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  Pierwsze czytanie                                                                        Jr 33,14-16                                                        
  Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza 

  Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką 

obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym 

czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i 

sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie 

mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: "Pan naszą 

sprawiedliwością".                                                                               

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

 

Drugie czytanie                                                                                        1 Tes 3,12-4,2 

Czytanie z Księgi Apokalipsy                                                                                                               

   Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość 

dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako 

nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa 

wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w 

Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i 

podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie 

przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja   

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                (Ps 85,8) 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                            Łk 21,25-28.34-36 

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i 

gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i 

jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń 

zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 

ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. 

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 

zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 

ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 

przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 

którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym 

czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć 

przed Synem Człowieczym”.                                     

                                                                                                      Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                       

                                                                                       

 Rozważanie  

Po zapowiedzi wydarzeń ostatecznych, towarzyszących im znaków i Paruzji, Jezus wzywa 

swoich uczniów do czuwania. Czuwanie jest przeciwieństwem senności, snu. Przypomnijmy 

sobie dwa ważne wydarzenia z życia Jezusa i uczniów. Na Górze Oliwnej, gdy Jezus prosi 

uczniów o czuwanie, modlitwę, współczucie – uczniowie znużeni śpią (Łk 22, 39-46). 

Podobnie na górze – Tabor (Łk 9, 28-36). Gdy Jezus w cudowny sposób objawia swoje bóstwo 

i wchodzi w najgłębszą zażyłość i zjednoczenie z Ojcem, uczniowie śpią. Są wprawdzie 

zewnętrznie przy Jezusie, ale nie uczestniczą w głębi tajemnicy. Przesypiają ją. Znużenie 

uczniów Jezusa jest wciąż aktualne. Nasze życie duchowe często naznaczone jest zmęczeniem, 

nieobecnością, brakiem uwagi, przyzwyczajeniem i rutyną. I żyjemy jakby w półśnie. 

Przyjrzyjmy się np. naszemu udziałowi w Eucharystii. Tutaj dokonuje się podobna przemiana 

jak na górze Tabor, a nam brakuje skupienia, uwagi, głębokiego wzruszenia. Albo codzienna 

modlitwa. Powinna być miłosną uwagą, jak mówi św. Jan od Krzyża, tymczasem jest nieuwagą. 

Często w trakcie modlitwy, zamiast z Bogiem, jesteśmy w przeszłości albo w przyszłości. 
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Załatwiamy tysiące spraw, rozwiązujemy problemy, rozdrapujemy stare 

rany, albo marzymy o lepszej przyszłości… Również nasze życie 

duchowe dalekie jest od czuwania. Charakteryzuje je raczej ospałość, 

leniwość, letniość. Zadowalamy się tym, co konieczne, szukając 

„świętego spokoju”. I nasze serca stają się powoli „ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. Czas przyjścia Pana w dniu 

ostatnim pozostaje tajemnicą. Jednak Bóg przychodzi codziennie, 

„znienacka”, „jak potrzask”, albo „jak złodziej”. Nie tylko w „dniu 

ostatecznym”, w Eucharystii czy na Boże Narodzenie. I może się zdarzyć, 

że zbyt zajęci sobą, możemy przespać Jego przyjście… Stąd powinniśmy 

być dyspozycyjni, trwać w gotowości, czuwać nieustannie. Nie dlatego, 

że się boimy Jego przyjścia; przeciwnie, aby być gotowym na każde Jego 

wezwanie. Życie religijne nie może być ucieczką od trudu i ukryciem się 

w spokojnej przestrzeni duchowej. Byłaby to zakamuflowana iluzja. 

Życie duchowe jest raczej podjęciem całego trudu życia i otwarciem na 

bliźnich i ich problemy, radości i smutki. Jest też zrywaniem, jak pisze 

św. Paweł, z „uczynkami ciemności” – kłamstwem, hipokryzją, 

próżnością… Adwent, który rozpoczynamy jest czasem tęsknego, 

pełnego nadziei oczekiwania. W buddyzmie najwyższa doskonałość 

polega na wyzbyciu się tęsknoty. W chrześcijaństwie jest odwrotnie. Św. 

Augustyn napisał, że serce człowieka jest niespokojne, dopóki nie 

spocznie w Bogu. W każdym z nas jest pragnienie, tęsknota za miłością, 

pięknem, nieskończonością, czyli za Bogiem. Bóg stworzył nas jako 

istoty stęsknione. Każdy z nas nosi w sobie ślad, znamię, obraz Boży i 

tęsknotę za pełnią. Czuwać to znaczy umiejętnie kierować tęsknotami. 

Zamiast rozpraszać je na tysiące niepotrzebnych spraw, lęków, 

niepokojów, trosk uczmy się kierować je ku Bogu, który jedynie może 

zaspokoić do końca naszego ducha. 

Czy myśl o przyjściu Pana w „Dniu Ostatecznym” rodzi we mnie więcej lęków czy 

nadziei? Czy jestem bardziej zajęty sobą czy otwarty/a na innych? Na czym polega 

moje czuwanie? A na czym ospałość? Czy nie przesypiam czasu łaski, objawienia 

Boga oraz najważniejszych wydarzeń mojego życia? 

