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Pierwsze czytanie

Mi 5,1-4a

Czytanie z Księgi Proroka Micheasza

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich.
Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od
początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi,
mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie,
i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą
żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie
pokojem.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Hbr 10,5-10

Czytanie z Listu Świętego Pawła do Hebrajczyków

Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś
Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy
rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją,
Boże”. Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś
i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie
powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby
ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa
Chrystusa raz na zawsze.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.
(Łk 1,32)

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Łk 1, 39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło
się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Na frontonie bazyliki w Ein Karem znajduje się mozaika, która przedstawia Maryję w
drodze. Droga wije się stromo pomiędzy górami, a na jej szczycie widoczna jest
oczekująca Elżbieta. W trudzie samotnej, pospiesznej i niecierpliwej wędrówki
towarzyszą Maryi aniołowie. W ikonach wschodnich przedstawia się Maryję, jako
Monstrancję, która nosi w sobie Jezusa. Jednak Maryja nie zachowuje Jezusa dla siebie.
Przeciwnie, już po Zwiastowaniu idzie, by podzielić się Nim z Elżbietą. W opisie
podróży Maryi uderza pośpiech: „poszła z pośpiechem w góry”. Pośpiech Maryi, Jej
„niecierpliwe pragnienie” dzielenia się Darem otrzymanym od Boga, pragnienie
dzielenia się Jezusem i służba Elżbiecie wyrażają dynamizm Jej wiary. „Od chwili
Nawiedzenia Maryja zdradza oznaki niecierpliwości. Jest świadoma, że Syn nie należy
do Niej. Jest przeznaczony dla innych. Jest darem dla wszystkich. Ona zaś jeszcze przed
Jego urodzeniem, już niesie Go do tych, do których przyszedł. Niesie Go do ludzi” (A.
Pronzato). Maryja „weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. W tym
krótkim zdaniu zawiera się głębia spotkania. Spotykają się dwie bliskie sobie kobiety;
kobiety płodne, szczęśliwe, błogosławione. Każda z nich nosi w sobie dziecko: Maryja
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– Syna Bożego, Elżbieta – Jego poprzednika, prekursora. Obydwie
darzą siebie szacunkiem, wiarą, miłością i cieszą się Darem Boga –
Zbawicielem. W te ostatnie dni adwentowe, gdy jesteśmy zabiegani,
nie mamy czasu i poddajemy się gorączce przedświątecznej, Maryja
przypomina nam o innym zabieganiu, pospiechu, gorączce – o
„gorączce duchowej”. Nie zagubmy duchowego wymiaru Adwentu.
Niech nam towarzyszy niecierpliwość, napięcie i zapał w
oczekiwaniu na spotkanie przychodzącego Pana. Nie zatraćmy
również wagi i głębi spotkań międzyludzkich. „Nawiedzając
innych” kontemplujmy i naśladujmy Maryję. Aby nasze
„nawiedzenia” były głębokie, trzeba opuścić „własny „Nazaret”,
wyjść z siebie”, pokonać „góry” lęków, obaw, własnego egoizmu,
wygodnictwa. Wchodząc do domu innych, należy ich „pozdrowić”;
z szacunkiem spojrzeć na tajemnicę, na to, co w innych jedyne i
niepowtarzalne. Prawdziwe spotkanie jest możliwe dzięki
szacunkowi i dostrzeganiu wzajemnej wartości i godności. Nie ma
w nim deprecjacji, zazdrości, wywyższania się, porównywania…
Jest życzliwa akceptacja i szacunek wobec inności, tajemnicy. Jak
w spotkaniu Maryi z Elżbietą…
Czy w adwentowym oczekiwaniu towarzyszy mi „duchowy pośpiech”, zapał,
gorliwość, niecierpliwość serca? Czym dzielę się z innymi w tych dniach? Co
wnoszę w ich życie? Jak wyglądają moje spotkania z innymi ludźmi? Czy mam
świadomość własnej głębi ducha i czy szanuję głębię innych? Wsłuchajmy się
w „pozdrowienie Maryi”. Z jakim pozdrowieniem zwraca się do nas w tym
przedświątecznym czasie? Czego nam życzy? Jaką myśl podsuwa?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 2 Sm 7, 1-16
Ewangelia Łk 1, 67-79
Wtorek

1 czytanie Iz 52, 7-10
2 czytanie Hbr 1, 1-6
Ewangelia J 1, 1-18
Środa

1 czytanie Dz 6, 8-10
Ewangelia Mt 10, 17-22
Czwartek

1 czytanie 1 J 1, 1-4
Ewangelia J 20, 2-8
Piątek

1 czytanie 1 J 1, 5-2,2
Ewangelia Mt 2, 13-18

„Na początku było Słowo.”

Sobota

1 czytanie 1 J 2, 3-11

Niech ta refleksja Świętego Jana, w której zawiera się istota naszego życia,
pomaga nam w tym czasie świętowania Bożego Narodzenia wracać do
początku do Słowa Wcielonego, aby być bliżej Niego, a tym samym bliżej
drugiego człowieka.
Niech Święte Dziecię Jezus uwrażliwia nasze serca i wleje w nie pragnienie
aby ciągle wracać i karmić się Nim-Słowem.
Niech Jego drogocenna Krew, przelewana od Jego narodzin aż po Golgotę
i dalej w każdej Eucharystii, uczyni nas otwartymi i gotowymi na przyjęcie
Jego radości i pokoju do naszych serc.

