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Niedziela 25 lutego 2018 r. 
Druga Niedziela Wielkiego Postu 

 

 Pierwsze czytanie                                                            Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18                               
 Czytanie z Księgi Rodzaju  

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: "Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: "Oto jestem" 

– powiedział: "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w 

ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę". A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham 

zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na 

ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na 

niego z nieba i rzekł: "Abrahamie, Abrahamie!" A on rzekł: "Oto jestem". Anioł powiedział mu: "Nie podnoś 

ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet 

twego jedynego syna". Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w 

zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł 

Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: "Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ 

uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne 

jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych 

nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego 

potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu".                                                                                                        

                                                                                                             Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

    Drugie czytanie                                                                         Rz 8, 31b-34 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

  Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go 

za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może 

wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może 

wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, 

siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                               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 9, 2-10 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 

wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak 

żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 

rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; 

postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie 

wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający 

ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz 

potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A 

gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 

zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, 

rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

Wstępowanie na górę, przebywanie na niej posiada w Ewangeliach głębokie znaczenie. 

Jezus wstępuje na górę Błogosławieństw, górę Tabor, górę Oliwną, górę Kalwarię. O 

ile na górę Synaj zstępuje Jahwe, Bóg odległy i niedostępny dla prostego Izraelity, o 

tyle na górach, które wybiera Jezus objawia się Bóg - Człowiek, do którego może 

przystąpić każdy. Góry, na które wstępuje Jezus, nie są niedostępnymi szczytami, ale 

otwartą przestrzenią, na którą zaprasza wszystkich spragnionych miłości i prawdy. 

Życie duchowe jest wiernym kroczeniem za z Jezusem na wszystkie góry, na których 

On sam przebywał; nie tylko na górę Przemienienia, ale również na górę walki 

wewnętrznej (Oliwną) i górę męki i cierpienia (Kalwarię). Naśladowanie Jezusa jest 

wiernym podążaniem za Mistrzem - w chwilach radości, cierpienia i trudu oraz chwały. 

Na górze Tabor Jezus przemienił się w obecności uczniów. Jego zewnętrzny wygląd 

jest symbolem tego, co działo się w Jego wnętrzu; bliskości i całkowitej więzi z Ojcem. 

W podobny sposób promieniowała twarz Mojżesza na Synaju, gdy rozmawiał z Bogiem 

(zob. Wj 34, 29-30). Lśniąco białe szaty Jezusa są natomiast promieniowaniem 

boskości. Wszystko w Nim jest jasne, czyste, świetlane, objawia piękno i światło Boga. 

Św. Łukasz podkreśla, że przemienienie miało miejsce w czasie modlitwy. Modlitwa 

przemienia. Dzięki niej wszystko może stać się jasne, przejrzyste, czyste… 

Niepotrzebne są wtedy maski, iluzje. Pozostaje prawda o naszej słabości, ale również o 
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wielkości. Możemy poczuć, że jesteśmy "chwałą Boga" (św. Ireneusz). Przemienienie 

Jezusa na górze Tabor dokonało się w obecności Mojżesza i Eliasza. Według tradycji 

żydowskiej Eliasz nigdy nie umarł (został wzięty jako żyjący do nieba), natomiast 

Mojżesz został pogrzebany przez samego Boga w nieznanym miejscu na górze Nebo. 

Obydwaj mieli pojawić się w czasach mesjańskich, zapowiadając bliski koniec świata. 

Obecność mężów Bożych rodzi w Apostołach uczucia ambiwalentne. Z jednej strony 

duchową fascynację. Wyraża ją Piotr, który chce utrwalić ten moment i zbudować trzy 

namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Propozycja Piotra nawiązuje do obecności Boga 

w Namiocie Spotkania w czasach Mojżesza. Zawiera jednak niezrozumienie. Trzy 

namioty oznaczają "trzy domy" dla trzech nauczycieli. W ten sposób zrównuje Jezusa 

z Eliaszem i Mojżeszem (K. Berger). Bóg Ojciec koryguje myślenie Piotra; wskazuje 

na Jezusa jako na Mesjasza, jedynego Syna Bożego, prawdziwego nauczyciela boskości 

i wzywa do posłuszeństwa Jemu: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". Eliasz 

i Mojżesz, podobnie jak uczniowie są sługami. Z drugiej strony w uczniach pojawia się 

lęk, strach, świadomość bóstwa Jezusa i dystansu, jaki dzieli uczniów od Niego. 

