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Niedziela 21 stycznia 2018 r. 
III Niedziela Zwykła 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                      Jon 3,1-5. 10                               

 Czytanie z Księgi Jonasza  

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, 

wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do 

Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. 

Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze 

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 

ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg 

ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą 

postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.                                       Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            

 

 

     

                                                                                                                                                                                                

    Drugie czytanie                                                                        1 Kor 7, 29-31 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

  Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, 

jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, 

tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy 

używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego 

świata.                                                                                                                     Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 

 

http://www.bazylika.net/
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                     Mk 1, 14-20 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 

Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 

bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 

staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też 

byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca 

swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

Rozważanie 

Niedziela w Tygodniu modlitw o jedność chrześcijan przypomina obraz powołania uczniów. 

Schemat powołania jest bardzo prosty: Jezus powołuje, uczeń odpowiada. Jest to jakby 

wzorcowa scena. Co jednak w niej uderza? Najpierw spojrzenie Jezusa, które jest wyborem, 

propozycją wspólnoty. W czasach Jezusa uczniowie sami szukali i wybierali mistrza, 

nauczyciela. Jezus czyni odwrotnie; On sam wybiera. Św. Paweł napisał o sobie, że został 

"zdobyty przez Chrystusa". Jezus wybrał dwunastu Apostołów, ale później nieustannie ich 

powoływał. Każdy codzienny kontakt z Nim był nowym spojrzeniem i nowym powołaniem. 

Nie można żyć siłą "jednego powołania" całe życie. Jeżeliby dwoje młodych ludzi poznając 

siebie, wyznało miłość i później nigdy więcej o tym nie mówiło, to siła ich miłości wcześniej 

czy później wygaśnie, wyczerpie się. Człowiek potrzebuje ciągle na nowo w różny sposób 

wyrażać swoje uczucie. Podobnie jest w relacjach z Jezusem. Powinniśmy pielęgnować 

nieustanną świadomość, że On codziennie, dziś, jutro, pojutrze jest w naszym życiu, naszej 

codzienności, jest z nami, kocha nas i potrzebuje. W scenie powołania uderza żądanie 

bezwarunkowego zawierzenia. Jezus mówi tylko: "Pójdź za Mną". Nie mówi, czego chce ani 

dokąd zaprowadzi uczniów. Idąc za Jezusem uczeń poznaje Go; nie poprzez dyskusje, ale 

przez intymną obecność. Poznaje Jego styl życia, Jego wybory, mentalność, kryteria, 

preferencje. Dzięki temu "uczy się Jezusa". Jest to proces całego życia. Nie ma ucznia, który 

byłby doskonały od razu. Uczniem, chrześcijaninem człowiek się staje. My, dzisiejsi 

uczniowie, mamy dwa ważne narzędzia poznawania Jezusa. Pierwszym jest Pismo św. Gdy 
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je czytamy, szczególnie Ewangelie albo listy św. Pawła, spotykamy Jezusa historycznego, 

poznajemy Go stopniowo. Drugim źródłem jest Eucharystia, Msza święta. Uczestnicząc w 

niej świadomie spotykamy się z żywą osobą Jezusa. "Być z kimś" oznacza mieć dla niego 

czas, czuć jego bliskość, wyrażać swoją miłość, uczucie. Jeżeli kochamy (męża, żonę, 

dziecko, przyjaciela), to pragniemy być często w ich towarzystwie, nawet nic nie mówić, ale 

trwać w ich bliskości. Wiemy dobrze, że najwspanialsze prezenty nie zastąpią 

obecności. Warunkiem przyjaźni z Jezusem jest również przebywanie w Jego obecności, przy 

Nim, "u Jego boku", jak Maria z Betanii (por. Łk 10, 39). Bardzo ładnie mówił o tym papież 

Benedykt XVI: "Być u Jego boku i być posłańcem w drodze do ludzi - tego się nie da 

rozdzielić. Tylko ten, kto jest przy Nim, poznaje Go i może Go w sposób właściwy głosić. 

Ten, kto jest z Nim, nie zachowuje tego dla siebie, lecz musi przekazywać dalej to, co znalazł. 

[…] Zechciejmy polubić bycie przy Panu. Wtedy możemy wszystko Jemu powiedzieć, z Nim 

omówić swoje pytania, swoje troski i swoje obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, 

swoją wdzięczność, rozczarowania, i prośby". W powołaniu Jezusa uderza również 

wyrzeczenie uczniów. Pozostawiają swoje "sieci", czyli swój zawód, pracę, dom, więzi 

rodzinne i idą za Nauczycielem. Uczniowie zafascynowali się Jezusem, Jego osobą, Jego 

słowem. Jezus ich pociągnął do Siebie i za Sobą jak magnes. Podobnie jest między ludźmi. 

Jeżeli dwoje ludzi wzajemnie się nie zauroczy, nie zafascynuje, to będą żyć nie z sobą, ale 

obok siebie, jak wiele (niestety!) współczesnych małżeństw. 

Jak odczytuję swoje powołanie? Czy wzrastam w nim? Czy Jezus mnie fascynuje i pociąga? W jaki 

sposób Go poznaję i pogłębiam moją więź z Nim? 

