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Niedziela 4 lutego 2018 r. 
V Niedziela Zwykła rok B 

 

 Pierwsze czytanie                                                                      Hi 7, 1-4. 6-7                               
 Czytanie z Księgi Hioba  

Hiob przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania podobny byt 

człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i 

jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi 

noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się 

wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą 

się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie 

zazna”.                                                                                                      Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                           

    Drugie czytanie                                                                 1 Kor 9, 16-19. 22-23 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

   Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom 

jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! 

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej 

woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, 

że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje 

Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby 

tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać 

słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. 

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.         Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 

 

http://www.bazylika.net/
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                       Mk 1, 29-39 

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona 

i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu 

o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I 

usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 

wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił 

wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 

nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy 

jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się 

modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy 

gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po 

to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i 

wyrzucając złe duchy.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

 

Rozważanie 

Wydarzenie ma miejsce w Kafarnaum, małym miasteczku na brzegu Jeziora Galilejskiego, które 

było mocno powiązane z działalnością Jezusa. Dom Piotra stanowił dla Niego "bazę wypadową" i 

noclegową w pierwszych miesiącach posługi w Galilei, po powołaniu uczniów. Tutaj Jezus mógł 

wypocząć i przebywać w rodzinnej atmosferze życzliwości, przyjaźni i miłości. Marek, który 

przekazuje fakty wprost od Apostoła Piotra, mówi o typowym dniu ewangelizacyjnym. Jezus naucza 

w synagodze, ewangelizuje, uzdrawia ludzi, wypędza złe duchy, modli się. W tym typowym dniu 

jest element walki, trudu ale także element kontemplacji. Jest czas dla ludzi i czas samotności. 

Klamrą, która spina cały dzień jest modlitwa. Jednym z uzdrowień, którego dokonuje Jezus w 

Kafarnaum jest uwolnienie od gorączki teściowej Piotra. Jezus "podszedł" do kobiety. Niektórzy 

pobożni Żydzi w ogóle unikali dotknięcia kobiet, aby nie utracić czystości rytualnej, chyba, że mogli 

ustalić, w jakim stanie się znajdują (por. Kpł 15, 19). "Jezus przełamał rodzinne tabu i występując 
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przeciw tradycyjnemu rozumieniu nieczystości chciał potwierdzić wolność człowieka" (J. P. de 

Roux). Dla Niego zawsze ważniejszy był człowiek, niż Prawo. Opisując uzdrowienie teściowej 

Piotra, Ewangeliści posługują się greckim słowem "egeirein", (Łukasz "anastasis"), które oznacza 

"podniesienie", "wskrzeszenie". To samo słowo zostaje użyte w opisie zmartwychwstania Jezusa. 

Teściowa, która leży w gorączce przykuta do łoża jest symbolem niemocy, bierności, braku życia, 

obumarcia. Nie może nic dla siebie uczynić. Może tylko czekać i cierpieć. Ale może także z ufnością 

otworzyć się na Jezusa i przyjąć Jego uzdrowienie. Jezus w swoim geście dobroci uzdrawia: 

wskrzeszając, daje nowe życie, pozwala wrócić do codzienności i pełni życia. Uzdrowienie 

teściowej Piotra jest równocześnie jej powołaniem. Wszyscy Ewangeliści kończą opis 

stwierdzeniem o jej usługiwaniu. Użyte słowo "diakonein" świadczy, że nie chodzi tutaj tylko o 

posługi materialne. Z początku były to zapewne skromne zajęcia wynikające z gościnności domu w 

Kafarnaum. Czasownik "diakonein" (który występuje ok. stu razy w Nowym Testamencie) 

wskazuje na stałą posługę. Chodzi więc o naśladowanie Jezusa, służbę Jemu. Teściowa Szymona 

dzięki uzdrowieniu stała się posługującą uczennicą Jezusa. Jako diakonisa służy w domu Piotra, a 

więc w centrum religijnej wspólnoty, którą założył Jezus. Jej misję będzie kontynuować Marta (por. 

Łk 10, 38-42). Kobieta, uzdrowiona i podniesiona, uosabia rzeczywiście wspólnotę chrześcijańską, 

w której zaczyna się odkrywać znaczenie wzajemnej posługi. Czyż my sami nie powinniśmy 

również służyć sobie wzajemnie? (P. Mourlon Beernaert).  

Co stanowi "moją bazę wypadową"? Z czym kojarzy mi się spontanicznie słowo "dom"? Jak 

wygląda mój typowy dzień? Ile jest w nim miejsca dla Boga i bliźnich? Co jest moją największą 

"gorączką"? Jakiego dotyku pragnę? Kogo powinienem dziś "dotknąć"? Jaki rodzaj diakonii 

pełnię w moim życiu? 

