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  Pierwsze czytanie                                                                          Ba 5,1-9                                                        
  Czytanie z Księgi Proroka Barucha 

  Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci 

na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę 

swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość 

wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane: „Pokój 

sprawiedliwości i chwała pobożności!”. Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj 

na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, 

rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg 

przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg 

zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby 

bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać 

będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie 

sprawiedliwością i miłosierdziem.                                                                               

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                            Flp 1,4-6.8-11 

Czytanie z Listu Świętego Pawła do Filipian                                                                                                               

   Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu 

waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie 

ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością 

Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w 

głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu 

na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku 

chwale i czci Boga. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja   

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.                                                                                                                                                         

                                                                                                                                (Łk 3,4.6) 
     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                                       Łk 3, 1-6 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju 

Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza 

skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc 

całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak 

jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie 

wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a 

wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.  

                                                                                                      Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                       

                                                                                       

 Rozważanie  

Wcielenie Boga w ludzką historię dokonuje się w określonym miejscu i czasie. Św. Łukasz 

rozpoczyna historię zstąpienia Słowa na ziemię bardzo patetycznie. Mówi o pałacach cezara, 

namiestnikach, królach i arcykapłanach, by zakończyć paradoksalnie: Bóg ze swoim głosem 

przychodzi na pustynię. W adwentowym czasie Kościół prowadzi nas na „pustynię”. Wielkim 

zubożeniem życia duchowego w tym czasie jest poddanie się marketingowi. Supermarkety próbują 

zmarginalizować, zatracić głębię duchową świąt; sprowadzić ją do choinek, zakupów i prezentów… 

Nie przeżyjemy owocnie tajemnicy Bożego Narodzenia, jeśli zabraknie Adwentu, wyjścia na 

pustynię, wejścia w głąb siebie, w milczenie, w ciszę, w której można usłyszeć Boga. Oczywiście, 

żyjąc w rodzinach i pracując zawodowo, nie możemy wyjechać na pustynię, ale możemy robić 

„krótkie przystanki” na zatrzymanie się, nabranie dystansu do codziennych zmartwień i trosk, chwilę 

refleksji, modlitwy, sięgnięcie do Pisma świętego. Takie „pustynie” są przeciwieństwem pustki, 

oddalenia i „wypalenia”, do których prowadzi zabieganie i zbyt szybkie tempo życia. Niemiecki 

teolog Hans Urs von Balthasar porównuje Adwent do bramy, poprzez którą wkracza się do świątyni 

Bożego Narodzenia. Brama ta jest strzeżona przez dwóch „strażników”. Pierwszy z nich to 

bezkompromisowy, wymagający, surowy asceta – Jan Chrzciciel. Drugi jest pokorny, wewnętrznie 

skupiony, cichy i kontemplatywny. To Maryja. Między Janem Chrzcicielem – ostatnim prorokiem, 

zapowiadającym przyjście Chrystusa, a Maryją jest wielka różnica. Jednak obydwoje są nieodzowni, 

by Bóg „mógł rozbić między nami swój namiot”. Dzisiejsza Ewangelia kieruje nasz wzrok na 

„pierwszego strażnika”. Jan Chrzciciel żyje na pustyni, poza wszelką cywilizacją i kulturą, jak 



  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                                      50/2018 

Beduini, prowadzi prosty, ascetyczny tryb życia. Jest 

przeciwieństwem „wielkich tego świata”. Jest człowiekiem 

głębokiej pokory. Nie skupia uwagi na sobie, nie chce być 

podziwiany, nie wywołuje sensacji, nie interesuje go wielkość, nie 

dąży do sukcesu, prestiżu. Swoją misję rozumie jako 

„umniejszanie”. Umniejsza siebie, aby Jezus mógł wzrastać. Jan 

nazywa siebie „głosem”. Wie, że najważniejszy jest Pan, któremu 

„prostuje ścieżki”. Jan nie widzi w Jezusie konkurenta, który 

pozbawia go sławy, popularności, osiągnięć. Przeciwnie, cieszy się, 

że Jezus będzie wzrastał, a on zejdzie z centrum, na bok, w cień. Jan 

zna swoje miejsce i swoją rolę. Jan Chrzciciel jest postacią wyrazistą 

i jednoznaczną, nie chwieje się, jak trzcina na wietrze. Jest 

autentyczny, szczery, nie zabiega o niczyją sympatię. Nie nosi 

zewnętrznych masek. Mówi to, co czuje. Jan wzywa do nawrócenia, 

czyli zmiany myślenia, mentalności. Adwentowe oczekiwanie ma 

wymiar świadomego czuwania, nawrócenia serca i myśli. Człowiek 

nawrócony na pierwszym miejscu stawia Boga, miłość, bliźnich, a 

nie własne ambicje, plany, sukces… Nie jest dwulicowy, nie nosi 

zewnętrznych masek, ale jest sobą, żyje w prawdzie. Nie pozwala 

sobą manipulować, ale równocześnie nie czyni tego wobec innych. 

Adwentowe oczekiwanie wymaga również codziennej pracy nad 

sobą, czyli ascezy, kształcenia w sobie cnoty pokory. Pokora jest 

zgodą na siebie i swoje miejsce w życiu. Bez niej będzie pycha – 

zrozumiałość, arogancja, poniżanie innych, dążenie do sukcesu po 

trupach, albo „fałszywa pokora” – kompleksy i niezdrowe poniżanie 

siebie.  

