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Druga Niedziela Wielkiego Postu 

  Pierwsze czytanie                                                                Rdz 15, 5-12. 17-18                                                                                    
  Czytanie z Księgi Rodzaju 

  Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz 

to uczynić"; potem dodał: "Tak liczne będzie twoje potomstwo". Abram uwierzył i Pan poczytał mu to 

za zasługę. Potem rzekł do niego: "Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci 

dać ten oto kraj na własność". A na to Abram: "O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że 

otrzymam go na własność?" Wtedy Pan rzekł: "Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i 

trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę". Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał 

je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy 

zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się 

ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka 

ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający 

się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to 

właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki 

Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat".                                                                                   

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                                Flp 3, 17 – 4, 1        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian                                                                                                          

   Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, 

jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których 

często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – 

w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest 

w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało 

poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie 

podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie 

mocno w Panu, umiłowani! 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                         

   Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: " To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Mt 17, 5                                             

     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                                  Łk 9, 28b-36                                
 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd 

Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało 

z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 

dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli 

Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do 

Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się 

obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, 

Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni 

zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 

 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   
 

 

 

Rozważanie  

Obraz, jaki rysuje nam dziś Ewangelista, jest bardzo bogaty w treść. Każde niemal zdanie, każdy 

czasownik w nim użyty zawiera w sobie głębokie znaczenie. Najpierw popatrzmy na osoby, które 

są na Taborze: Chrystus – Bóg i Człowiek, który jako Taki właśnie daje się poznać „Filarom 

Kościoła”: Piotrowi oraz synom Zebedeusza. Piotr – Książę apostołów, kto wie, czy na Taborze 

właśnie nie otrzymał łaski głębokiej skruchy, która uchroniła go przed totalnym, definitywnym 

zwątpieniem w Mistrza. Jakub zaś, jako pierwszy z Apostołów oddał swe życie śmiercią 

męczeńską, za wiarę w Jezusa Chrystusa, a zanim się to stało, udał się do Hiszpanii – jak głosi 

legenda z czasów średniowiecza. Po dziś dzień, Jakub patronuje półwyspowi Iberyjskiemu. Jan 

natomiast, przekazał nam swoją relację ewangeliczną. Uczynił to w sposób drobiazgowy, zupełnie 

inaczej, niż synoptycy: Marek, Łukasz i Mateusz. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, 

to góra Tabor. 

W biblijnym języku, góra to zawsze szczególne miejsce obcowania człowieka z Bogiem. Bliżej 

nieba. Jednak by tam się dostać, trzeba niemało trudu, potu, wysiłku fizycznego, aby szczyt zdobyć. 

Jednak jeśli już się to uda, to widoki rekompensują wszelkie dyskomforty, narzekania i ból. Przyzna 

to pewnie każdy, kto po górach chodził i zdobywał ich szczyty. Pokazuje nam zatem Chrystus Pan 

w swej Ewangelii, że doświadczenie świętości, blasku lśniących szat Pana, musi kosztować trudu, 

pracy, determinacji. Myślę, że nie trzeba w jakiś szczególny sposób bronią tezy, że to, co lekkie, 



  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                              12/2019 

łatwe i przyjemne i przychodzące bez szczególnego wysiłku, zwykle jest 

podszyte złudnym dobrem, najczęściej kruchym i szybko się rozpadającym, 

niczym namoknięty wilgocią, papierowy statek, który dziecko „puściło” na 

rzece. No i na koniec trzeba koniecznie uwagę zwrócić na zdanie, które tylko 

2 razy pojawia się w Ewangeliach: „To jest mój Syn wybrany, Jego 

słuchajcie”. Otóż wspomniany trud wędrowania apostołów na szczyt Taboru 

został nagrodzony w sposób niecodzienny. Raz, że widzieli Fasadowych 

Świętych Starego Przymierza: Abrahama i Eliasza. Pierwszy, to patron 

nadziei; drugi – odwagi i wytrwałości. Bez tych dwóch cnót ciężko mogłoby 

być z realizacją woli Bożej, w misji zleconej apostołom przez Nauczyciela. 