 

  

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  1 Krl 8 1-7.9-13 Ewangelia  Mk 6,53-56 

Wtorek 1 czytanie  1 Krl 8 22-23.27-30 

 

Ewangelia  Mk 7,1-13 

Środa 1 czytanie  1 Krl 10,1-10 

 

Ewangelia  Mk 7,14-23 

Czwartek 1 czytanie  1 Krl 11,4-13 

             

Ewangelia  Mk 7,24-30 

 

Piątek 1 czytanie  1 Krl 11,29-32.12,19                  

 

Ewangelia  Mk 7,31-37 

Sobota 1 czytanie  1 Krl 12,26-32.13,33 Ewangelia  Mk 8,1-10 

 

Niedziela 1 czytanie  Kpł 13,1-2.45-46 

2  czytanie 1 Kor 10,31-11,1 

Ewangelia  Mk 1,40-45 



  

                                                                                                                                                                  6/2018 

Ogłoszenia parafialne 

1. Gościmy dziś w naszym sanktuarium ks. Mirosława Skałbana, proboszcza i budowniczego kościoła w Skrobowie 

koło Lubartowa. Nasz Gość dzieli się refleksją nad Słowem Bożym oraz prosi nas o modlitwę i wsparcie 

materialne.  

2. W minionym tygodniu odbyły się w naszej parafii półkolonie, w których uczestniczyło 50 dzieci. Składamy 

serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu spotkań. Wychowawcom: 

Iwonie Synowiec- kierownik wypoczynku i autorce programu, Jolancie Bulskiej, Monice Skrzypczak, Krystynie 

Jankowskiej, Anecie Wróbel. Katechetom: Ewie Protasiewicz, Iwonie Kot, Bożenie Tywoniuk, Emilowi Kolenda, 

Michałowi Ciężadło. Kapłanom: ks. Karolowi, ks. Pawłowi, ks. Janowi. Dziękujemy wodzirejowi Piotrowi 

Wojdylo- Nafalskiemu, Dyrekcji S.P. nr 5, Prezesowi Parku Wodnego, Restauracji Kresowe Jadło, Parafialnemu 

Zespołowi Caritas, ChDK i Zespołowi GOOD GOD- naszym sponsorom. 

3. Radzie Parafialnej składamy Bóg zapłać za przygotowanie i przeprowadzenie bezalkoholowego balu 

karnawałowego, w którym uczestniczyło 70 osób. 

4. Za tydzień w niedzielę podczas Mszy św. o godz.9.00 będziemy się modlić ożycie wieczne dla śp. Ks. Juliana 

Jakubiaka, pierwszego proboszcza naszej parafii w 76rocznice jego śmierci. Zapraszamy. 

5. W niedzielę wypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes- 160 Rocznica Objawień, oraz XXVI Światowy Dzień 

Chorego, który będziemy przeżywali pod hasłem „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń 

wziął Ją do siebie". Wszystkich starszych i chorych naszych parafian zapraszamy do bazyliki na Msze św. o godz. 

12.00. Prosimy dobre dzieci i dobrych sąsiadów o pomoc starszym w dostaniu się do kościoła. 

6. Podczas tej Mszy św. będziemy modlili się również w intencji Legionu Maryi przy naszym sanktuarium w Drugą 

Rocznicę Powstania oraz pobłogosławimy nowe sztandarki prezydiów. 

7. Również za tydzień o godz. 11.00 wyjazd do Warszawy na musical Piloci. Zbiorka przy przedszkolu przy 

schodach. 

8. Przypominamy nabożeństwa sprawowane w naszym sanktuarium w ciągu tygodnia przed wieczorną Mszą św. o 

godz. 17.30; poniedziałek do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, we wtorek różaniec, w środę Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartek różaniec, w piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia, w sobotę po Mszy 

św. o 17.00 jest Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Po Mszy św. o godz. 8.00 we wtorek Nowenna do św. 

Antoniego, w czwartek do św. Andrzeja Boboli i ucałowanie relikwii.  

9. Podczas wizyty duszpasterskiej pojawił się problem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra 

Skargi” z Krakowa, względnie o związanej z nim Fundację „Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. 

Piotra Skargi”, które rozsyłają do osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych 

w zamian za wysyłanie publikacji religijnych. Wierni niejednokrotnie uskarżają się na natarczywy ton 

korespondencji, w której Stowarzyszenie w sposób uciążliwy narzuca kontynuowanie kontaktów i zamawianie 

dalszych materiałów. Kuria Metropolitalna w Krakowie wydała przed kilkoma laty komunikat: „Stowarzyszenie 

Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” jest organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie 

powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie 

przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez 

Kościół stowarzyszenie wiernych. Wysyłanie środków materialnych jest wspieraniem firmy prywatnej. Jeśli nie 

chcemy, najlepiej nie przyjmować publikacji lub napisać stosowne pismo z prośbą o nie przesyłanie materiałów. 

10. Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy na zbiórki w soboty o godz.11.00 i prosimy o kontakt 

z ks. Tomaszem. 

11. Solenizantom nadchodzącego tygodnia Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom, Gościom i              

Sympatykom naszego sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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