielkie Serca. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Sympatykom, Pielgrzymom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