Ewangelia Łk 2, 22-35
Niedziela

1 czytanie 1 Sm 1, 2022.22-24

2 czytanie 1 J 3, 1-2.2124
Ewangelia Łk 2, 41-52

Błogosławionych Świąt
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Ogłoszenia parafialne
• Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy pospieszyli z pomocą materialną na paczki
dla uboższych rodzin naszej parafii, uczniom i nauczycielom Gimnazjum nr 1 za zbiórkę produktów w
Biedronce, a Parafialnemu Zespołowi Caritas za solidną, ciężką pracę nad przygotowaniem paczek oraz
całokształt posługi. Parafia przygotowała 80 paczek świątecznych dla naszych parafian.
• Składamy też serdeczne Bóg zapłać parafianom, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w porządkowaniu
terenu parafialnego oraz lektorom za pomoc w ubieraniu szopki. Dziękujemy też osobom, które ofiarowały
choinki, oraz Pani Marii za wykonanie pięknych ozdób choinkowych.
• Przy ołtarzu płonie świeca ze Światłem Pokoju przywiezionym z Betlejem. Prosimy o odpalanie i zabieranie
tego światła do domu na stół wigilijny.
• Jedna z parafianek wykonała szydełkiem aniołki, jako dar na pomoc remontową dla parafii. Kto chciałby
nabyć taką ozdobę (ofiara od 20 zł), włączy się w dzieło pomocy. Zainteresowanych zapraszamy do
zakrystii.
• Jutro ostatnie roraty w tym roku. Serdecznie zapraszamy.
• Na Mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy wszystkie rodziny, które w tym roku pożegnały swoich bliskich. O
7.50 czytane będą imiona zmarłych. Przed ołtarzem będą płonęły znicze symbolizujące obecność naszych
bliskich. Po Eucharystii rodziny zabiorą je i zaniosą na groby tych, których po raz pierwszy zabraknie przy
stole wigilijnym i na święta.
• Wieczorem wieczerza wigilijna w naszych domach. Postarajmy się, aby nasze świętowanie miało charakter
prawdziwie religijny. Niech nie zabraknie wspólnej modlitwy, czytania Ewangelii, łamania się opłatkiem,
rodzinnego kolędowania, może wyciągnięcia ręki do zgody. Pozostawmy telefony komórkowe, telewizory,
komputery – niech to będzie czas dla rodziny. W same święta niech w centrum znajdzie się udział we Mszy
św. i budowanie jedności rodzinnej.
• O godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę, a po na niej uroczystość przeniesienia Figury Dzieciątka Jezus do
Szopki Miejskiej na Placu Łuczkowskiego i dzielenie się opłatkiem.
• We wtorek Uroczystość Bożego Narodzenia, w środę Święto św. Szczepana. Porządek Mszy św. tak jak w
niedzielę.
• W czwartek Święto św. Jana. Msze św. w bazylice o godz.7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy
św. będzie błogosławione wino i podawane wiernym do spożycia. Można też przynieść swoje.
• Również w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na rodzinne, parafialne kolędowanie.
• Odwiedziny naszych parafian - wizytę duszpasterską z modlitwą błogosławieństwa - rozpoczniemy w piątek
28 grudnia. Program całej wizyty już jest przygotowany i wkrótce zostanie umieszczony na stronie
internetowej parafii oraz na tablicach ogłoszeń. Bardzo serdecznie prosimy, by wiedząc wcześniej o tym
spotkaniu, rodziny tak zorganizowały swoje zajęcia, abyśmy mogli się wszyscy spotkać. Prosimy o
przygotowanie ołtarzyka z krzyżem, wodą święconą, księgą Pisma św. Dzieci i młodzież uczęszczających
na katechizację prosimy o zeszyty do religii. Na miarę możliwości prosimy o zamknięcie czworonożnych
przyjaciół. Niech to spotkanie będzie czasem modlitwy i spotkania z kapłanem. Tradycyjnie też, na miarę
naszych możliwości, jest to sposobność, by rodziny w myśl przykazania kościelnego wsparły swoją ofiarą
starania materialne w parafii. W przyszłym roku kalendarzowym chcemy kontynuować remont elewacji
zewnętrznej bazyliki i inne konieczne prace.
• W przyszłą niedzielę Święto św. Rodziny w Parafii pw. św. Rodziny odpust. Suma o godz. 11.30. Ks.
Proboszcz serdecznie zaprasza.
• W naszym sanktuarium o godz. 17.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Chełmskiej. Serdecznie zapraszamy.
• Podczas Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się uroczystość zakończenia Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka.
Osoby, które podjęły ten dar modlitwy, prosimy, by przybyły ze świecami lub zgłosiły się po nie do zakrystii.
• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Henryk Grzejszczyk; śp. Adrian Drozd.
Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie …..
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom i
Sympatykom szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i udanego tygodnia.
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