Po drugie – i znacznie bardziej ważniejsze: Głos Boga utwierdził ich w 

pewności, że czas spędzony z Rabbim z Nazaretu to czas nie 

zmarnowany. Potwierdził to sam Najwyższy, Którego oni trzej usłyszeli. Nic 

bardziej już nie mogło, po ludzku mówiąc, napełnić ich serc, przekonaniem, 

które dopełniło ich cnotę wiary. Na mocy tego, Jan Apostoł i Ewangelista 

mógł złożyć swe credo: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku 

nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” 

(1 J 4, 16) Pomyśl dziś nad tym, gdzie jest twoja góra Tabor. 

Czy już ją zdobyłeś, czy nadal jeszcze się wspinasz… 

 

 

 

 

         Zapowiedzi przedślubne (8 marca-14 marca): 

 Tomasz Zbigniew Dejnek, kawaler z Chełma, z parafii tutejszej i  

Agata Głąb, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

 

 Karol Starzyniec, kawaler z parafii MB Wspomożenia Wiernych w 

Bukowie Wielkiej i Sylwia Maik, panna z Chełma, z parafii 

tutejszej. 
 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

 

 

 

W okresie (8 marca-14 marca) sakrament chrztu przyjęli: 

 

 Olga Wal 
 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 
 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dn 9, 4b-10 

 

Ewangelia Łk 6, 36-38 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 Sm 7, 4-5a.12-

14a.16 

 

2 czytanie  Rz 4, 13.16-

18.22 

                                                              

Ewangelia Mt 1, 16. 18-

21.24a 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Jr 18, 18-20 
 

 Ewangelia Mt 20, 17-28                                      
                                       

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 17, 5-10 

                                

Ewangelia Łk 16,19-31 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Rdz 37, 3-4.122-

13a.17b-28 

                        

Ewangelia Mt 21, 33-

43.45-46 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Mi 7, 14-15.18-

20 

                                       

Ewangelia Łk 15, 1-3.11-

32 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Wj 3, 1-8a.13-

15 

                            

2 czytanie 1 Kor 10, 1-

6.10-12 

                                      

Ewangelia Łk 13, 1-9 
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Ogłoszenia parafialne  

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Ad Gentes.  

Obchodzimy dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami.  

 

 Gościmy dziś ks. kan. Zygmunta Lipskiego z Lublina, autora książki pt. Jeden z wielu, 

opowiadającej historię życia ks. majora Stanisława Kontka. Nasz Gość dzieli się refleksją na 

temat roli wspomnianego kapłana, a po Eucharystii będziemy mieli możliwość nabycia 

wspomnianej publikacji. 

 We wtorek wypada Uroczystość św. Józefa. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 

Mszę św. zbiorową o18.00. 

 Na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi ks. Krzysztof Kralka, zapraszamy w 

najbliższy czwartek 21 marca. Początek - godz. 17.15.  

 W sobotę od godz. 11.00 w kancelarii parafialnej porad w zakresie prawa kanonicznego, 

zwłaszcza małżeńskiego, będzie udzielała pani prawnik. 

 Za tydzień na godz. 19.00 zapraszamy do naszej bazyliki na koncert organowy. Wystąpi Sergey 

Slizuk z Ukrainy – kompozytor - wokalista – organista. W programie koncertu znajdą się 

kompozycje organowe samego artysty. Ponadto usłyszymy utwory Jana Sebastiana Bacha. 

Serdecznie zapraszamy! 

 Za tydzień też ofiary składane na tacę będą przeznaczone na prace remontowo - budowlane w 

sanktuarium.   

 25 marca (w poniedziałek za tydzień) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Chętnym 

proponujemy podjęcie Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Uroczystość składania deklaracji 

odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 16.00. Druki deklaracji wyłożone są na stoliku przy 

wyjściu z kościoła. 

 Dobrą formą jałmużny wielkopostnej jest możliwość włączenia się w akcję zbierania makulatury 

na stypendia dla dzieci i młodzieży. Tyle jej przewraca się na naszych klatkach schodowych, 

częstokroć jest wyrzucana na śmieci, a przecież można z niej zrobić dobry użytek. Wymaga to 

nieco naszego zaangażowania. Uwrażliwiajmy serca na pomoc, a przy tym na segregowanie 

śmieci i zachowanie porządku wokół nas, a tym samym ochronę przyrody. Tyle korzyści, a tak 

niewiele potrzeba.   

 W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Jadwiga Glejnert. Polećmy 

ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie … 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej.  