W jaki sposób przeżywam czas Adwentu? Czy nie pozwalam, aby pochłonął 

mnie wir reklamy i marketingu? Czy znajduję codziennie chwile na 

posłuchanie Boga? Czy zawsze jestem sobą? Czy raczej poddaje się 

wpływowi mody, reklamy, innych? Czy mam „jedną twarz” czy więcej? Czy 

zawsze chcę być gwiazdą (gwiazdorem)? Jakie sprawy w moim życiu 

wymagają wyprostowania, uporządkowania, przejrzystości? Czy 

odwróciłem już wzrok od mojego „ja” i zacząłem patrzeć w kierunku 

przychodzącego Jezusa? 

 

 

 

   
 

 

 

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 Mt 18,12-14 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 40, 25-31 

                                       

Ewangelia Mt 11, 28-30  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 41, 13-20 

                                

Ewangelia Mt 11, 11-15 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Iz 48, 17-19 

                        

Ewangelia Mt 11, 16-19 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Syr 48, 1-4.9-11 

                                       

Ewangelia  Mt, 17,10-13 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie So 3, 14-17 

                            

2 czytanie Flp 3, 10-18 

                                      

Ewangelia Łk 3, 10-18 
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Ogłoszenia parafialne 

• Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. prof. Krzysztofa Góździa z KUL-u. Nasz Gość jest odpowiedzialny 

za rozpoczętą serię wydawniczą Joseph Ratzinger - Teksty Wybrane, którą chce kontynuować. Po Mszy św. 

będzie rozprowadzał to wydawnictwo przed bazyliką. Dochód z jego sprzedaży przeznaczony jest na kolejny 

tom.     

• Dzisiejsza niedziela jest dniem pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ogarniamy modlitwą naszych braci i 

siostry. 

• Cieszymy się, że w pierwszym tygodniu Adwentu bardzo dużo osób uczestniczyło w roratach o godz. 6.00. 

Życzymy wytrwałości do końca i zapraszamy kolejne osoby, które być może nigdy jeszcze w tej modlitwie 

nie uczestniczyły. Przypominamy również, że roraty dla dzieci odprawiane są we wtorki i czwartki o 

godz.18.00. Prosimy wszystkich o przynoszenie lampionów. 

• Po remontach przeprowadzonych w salach. Zostało usuniętych trochę starych mebli są to głównie szafki. 

Gdyby ktoś chciał  do piwnicy czy na działkę, to zapraszamy do obejrzenia jutro w godz. od 9.00 do 14.00. 

Meble znajdują się w pałacu biskupim. Oddamy nieodpłatnie. 

• Prezydent Chełma w najbliższy czwartek 13 grudnia o godz. 9.00 zaprasza do naszej bazyliki na Mszę św. 

w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po Eucharystii przy krzyżu bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

znajdującym się na terenie naszego sanktuarium złożone zostaną wieńce i kwiaty. 

• W tym tygodniu do piątku do południa możemy przynosić zużyty sprzęt domowy - elektryczny czy 

elektroniczny - w ramach corocznej akcji zbiórki na rzecz misji organizowanej przez Papieskie 

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Składamy go w podcieniach obok kawiarenki.   

• W sobotę od godz. 11.00 w kancelarii parafialnej już po raz kolejny  zainteresowani kościelnym prawem 

małżeńskim spotkać się mogą z prawnikiem, uzyskując m. in. informacje na temat stwierdzenia faktu 

nieważności małżeństwa. 

• W niedzielę rozpoczynamy Nowennę do Bożego Narodzenia, która będzie odprawiana codziennie o godz. 

17.40. 

• W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do środy włącznie. 

Poprowadzi je ks. dr Bartłomiej Krzos z Sandomierza. Tak zorganizujmy sobie czas, by uczestniczyć w tych 

ćwiczeniach duchowych oraz skorzystać ze spowiedzi. Program rekolekcji dotrze do każdej rodziny wraz z 

opłatkiem, znajduje się też na stronie internetowej parafii i na tablicach ogłoszeń.  

• W poniedziałek w czasie rekolekcji kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną chorych w domach. Prosimy 

o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii. 

• Za tydzień przy wyjściu z bazyliki Parafialny Zespól Caritas rozprowadzać będzie świece w ramach 

,Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do ich nabywania. 

• Za tydzień też służba liturgiczna będzie rozprowadzała sianko na stół wigilijny. Dochód przeznaczony 

będzie na wakacyjny wyjazd ministrantów.  

• W tym tygodniu zostaną usunięte 3 świerki za bazyliką. Do końca roku mamy pozwolenie na ich usunięcie. 

Związane to jest z remontem elewacji na przyszły rok. Jeśli ktoś z nas potrzebowałby gałęzi na stroiki czy 

na cmentarz to zapraszamy w środę. 

• Chcemy też przy naszym sanktuarium zorganizować po raz kolejny wieczerzę wigilijną dla parafian 

samotnych, nie mających rodziny i oraz tych których dzieci są daleko po za granicami a nie mają tu nikogo 

z bliskich.  Na tę kolację zapraszamy w wigilię 24 grudnia na godz. 15.00. Chcielibyśmy by nikt w tym dniu 

nie był sam. Zwracamy się z prośbą do was drodzy parafianie, by w swoim środowisku rozejrzeć się, 

poszukać takich osób, porozmawiać i zaprosić do siebie czy w naszym imieniu do parafii. Jednocześnie 

prosimy o zgłaszanie tych osób do końca rekolekcji w kancelarii lub zakrystii. Jeśli byłby kłopoty z 

dostaniem się to na miarę możliwości zechcemy w tym pomóc. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Sympatykom, 

Pielgrzymom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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