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    Niedziela 3 grudnia 2017 r. 
I Niedziela Adwentu  

 

 

 Pierwsze czytanie                                                 Iz 63,16b-17.19b;64,3-7                               
 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, 

dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń 

przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. 

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił przed Tobą skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie 

widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz 

naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś 

zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My 

wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy 

opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego 

imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i 

oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty 

naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.     

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  Oto Słowo Boże.   

 

                                                                                                                                                                                                   

    Drugie czytanie                                                                  1 Kor 1,3-9 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

   Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję 

wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście 

wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo 
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Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie 

objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, 

abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który 

powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.                                                                                                          

                                                                                                       Oto Słowo Boże.    

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                 Mk 13,33-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, 

czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz 

ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 

Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o 

wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu 

przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 

kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o 

pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 

przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, 

mówię wszystkim: Czuwajcie!                                                 
 

                                                                                                 Oto Słowo Pańskie.    
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Rozważanie 

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i w swojej strukturze dzieli się na dwie części. Pierwsza 

kierunkuje uwagę na chwalebne przyjście Chrystusa w czasach ostatnich (Paruzja), druga 

przygotowuje do przeżycia tajemnicy Wcielenia Boga. Słowo "adwent" oznacza "przyjście, 

obecność". W świecie starożytnym oznaczało przybycie urzędnika, dostojnika, albo króla, cesarza 

na prowincję. W języku religijnym pogańskim oznacza objawienie się bóstwa. Chrześcijanie 

przejęli je, odnosząc do Jezusa. To sam Chrystus jest Władcą, Królem, Bogiem, który zstępuje na 

prowincję, na ziemię, objawia się człowiekowi. "Bóg nawiedził swój lud". jest wśród nas, nigdy 

nie wycofał się z naszego życia, z naszego świata. Jego obecność teologowie określają terminem 

"już i jeszcze nie". "Już", ponieważ Wcielenie jest faktem. "Jeszcze nie", gdyż obecność Boga 

objawi się w całej pełni, majestacie i chwale w czasie Paruzji, a w indywidualnym wymiarze w 

chwili naszej śmierci. Czas pomiędzy "już" i "jeszcze nie" jest czasem czujności, czuwania. 

"Czuwanie nie polega na wejściu w samego siebie, ale na wyjściu z siebie, aby powierzyć się 

Bogu" (B. Maggioni). Polega na obserwacji, kontemplacji, wejściu w ciszę, zakorzenieniu w 

słowie Bożym, czujnej cierpliwości, świadomym przeżywaniu codzienności. Jest 

przeciwieństwem letargu, snu, życia pustego, "letniego" (por. Ap 3, 15-16). W adwentowym 

czuwaniu patronuje nam Jan Chrzciciel i Maryja. Hans Urs von Balthasar porównuje Adwent do 

bramy, poprzez którą wkraczamy do świątyni Bożego Narodzenia. Brama ta jest strzeżona przez 

dwóch strażników. Pierwszym z nich jest Jan Chrzciciel; człowiek bezkompromisowy, 

wymagający, surowy, asceta. 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" (por. J 1,14). Obydwoje są dla nas wzorem i pomocą w 

przeżyciu Adwentu i radości Bożego Narodzenia.  

Co dla mnie oznacza słowo "czuwać"? W jaki sposób pragnę przeżyć swój kolejny Adwent? 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Iz 2,1-5 Ewangelia  Mt 8,5-11 

 

Wtorek 1 czytanie  Iz 11,1-10 

 

Ewangelia  Łk 10,21-24 

Środa 1 czytanie  Iz 25,6-10a 

 

Ewangelia  Łk 15,29-37 

Czwartek 1 czytanie  Iz 26,1-6 

             

Ewangelia   Mt 7,21.24-27 

 

Piątek 1 czytanie  Rdz 3,9-15 

2 czytanie  Ef   1,3-6.11-12                     

 

Ewangelia  Łk 1,26-38 

Sobota 1 czytanie  Iz 30,19-21.23-26  

 

Ewangelia  Mt 9,35-10,1.5.6-8 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś wybory do Rady Parafialnej. Zachęcamy do głosowania. Listy kandydatów znajdują się przy wyjściu głównym z 

bazyliki. Zakreślamy na liście tylko 3 nazwiska, a listę wrzucamy do urny. 

2. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość-

Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego”. Rozpoczyna on dwuletni program duszpasterski w polskim kościele. 

3.  Dzisiaj zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Prosimy wszystkie rodziny naszej parafii o przyjęcie 

poświęconego w kościele opłatka, by święta Bożego Narodzenia przeżywać w duchu chrześcijańskim, a nie jako 

tradycję świecką z zakupionym w supermarkecie opłatkiem. Przestrzegamy tez przed naciągaczami. Proszę przyjąć 

wraz z krótkim listem od ks. Proboszcza z programem i zaproszeniem na rekolekcje, które już za dwa tygodnie. Jeśli 

przy tej okazji zechcemy złożyć ofiarę to w tym roku przeznaczona jest na remonty prowadzone przy sanktuarium.  

4. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na 

przyjście Pana. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o 

Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę św. roratnią. Już od jutra zapraszamy do naszego sanktuarium codziennie 

na godzinie 6.00. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów. Zapraszamy dorosłych i młodzież przygotowującą się 

do Sakramentu Bierzmowania. Roraty dla dzieci będą dwa razy w tygodniu we wtorek i czwartek o godz. 18.00. Prosimy 

by dzieci przynosiły serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem i składały je do koszyczka przy ołtarzu. Każdego dnia 

będą uczestniczyły w losowaniu figury Matki Bożej. Dziecko, które wylosuje danego dnia zabiera figurę do domu by 

tam pomodlić się z rodziną i przynosi na następne spotkanie. Na zakończenie rorat spośród dzieci, które w nich 

uczestniczyły wylosujemy osobę, która na stałe zabierze figurę Maryi do domu. W tym roku będziemy wszyscy 

przezywali roraty pod hasłem „ Strażnik Skarbów”. Będzie im patronował św. Józef. Niech nie zabraknie również 

podejmowanych dobrowolnych postanowień i umartwień adwentowych, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych 

zabaw. Może jednym z nich będzie nasze uczestnictwo w roratach. Przypominamy, że od jutra od godz. 5.30 będzie 

kursował autobus Bazylika, a o godz. 6.50 będzie zabierał nas do domów.  

5. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. W tym dniu zapraszamy na Msze św. o godz. 6.00, 9.30, 16.00 

i 18.00. O godz.12.00 Godzina Łaski Maryi. Zapraszamy do bazyliki na wspólną modlitwę. Matka Boża mówi: ”Życzę 

sobie, by każdego roku 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Przez to nabożeństwo 

ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy. Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby 

cały świat się o tym dowiedział. Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu znajdzie pewną pomoc 

i uzyska z mojego Serca opiekę i łaski. … Będą liczne nawrócenia”. „Pan, mój Boski Syn Jezus okaże wielkie 

miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci”. 

6. Podczas Mszy św. o godz.18.00 będzie błogosławieństwo medalików i krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych. 

7. Zapraszamy do kawiarenki na dobre ciastko oraz można tam zaopatrzyć się w książeczkę Ewangelia 2018-rozważania 

Słowa Bożego na każdy dzień jak również tam i przy wyjściu z bazyliki możemy zakupić nasze parafialne kalendarze 

na przyszły rok. 

8. W czasie Adwentu nie będziemy udzielali Sakramentu Chrztu św., nie będzie też konferencji przedchrzcielnych. Chrzty 

w parafii będą w pierwszy i drugi dzień świąt o godzinie 12.30. 

9. Członków różnych grup formacyjnych przy parafii serdecznie zapraszamy w dniach 15-16 grudnia do naszego 

sanktuarium na rekolekcje na temat modlitwy. Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? 

Jak korzystać z charyzmatów, tak, by były zbudowanie dla naszej wspólnoty i całej wspólnoty Kościoła? Na te pytania 

odpowiedzi udziela Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, który stanowi swoiste wprowadzenie w modlitwę 

osobistą i wspólnotową przeżywaną w wymiarze Pięćdziesiątnicy. Zapisy w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii. 

10.  W Chełmskim Domu Kultury w dniu 14 grudnia ( czwartek) o godz. 19.30 będzie koncert zespołu Good God.  Jest to 

8-osobowy zespół wykonujący autorskie kompozycje, które można zamknąć w gatunku "chrześcijańskiego reggae". W 

którym występuje również nasz ks. Paweł. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na ferie zimowe dla dzieci 

organizowane przy naszej parafii w pierwszym tygodniu ferii. Rezerwacja w ChDK, lub przez internet. 

11.  Coraz więcej osób ma problemy z glutenem. W związku z tym nie może przyjmować Komunii św. czy dzielić się 

opłatkiem. W zakrystii będzie opłatek niskoglutenowy. A chcąc przyjąć Komunę św. bezglutenową prosimy o 

zgłaszanie się przed Mszą św. również do zakrystii. 

12. W przyszłym roku Orszak Trzech Króli będzie wyglądał inaczej niż dotychczas. Trzej królowie wraz ze swymi 

orszakami wyruszą z trzech parafii, by spotkawszy się na drodze wspólnie oddać pokłon Jezusowi. Z naszego 

sanktuarium wyruszy król Azji Baltazar. On i jego orszak będzie ubrany na zielono. W związku z tym chcemy 

przygotować zielone stroje. Będą to zwykłe peleryny wkładane przez głowę. Materiał został zakupiony. W celu ich 

wykonania potrzebna jest bezinteresowna pomoc osób, które szyją i mają maszyny w domu. Chodzi tylko o zwykłe 

zaobrąbienie. Osoby, które chciałby się włączyć w taką pomoc prosimy o zgłoszenie się do kancelarii w tym tygodniu. 

Mamy do uszycia ok 150 peleryn. 

13. Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzenia Bożych łask, a wszystkim Parafianom i Gościom życzymy 

szczęśliwego tygodnia po opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

https://www.facebook.com/events/847839062091069/
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