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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 

Niedziela 20 stycznia 2019 r. 
II Niedziela Zwykła Rok C 

 

  Pierwsze czytanie                                                                          Iz 62, 1-5                                                        
  Czytanie z Pierwszej Księgi Proroka Izajasza 

  Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej 

sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas 

narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym 

imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim 

diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej 

już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", a krainę twoją 

– "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak 

młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli 

się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.                                                                                   

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

 

Drugie czytanie                                                                       1 Kor  12, 4-11        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła  Koryntian                                                                                                          

   Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale 

jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 

wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez 

Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, 

innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego 

Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, 

innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia 

jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

http://www.bazylika.net/
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  Aklamacja   

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                (2 Tes 2,14)                                                
     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                                              J 2, 1-11 

 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: 

"Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy 

jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych 

do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł 

do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: 

"Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta 

weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale 

słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: 

"Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty 

zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie 

Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   

 

Rozważanie  

W dniu dzisiejszym Kościół przypomina obraz wesela w Kanie Galilejskiej. Jest na nim 

Maryja, jest Jezus, są Jego uczniowie. Jest ludzka radość i jest też smutek, wynikający z 

niezręcznej sytuacji, braku wina. W Kanie jest też pierwszy znak, cud Jezusa, niejako 

wymuszony przez Maryję. Maryja w Kanie bezgranicznie ufa swemu Synowi, choć Jezus nie 

od razu czyni cud a nawet jakby odmawia. Jeszcze "nie nadeszła Jego godzina". Godziną tą 

będzie tajemnica śmierci i wywyższenia, uwielbienia na krzyżu i w zmartwychwstaniu. 

Wówczas Jezus obdarzy ludzkość najlepszym winem. W tekstach biblijnych wino jest 

symbolem radości i miłości: Miłość twa jest przedniejsza od wina (Pnp 1, 2). "Prawdziwym 

winem" jest miłość Boga emanująca z otwartego serca Jezusa (por. J 19, 34); jest Duch 

miłości przekazany ludzkości w chwili odejścia Jezusa do Ojca (J 19, 28-30). Trudno 

powiedzieć, czy Maryja zrozumiała sens słów Jezusa. Na pewno jednak zaufała. Nie prosi 

Jezusa o żadne wyjaśnienia, ale działa, zwraca się do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie mój Syn. Jest pewna, że "cokolwiek" powie Jezus, to będzie właściwe, optymalne, 

najlepsze. W Kanie Maryja jawi się jako "wierząca w Jezusa": Jej wiara sprowadza pierwszy 

"znak" i przyczynia się do wzbudzenia wiary w uczniach (Jan Paweł II). W życiu duchowym, 

modlitewnym ważna jest wiara i cierpliwość. One niejako przymuszają Pana Boga do 
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działania. W codzienności niejednokrotnie doświadczamy "ciemnej 

doliny", trudności, pustki, niezrozumienia Boga, Jego woli, drogi, jaką 

nas prowadzi, fiaska naszych planów i marzeń. W takich chwilach łatwo 

przychodzi zwątpienie, pokusa niewiary. W relacjach z Bogiem, z 

Jezusem nie jest najważniejsze poznanie, zrozumienie. Najważniejsza 

jest cierpliwość w wierze. Gdy zaufamy do końca, to z czasem, nawet w 

najtrudniejszych chwilach ześle światło, poznanie i zrozumienie. Co 

chce nam powiedzieć dziś Maryja? Chyba to samo, co powiedziała 

służącym w czasie uczty w Kanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie mój Syn. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus. Są to 

jedyne słowa skierowane przez Maryję do ludzi w całym Nowym 

Testamencie. Maryja nie mówi nic od siebie. Ona tylko kieruje ludzki 

wzrok na Jezusa. A co mówi Jezus? Napełnijcie stągwie wodą. Jesteśmy 

stągwiami. Ale gdy napełnimy je wodą, On dokona cudu przemiany w 

wino. Ojcowie Kościoła interpretują kamienne stągwie zawierające 

wodę jako symbol pobożności tradycyjnej, skostniałej, rygorystycznej, 

opartej jedynie na Dekalogu, przestrzeganiu przykazań. Wino z kolei 

jako symbol Ewangelii, wiary świadomej, głębokiej, radosnej, opartej na 

miłości. Nasze życie często przypomina owe skostniałe stągwie. Ale 

sami nie przemienimy go w wino miłości. Przemiana duchowa wymaga 

ludzkiej codziennej cierpliwej pracy, ale także cudownej mocy Jezusa. 

By życie nabrało smaku dobrego wina potrzeba współpracy z Bogiem. 

Cud w Kanie Galilejskiej był przełomowym w życiu uczniów. W Kanie 

nastąpiła epifania, czyli objawienie chwały, bóstwa Jezusa. Dzięki niej 

uczniowie uwierzyli i zaufali. Byli widzami tego, co się wydarzyło i 

teraz nie mogą nie czuć się pociągnięci ku Niemu, wręcz wciągnięci w 

Niego. W tekście greckim użyte jest tu wyrażenie, które znaczy 

"wierzyć", ale wierzyć wykonując ruch naprzód: zostali popchnięci, by 

z pasją przylgnąć do Niego. Jest to w pełni ruch miłości (I. Gargano). 