 

 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  2 Sm 5,1-7.10 Ewangelia  Mk 3,22-30 

Wtorek 1 czytanie  2 Sm 6,12b-15.17-19 

 

Ewangelia  Mk 3,31-35 

Środa 1 czytanie  2 Sm 7,4-17 

 

Ewangelia  Mk 4,1-20 

Czwartek 1 czytanie  Dz 22,3-16 

             

Ewangelia  Mk 16,15-18 

 

Piątek 1 czytanie  2 Tm 1,1-8                  

 

Ewangelia  Łk  10,1-9 

Sobota 1 czytanie  2 Sm  12,1-7a.10-17 Ewangelia  Mk 4, 35-41 

 

Niedziela 1 czytanie  Pwt 18,15-20 

2  czytanie 1 Kor 21-28 

Ewangelia  Mk 1,21-28 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym sanktuarium łączymy te modlitwy z wieczorną Mszą św. 

2. Gościmy dziś ks. Grzegorza Ogorzałka, ojca duchownego w naszym Lubelskim Seminarium Duchownym, który dzieli się 

z nami refleksja nad Słowem Bożym. 

3. Dziś podczas Mszy św. o godz. 16.00 będzie śpiewał chór Benedictus z Dąbrowicy koło Lublina, a od godz. 17.00 

zapraszamy do bazyliki na koncert kolęd w jego wykonaniu. 

4. Z myślą o emerytach i rencistach i osobach starszych chcielibyśmy by przy parafii odbywały się spotkania dla tych osób, 

raz czy dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeb i zainteresowania. Treścią byłyby spotkania z ciekawymi ludźmi, 

prelekcje historyczne, biologiczne, krajoznawcze, warsztaty kulinarne, różne wycieczki oraz gimnastyka. 

Odpowiedzialnymi są emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Zapraszamy na pierwsze spotkanie jutro w 

poniedziałek 22 stycznia o godz. 10.00 do Domu Pielgrzyma osoby, które chciałyby pożytecznie w wymiarze duchowym, 

intelektualnym i fizycznym spędzać wspólnie czas. 

5. We wtorek, 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. 

6. W środę Święto Nawrócenia św. Pawła zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Parafii Rozesłania św. 

Apostołów Mszy św. o godz. 18.00 będzie z tej racji przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Jesteśmy wszyscy zaproszeni. 

7. W sobotę 27 stycznia od godz. 11.00 w kancelarii parafialnej pani Adwokat Justyna będzie udzielała porad prawnych 

dotyczących stwierdzenia faktu nieważności małżeństwa. Porady są nieodpłatne.  

8. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą zgodnie ze zwyczajem na prace remontowo budowlane 

prowadzone przy sanktuarium. 

9.  Decyzją Rady Parafialnej w tym roku 8 osób młodych naszych parafian z praktykujących rodzin będzie podobnie jak w 

ubiegłym roku otrzymywało stypendium w wysokości 150 i 200 zł.  miesięcznie, ze środków, które pozyskujemy ze zbiórki 

makulatury. Przy tej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać osobom, które włączają się w tę akcję. Cieszymy się, że w 

niektórych blokach na klatkach schodowych są pudełka na makulaturę. Odwiedzając teraz rodziny widzimy bardzo dużo 

przy wejściach różnych reklam, papierów warto to zagospodarować.  Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę 

wyobraźnię miłosierdzia. Makulaturę składamy do kontenera, który znajduje się za budynkiem pobazyliańskim od strony 

Rosarium. 

10. Nowa Rada Parafialna chce też zorganizować w dniu 3 lutego w sobotę zabawę karnawałową dla parafian. Zapraszamy 

wszystkich: małżeństwa, osoby samotne – dorosłych i młodzież. Zapisy do końca stycznia w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

Przy zapisie wpłacamy 10 zł. na zakup, kawy herbaty, pieczywa. Przychodzimy z własnym koszyczkiem, który dajemy na 

wspólny stół. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy. Na zabawie będzie przygrywał zespół muzyczny. Zabawa rozpocznie się 

Mszą św. o godz. 17.00 i potrwa do północy. 

11. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Babciom, Dziadkom, Parafianom, 

Sympatykom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

12. Bóg zapłać wszystkim rodzinom z którymi spotkaliśmy się w czasie wizyty duszpasterskiej w minionym tygodniu, za 

wspólną modlitwę, szczere rozmowy i gościnność. Jeśli Bóg pozwoli w tym tygodniu zakończymy wizytę duszpasterską w 

parafii w najbliższą środę. Na czwartek 25 stycznia przewidziane są wizyty na indywidualne zgłoszenia Parafian, którzy nie 

mogli w wyznaczonym czasie się spotkać z kapłanami, a proszą o błogosławieństwo domu. Zgłoszenia przyjmujemy w 

zakrystii i w kancelarii. 

Poniedziałek 22.01.2018- godz. 16.00: Wołyńska 3, 5 

Wtorek 23.01.201-godz. 16.00 Wołyńska 13, Wołyńska 16A, 18A, ok. 17.00: Wołyńska 18 

Środa 24.01.2018-godz. 16.00: 11 listopada 2A, 2B, 3 

Czwartek 25.01.2018-godz. 16.00  Osoby, które z różnych względów nie mogły przyjąć księdza w 

wyznaczonym terminie, a chcą by mieszkanie było pobłogosławione. 
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