 

W okresie (24 listopada-29 listopada) sakrament chrztu przyjęli: 

 

• Zuzanna Rakowiecka 

• Nikola Maria Wierzbicka 

 

 

 

   
 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Iz 2, 1-5 

 

Ewangelia Mt 8, 5-11 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Iz 11, 1-10 

                                      

Ewangelia Łk 10, 21-24 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 25, 6-10a 

                                       

Ewangelia Mt 15, 29-37  
                                        

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 Rdz 3, 9-15 

 

2 czytanie  Ef 1, 3-6.11-12       

                                  

Ewangelia  Łk 1, 26-38 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Ba 5, 1-9 

                            

2 czytanie Flp 1, 4-6.8-11 

                                      

Ewangelia Łk 3, 1-6 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: W mocy Ducha 

Świętego.  

• Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym 

oczekiwaniem na przyjście Pana. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu 

celebrować jedną mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę św. roratnią. Już od jutra 

zapraszamy do naszego sanktuarium codziennie na godzinę 6.00. Prosimy o przynoszenie ze sobą 

lampionów. Zapraszamy dorosłych i młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Roraty dla 

dzieci będą dwa razy w tygodniu - we wtorek i czwartek o godz. 18.00. Prosimy, by dzieci przynosiły 

serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz składały je do koszyczka przy ołtarzu. Każdego dnia będą 

uczestniczyły w losowaniu figury Matki Bożej. Dziecko, które wylosuje danego dnia, zabiera figurę do 

domu, by tam pomodlić się z rodziną, i przynosi ją na następne spotkanie. Na zakończenie rorat spośród 

dzieci, które w nich uczestniczyły, wylosujemy osobę, która na stałe zabierze figurę Maryi do swojego domu. 

W tym roku będziemy przezywali roraty pod hasłem I z Duchem Twoim. Niech nie zabraknie również 

podejmowanych dobrowolnych postanowień i umartwień adwentowych, zwłaszcza powstrzymania się od 

hucznych zabaw. Może jednym z nich będzie nasze uczestnictwo w roratach. Przypominamy, że od jutra od 

godz. 5.30 będzie kursował autobus Bazylika, a o godz. 6.50 będzie zabierał nas do domów.  

• Dzisiaj zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Aby święta Bożego Narodzenia przeżywać w duchu 

chrześcijańskim, wszystkie rodziny naszej parafii prosimy o przyjęcie opłatka poświęconego w kościele, a 

nie zakupionego w supermarkecie. Przestrzegamy też przed naciągaczami. Wraz z opłatkiem Parafianie 

otrzymają krótki list od ks. Proboszcza oraz program i zaproszenie na rekolekcje, które już za dwa tygodnie. 

W tym roku ofiary, które z tej racji zechcemy złożyć, przeznaczone zostaną na spłatę długów za remonty 

prowadzone w sanktuarium. 

• Jutro na godz.19.00 zapraszamy członków Rady Parafialnej na spotkanie w domu parafialnym.  

• We wtorek na godz. 17.00 zapraszamy do biblioteki parafialnej zespół Caritas i wszystkich, którzy chcieliby 

dołączyć do posługi potrzebującym.   

• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 17.30 zapraszamy wszystkich na 

nabożeństwo za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. 

• W pierwszy piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach. Do wszystkich przybędziemy z posługą w 

czasie rekolekcji 17 grudnia. Spowiedź w bazylice tak, jak co miesiąc. Dzieci zapraszamy na godz. 16.00, a 

młodzież i dorosłych od 17.00.  

• W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu zapraszamy na 

Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 11.00, 16.00 i 18.00. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość 

zawierzenia Maryi połączona z oddaniem się w Jej macierzyńską niewolę przez osoby, które 33 dni trwania 

rekolekcji przygotowywały się do tego wydarzenia duchowego. O godz. 12.00 Godzina Łaski Maryi. 

Zapraszamy do bazyliki na wspólną modlitwę. Matka Boża mówi: Życzę sobie, by każdego roku 8 grudnia 

w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla 

ciała i duszy. Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o tym 

dowiedział. Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu, znajdzie pewną pomoc i uzyska z 

mojego Serca opiekę i łaski.(…) Będą liczne nawrócenia. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie 

miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci. 

• W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 nastąpi wprowadzenie nowych ministrantów i 

lektorów (w tym dorosłych) w posługę. Odbędzie się również poświęcenie medalików i krzyżyków dla 

dzieci pierwszokomunijnych. 

• W czasie Adwentu nie będziemy udzielali sakramentu chrztu św., nie będzie też konferencji 

przedchrzcielnych. Chrzty w parafii odbędą w pierwszy i drugi dzień świąt o godz. 12.00. Na konferencję 

zapraszamy 22 grudnia (sobota) o godz.18.00. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Janina Kalinowska, Teofilia Skwaruń, 

Kazimierz Kaczura, Lucyna Moniak, Roman Tulidowicz. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich 

zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom i 

Sympatykom szczęśliwego tygodnia po opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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