
  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                               5/2019 

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 27 stycznia 2019 r. 
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  Pierwsze czytanie                                                               Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10                                                                                    
  Czytanie z Pierwszej Księgi Proroka Nehemiasza 

  Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim 

mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony 

do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i 

tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął 

na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu 

– znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił 

Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: "Amen! Amen!" Potem oddali pokłon i 

padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z 

dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-

pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: "Ten dzień jest poświęcony Panu, 

Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!" Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 

I rzekł im Nehemiasz: "Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje 

temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie 

przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją".                                                                                   

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

 

Drugie czytanie                                                                       1 Kor  12, 12-30        

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła  Koryntian                                                                                                          

   Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo 

iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy 

ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też 

zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga 

powiedziała: "Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała" – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy 

do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: "Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała" – czyż nie 

należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, 

gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich 

w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne 

http://www.bazylika.net/
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członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: "Nie jesteś mi potrzebna", albo głowa nogom: 

"Nie potrzebuję was". Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, 

które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto 

szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą 

do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej 

szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne 

członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne 

członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie 

członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w 

Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc 

czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy 

przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy 

są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? 

Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?    

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                   

  Aklamacja   

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                (Łk 4, 18)                                                
     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                           Łk 1, 1-4; 4, 14-21                                
 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je 

przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja 

zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł 

przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha 

do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 

wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim 

zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, 

znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 

uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; 

a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te 

słowa Pisma, które słyszeliście". 

 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   

 

Rozważanie  

Z relacji św. Łukasza dowiadujemy się, że pierwszym adresatem ewangelii (i Dziejów Apostolskich) 

jest tajemniczy Teofil. Jego tożsamość właściwie jest nie do odtworzenia, ale musiał być kimś 

znaczącym skoro stał się adresatem aż dwóch dzieł. Nie oznacza to, że był chrześcijaninem ale też nie 

wyklucza tego. W komentarzach Biblii jerozolimskiej zawarta jest sugestia, że był urzędnikiem 

administracji rzymskiej a więc osobą publiczną. Być może jako urzędnik zajmował się kwestiami 
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wyznaniowymi, które jak wiemy w Cesarstwie Rzymskim regulowało 

państwo a religia chrześcijańska była czymś tak nowym i tak innym od 

istniejących i powszechnie znanych kultów, że od jego znajomości rzeczy 

zależały konkretne zapisy prawne. Zwrot „nauk, których ci udzielono” można 

by też przetłumaczyć jako: „relacje, które do ciebie dotarły”. Ewangelista dba 

o to, by Teofil miał prawdziwy obraz wiary chrześcijańskiej, bez żadnych 

wypaczeń i pomówień. Chodzi o wiarygodność nie tylko wobec tej jednej 

publicznej osoby czy urzędu, ale o wiarygodność wobec każdego człowieka, 

w każdym miejscu i czasie. Także dzisiaj! Troska o wiarygodność wymaga 

odpowiedzialnej apologii czyli argumentów, które człowiek uczciwy 

poznawczo, uzna za miarodajne czyli wystarczające by samemu uwierzyć. A 

co może być argumentem bardziej przekonywującym, jeśli nie osoba 

założyciela, jego nauka i czyny oraz świadectwo autentycznego życia jego 

wyznawców? W jakimś sensie ta ostatnia kwestia, nazywana argumentem 

agapetologicznym (agape - miłość darmowa), jest nawet ważniejsza, bo 

stanowi faktyczne wcielenie objawionych prawd. Życie chrześcijan jest żywą 

księgą, którą mogą czytać wszyscy w dowolnym czasie i miejscu, po 

sąsiedzku, przez ścianę, vis a vis. Jest świadectwem, że ewangelia możliwa jest 

każdego dnia, że może przenikać wszystkie sfery ludzkiego życia niezależnie 

od kontekstu. Dlatego wiarygodność ma być stałą troską wszystkich 

ochrzczonych. Każdy może stać się świadkiem i każdy może być źródłem 

zgorszeń. Dlatego św. Łukasz napisał Dzieje Apostolskie w których jest zapis 

pierwszych doświadczeń wiary w świecie w ogóle nie przenikniętym 

ewangelią a nawet jej przeciwnym, sprzysiężonym przeciwko jej wyznawcom. 

Dzieje są pierwszym rozdziałem historii Kościoła pełnej nawróceń i aktów 

męczeństwa, ale napiętnowanej także słabościami ludzi, którzy nie zawsze 

potrafili dorosnąć do szlachetnego miana uczniów Chrystusa. Pierwsze 

pokolenie chrześcijan było rażącą mniejszością bez żadnych praw, bez 

możliwości odwołania się do kogokolwiek bez świątyń, bez kanonizowanych 

świętych, którzy zawsze pełnią rolę drogowskazów a mimo to, było pełne 

radykalizmu i nadziei. Poddane działaniu Ducha Bożego przenikało tkankę 

społeczną powodując w niej nieodwracalne zmiany. Zmieniało wszystko bez 

żadnej rewolucji, bez wypowiadania wojny komukolwiek, poprzez dawanie 

życia swoich najlepszych wyznawców. Świat, który zastało uczyniło innym. 