Co sądzę o "trudnej relacji" Jezusa z Matką? Jak reaguję w sytuacji odmowy? 

Jaki "smak" ma moje życie? Jaka jest moja relacja z Maryją? Kiedy zwracam 

się do Niej na modlitwie? O co powinienem prosić dziś Maryję? 

W okresie (11 stycznia-17 stycznia) sakrament chrztu przyjęli: 

• Dominik Józef Jakobiuk 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. 

Grażyna Śliwińska. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich 

zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie … 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 

                                           

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Hbr 5, 1-10 

 

Ewangelia Mk 2, 18-22 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Hbr 6, 10-20 

                                      

Ewangelia Mk 2, 23-28 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Hbr 7, 1-3.15-

17 

                                       

Ewangelia Mk 3, 1-6  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Hbr 7, 25-8.6  

                                

Ewangelia Mk 3, 7-12 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Dz 9, 1-22 

                        

Ewangelia Mk 16, 15-18 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie 2 Tm 1, 1-8 

                                       

Ewangelia Łk 10, 1-9 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Na 8, 2-4a.5-

6.8-10 

                            

2 czytanie 1 Kor 12, 12-

30 

                                      

Ewangelia Łk 1, 1-

4;4,14-21 
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                   Ogłoszenia parafialne 

• Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym sanktuarium łączymy te modlitwy z 

wieczorną Mszą św. 

• Gościmy dziś ks. prof. Piotra Szczura z KUL-u, który dzieli się z nami refleksją nad Słowem Bożym. 

• Parafialni kolędnicy młodzieży i dzieci z oazy i szkoły podstawowej dziś od godz. 15.00 odwiedzą 

z kolędą mieszkańców bloków ul. Piłsudskiego 30, 30a i 30b oraz ul. Jedność 41. Prosimy o życzliwe 

przyjęcie.  

• W środę, 23 stycznia, jak każdego roku z racji Wspomnienia Męczenników Pratulińskich, gościć 

będziemy w bazylice braci i siostry kościoła greckokatolickiego, którzy będą celebrować 

Eucharystię o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy. 

• W piątek Święto Nawrócenia św. Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Porządek Mszy św. tak jak w dzień powszedni. 

• W sobotę, 26 stycznia, w naszej wspólnocie odbędzie się bezalkoholowy bal karnawałowy, w 

którym weźmie udział 70 osób. Rozpocznie się wspólnym uczestnictwem we Mszy św. o godz. 

17.00. Bal potrwa do godz. 24.00. Zadeklarowane potrawy możemy przynosić do Sali Różańcowej 

już od godz. 16.30. 

• W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 16.00 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu dzieci z 

ogniska muzycznego w Lublinie. 

• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą zgodnie ze zwyczajem na prace 

remontowo - budowlane w naszym sanktuarium. 

• W kancelarii parafialnej przy naszym sanktuarium każdy czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od 

16.00 do 18.00 będą udzielane porady prawne z zakresu prawa świeckiego. Pan Adwokat będzie 

pełnił posługę, jako wolontariusz. Pierwsza możliwość skorzystania z takiej pomocy już 28stycznia. 

• Bóg zapłać wszystkim rodzinom, z którymi spotkaliśmy się w czasie wizyty duszpasterskiej w 

minionym tygodniu, za wspólną modlitwę, szczere rozmowy i gościnność. Przypominamy, że 

parafianie, którzy z różnych powodów nie mogli przyjąć u siebie kapłana, a chcą prosić o modlitwę 

i błogosławieństwo, mogą to uczynić w zakrystii lub w kancelarii czy też telefonicznie. Jeśli Bóg 

pozwoli, w tym tygodniu zechcemy się spotkać z naszymi parafianami w następującym porządku: 

                     poniedziałek – 21 stycznia                                                              wtorek – 22 stycznia 

• godz. 16.00 ulice: Wiejska 2-24,26 Bydgoska 1-25,            godz. 16.00: Graniczna 13-39, bloki 4i4b oraz Graniczna kamienice 6-18,  

Katedralna 7-15 i 8-16                                                                             Katedralna 3,3a                                                                                                   

                    środa – 23 stycznia                                                                          czwartek – 24 stycznia                                        

• godz. 16.00 ulice: I AWP 1,1A, 3, 3A, 5,5A; Wojsławicka 1, 3, 5;      godz. 16.00: Lubelska; Młodowskiej 7,9,16,17,18,19;  

 św. Mikołaja 5.7,9 i św. Mikołaja 6-12                                                                    Krzywa 42,42A; Czarnieckiego 4,6; Siedlecka 1                                                                                                                                                                   

                    piątek – 25 stycznia                                                                          sobota – 26 stycznia 

• godz. 16.00: I Pułku Szwoleżerów 14,17,17A,19,19A,21,23,23A                godz. 9.00: 11 Listopada 4, 6A,6B 

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Babciom, 

Dziadkom, Parafianom, Sympatykom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 
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