Ambiwalentne uczucia uczniów są wynikiem mistycznego obcowania z tajemnicą 

świętości i wielkości Boga, a z drugiej strony doświadczeniem Jego bliskości, która 

rodzi przyjaźń: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15, 

14-15). 

Czy chcę wstępować z Jezusem na szczyty życia wewnętrznego? Której góry się najbardziej boję, 

unikam? Czy doświadczyłem już przemieniającej mocy modlitwy? Czy moja twarz "promieniuje" 

dobrocią, życzliwością, miłością? Czy doświadczenie Bożej obecności rodzi we mnie radość i bojaźń 

bożą? Co we mnie wymaga jeszcze przemienienia? 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Dn 9, 4b-10 Ewangelia  Łk 6, 36-38 

Wtorek 1 czytanie  Iz 1,10.16-20 

 

Ewangelia  Mt 23,1-12 

Środa 1 czytanie  Jr 18,18-20 Ewangelia  Mt 20,17-28 

Czwartek 1 czytanie  Jr 17,5-10 

             

Ewangelia  Łk 16,19-31 

 

Piątek 1 czytanie  Rdz 37,3-4.12-13a.17b                  

 

Ewangelia  Mt  21,33-43.45-45 

Sobota 1 czytanie  Mi 7,14-15.18-20 Ewangelia  Łk 15,1-3.13-32 

 

Niedziela 1 czytanie  Wj 20,1-17 

2 czytanie  1 Kor 1,22-25 

Ewangelia  J 2,13-25 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Duszpasterstwo Nauczycieli naszego dekanatu w najbliższą środę po Mszy św. 

wieczorem, chce rozpocząć cykl systematycznych spotkań duszpasterskich dla 

nauczycieli. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, a odpowiedzialnym za tę 

formację będzie ks. Jacek Lewicki, duszpasterz studentów w naszym mieście. 

Serdecznie zapraszamy. 

2. ZOSTAŃ PATRONEM RODZINY, pod takim hasłem zaadoptowaliśmy jedną rodzinę 

z Aleppo w Syrii, w kraju gdzie trwa wojna, a mimo wszystko tamtejsi mieszkańcy, 

pozostają w swojej ojczyźnie i nie chcą być imigrantami. Koszt miesięczny utrzymania 

takiej rodziny wynosi 510 zł. Adopcja konkretnej rodziny trwa min. pół roku, a pomoc 

odbywa się przez pośrednictwo Caritas Polska.  Na razie będziemy pomagali jednej 

rodzinie. Zachęcamy każdego, kto by chciał włączyć się w tę pomoc przez dobrowolną 

ofiarę złożoną do puszki, która znajduje się przy wejściu głównym do bazyliki z napisem 

Pomoc Rodzinie w Aleppo, a w okresie Wielkiego Postu jest to dobra forma jałmużny 

jako jednego z uczynków dobroci naszych serc.   

3. Dobrą formą jałmużny wielkopostnej jest możliwość włączenia się w akcję zbierania 

makulatury na stypendia dla dzieci i młodzieży. Tyle jej przewraca się na naszych 

klatkach schodowych, wyrzucamy na śmieci, a można zrobić dobry użytek. Tylko 

wymaga to trochę naszego zaangażowania. Uwrażliwiajmy nasze serca na pomoc, a przy 

tym na segregacje i porządek wokół nas no i oszczędność przyrody. Tyle korzyści, a tak 

nie wiele potrzeba. To nazywa się chęć pomocy.  

4. Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę, które są przeznaczone na prace remontowo- 

budowlane w sanktuarium. Bóg zapłać również wszystkim, którzy indywidualnie lub na 

konto parafialne złożyli ofiary na ten cel. Za wszystkich dobrodziejów naszego 

sanktuarium modlimy się każdej środy podczas Nowenny do Matki Bożej i Mszy św. o 

godz. 18.00. 

5. W dniach 17- 23 sierpnia, organizujemy z naszej parafii 7- dniową samolotowa 

pielgrzymkę do Grecji – śladami św. Pawła. Koszt pielgrzymki 1160 zł plus 390 euro. 

Zapisy w kancelarii i zakrystii. Przy zapisie zaliczka 1100 zł. 

6. W sobotę 3 marca od godz. 11.00 w kancelarii parafialnej pani Adwokat Justyna będzie 

udzielała porad prawnych dotyczących stwierdzenia faktu nieważności małżeństwa. 

Porady są nieodpłatne. 

7.  Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzenia Bożego błogosławieństwa, wszystkim 

Gościom, Sympatykom i Parafianom szczęśliwego tygodnia pod opieka Matki Bożej 

Chełmskiej. 
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