Przejęło na siebie i spełniło rolę zaczynu, tylko dlatego, że „..spoczął na nim 

Duch Pański”. Pierwsze pokolenia chrześcijan chrzciły prawdziwie 

nawróconych podczas gdy my męczymy się nad nawróceniem ochrzczonych. 

Dzisiaj ta dziwna zmiana porządku odniesień drogo nas kosztuje. Przede 

wszystkim kosztuje nas utratę wiarygodności. A niewiarygodne 

chrześcijaństwo przetrwa ale bez siły nabywczej. Niech więc każdy modli się 

o autentyzm dla siebie i dla braci. 

 
     
     

W okresie (18 stycznia-24 stycznia) sakrament chrztu przyjęli: 

• Melania Chmielewska 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 

                                           

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Hbr 9, 15,24-28 

 

Ewangelia Mk 3, 22-30 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Hbr 10, 1-10 

                                      

Ewangelia Mk 3, 31-35 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Hbr 10, 11-18 

                                       

Ewangelia Mk 4, 1-20  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Hbr 10, 19-25  

                                

Ewangelia Mk 4, 21-25 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Hbr 10, 32-39 

                        

Ewangelia Mk 4, 26-34 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Ml 3, 1-4 

                                       

Ewangelia Łk 2, 22-40 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 1, 4-5. 17-19 

                            

2 czytanie 1 Kor 12, 31-

13, 13 

                                      

Ewangelia Łk 4, 21-30 
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         Ogłoszenia parafialne            

• Gościmy dziś ks. Józefa Trąbkę, kapelana Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „ Hospicjum” w 

Lublinie. Ksiądz Gość dzieli się z nami refleksją nad Słowem Bożym. 

• Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na spłacanie długu za prace remontowo- budowlane prowadzone 

przy sanktuarium. 

• Jutro zakończymy Wizytę Duszpasterską w naszej parafii. Osoby, które nie mogły w wyznaczonym czasie przyjąć 

kapłana z modlitwą, a chcą prosić o błogosławieństwo swojego domu, mogą to uczynić w zakrystii, kancelarii 

czy telefonicznie. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi spotkaliśmy się na wspólnej 

modlitwie błogosławieństwa. Wdzięczni jesteśmy za rozmowy, serdeczność i gościnność. Księżom Infułatowi i 

Kanonikowi dziękujemy za opiekę i wieczorną posługę duszpasterską w bazylice. Podsumowanie wizyty - w 

niedzielę 17 lutego podczas każdej Mszy św. 

• Jutro w kancelarii parafialnej w godz. od 16.00 do 18.00 po raz pierwszy dyżur pełnić będzie adwokat. Porady 

dotyczyć będą prawa świeckiego. 

• W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych w domach. 

• Spowiedź w bazylice rano podczas Mszy św. Po południu od 16.00 dla dzieci, a od 17.00 dla kandydatów do 

bierzmowania i dorosłych. 

• W piątek o godz. 19.30 w Chełmskim Domu Kultury odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu członków rodziny 

Pospieszalskich. W naszym sanktuarium będziemy gościli artystów o godz. 18.00 zapewnią oprawę muzyczną 

Mszy św. 

• W sobotę wypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwana inaczej Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszamy 

na Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Każda Eucharystia związana będzie z błogosławieństwem świec. 

Jest to jednocześnie dzień życia konsekrowanego - będziemy się modlili w intencji naszych sióstr zakonnych. 

• Zapraszamy na nabożeństwo pierwszej soboty - po Mszy św. o godz. 7.00 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, modlitwa różańcowa oraz piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic różańcowych. 

• W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się konferencja formacyjna dla Rodziny Żywego 

Różańca. Zapraszamy też osoby, które chciałyby dołączyć do tej formacji duchowej. 

• W pierwszym tygodniu ferii od poniedziałku do piątku chcemy przy parafii zorganizować półkolonie dla dzieci 

ze szkoły podstawowej. Mamy nadzieję, że atrakcje, jakie w związku z tym przedsięwzięciem przygotowujemy, 

pozwolą naszym młodym parafianom oderwać się na kilka godzin od komputera czy telefonu komórkowego. 

Zapisy od jutra w kancelarii parafialnej. Proszę mieć przy sobie PESEL dziecka. 

• Z myślą już o wakacjach zapraszamy dzieci szkół podstawowych na kolonie letnie, które odbędą się od 1 do 12 

lipca nad morzem - w Jarosławcu. Koszt to 1450 zł. Zapisy - w zakrystii i kancelarii. Więcej informacji na stronie 

internetowej parafii oraz u organizatora kolonii - ks. Pawła. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Kaja Dżaman, śp. Ewa Banaszczyk, śp. 

Bartłomiej Durko, śp. Teresa Bajorek, śp. Leon Papierz, śp. Janusz Popławski. Polećmy ich dusze i dusze 

naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom, Gościom i 

Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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