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Niedziela 18 lutego 2018 r. 
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 

 

 Pierwsze czytanie                                                                       Rdz 9, 8-15                               
 Czytanie z Księgi Rodzaju  

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: "to Ja zawieram przymierze z wami i z waszym 

potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze 

zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim 

zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami 

potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię". Po czym Bóg dodał: " 

to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne 

czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę 

obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które 

zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu 

na zniszczenie żadnego istnienia".                                                                           Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

    Drugie czytanie                                                                         1 P 3, 18-22 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła  

  Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do 

Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim 

poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za 

dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem 

dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we 

chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga 

– dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, 

gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.                                          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 
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                     Mk 1, 12-15 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni 

czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, 

aniołowie zaś Mu służyli. 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!"                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

 

Rozważanie 

Publiczny okres działalności Jezusa zaczyna się na pustyni. Wyprowadził Go na nią Duch 

Święty. Wcześniej ten sam Duch umocnił Jezusa do podjęcia mesjańskiej misji w Jordanie. 

Na pustyni Jezus przebywał czterdzieści dni. W ten sposób "kontynuował" tradycje liczby 

czterdzieści w historii zbawienia: czterdzieści dni trwał potop oczyszczający ludzkość z 

grzechu; czterdzieści lat wędrował Izrael przez pustynię do Ziemi Obiecanej; czterdzieści dni 

o chlebie i wodzie szedł Eliasz na spotkanie z Bogiem na górę Horeb. Liczba czterdzieści ma 

znaczenie symboliczne. Oznacza między innymi czas dojrzewania, oczyszczenia; czas 

nawrócenia, pokuty, powrotu. Kościół rozpoczynając okres Wielkiego Postu zaprasza 

również nas na pustynię: Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej 

do serca (Oz 2, 16). Czterdziestodniowy czas postu stanowi swoiste rekolekcje, które 

przypominają wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg chciał, aby ten czas był dla Ludu 

Wybranego czasem oczyszczenia, pogłębienia więzi, uświadomienia sobie szczególnego 

wybrania, głębszej miłości. Tymczasem okazał się czasem odejść, niewierności, szemrania, 

wątpliwości, niewiary i kuszenia Pana Boga. W naszej wędrówce przez pustynię życia jest 

podobnie. Nie zawsze chcemy iść drogą, którą prowadzi nas Bóg, wybieramy własny sposób 

na życie i szczęście. Brak nam odwagi, wytrwałości, cierpliwości; brak szczerości, ufności i 

wiary. Często idziemy przez pustynię życia samotnie, mnożąc "krzyże" i uginając się pod 

nimi. W czasie łaski i zbawienia, który rozpoczynamy, Bóg chce nam przypomnieć, że 

wędrówka przez pustynię życia nigdy nie jest samotna. Bóg zawsze jest na niej obecny, 

towarzyszy, prowadzi, wskazuje kierunek, upomina, bądź podtrzymuje na duchu. Jest obecny 

podobnie jak był z Noem, Mojżeszem, Eliaszem i Jezusem. Nawet gdy o Nim zapominamy, 
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odwracamy się tyłem i idziemy własną drogą. Pustynia jest miejscem samotności i kuszenia. 

W czasach biblijnych wierzono powszechnie, że demony mają szczególne upodobanie do 

łaźni, cmentarzy i pustyni. Jezus kuszony na pustyni, musiał walczyć z wrogiem na "jego 

terytorium". Pustynia uświadamia, że pokusa jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. 

Nie był od niej wolny nawet Boży Syn. Pokusa nie jest grzechem. Niezdrowe, "chore" 

poczucie winy sprawia, że czujemy się winni albo odpowiedzialni za nią. Aby pokonać 

pokusy potrzeba kształtowania wewnętrznej wolności i zrozumienia, że jest ona "zewnętrzna" 

wobec ludzkiej woli. I chociaż dręczy natarczywością, siłą, nigdy nie jest naszą winą. Jezus 

odniósł zwycięstwo dzięki mocy Bożej i słowom Pisma świętego (o czym wspominają 

pozostali synoptycy). Nie dyskutował z szatanem, ale odpierał jego pokusy stanowczo, 

spokojnie i z godnością. Był pewny, silny, odważny, miał w sobie wewnętrzny pokój, bo 

całkowicie ufał Ojcu. Wiedział, że ma za sobą moc Ojca i Ducha Świętego. W całym swoim 

życiu nie zmagał się z szatanem sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha Świętego. 

Ewangelista Marek podkreśla, że Jezus przebywał na pustyni wśród dzikich zwierząt. W 

Biblii niektóre zwierzęta (np. smok, wąż) są symbolami zła. Jezus przebywał więc w 

otoczeniu zła, ale odniósł nad nim zwycięstwo. Podobnie jak Danielowi w jaskini lwów, 

służyły Mu aniołowie. Jezus jest przeciwieństwem Adama, który kuszony w Raju przez 

szatana, przegrał, uległ pokusie. Jezus, Nowy Adam, zwycięża przeciwnika. Adam po 

przegranej miał zakaz wstępu do Raju. Na pustyni Jezusowi służą aniołowie. Pustynia, 

miejsce szatana, zła, pokusy staje się Nowym Rajem, miejscem obecności Boga. 

Jak przeżywam czas pustyni? Na czym polega moja największa niewierność Bogu, własnemu 

sumieniu? Jak radzę sobie z pokusami? Czy wierzę we wszechmoc Boga i ograniczoność szatana? 

Jakie miejsce jest "moim rajem", w którym doświadczam obecności i miłości Boga? 

 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Kpł 19,1-2.11-18 Ewangelia  Mt 25,31-46 

Wtorek 1 czytanie  Iz 55,10-11 

 

Ewangelia  Mt  6,7-15 

Środa 1 czytanie  Jon 3,1-10 Ewangelia  Łk 11,29-32 

Czwartek 1 czytanie  1 P 5,1-4 

             

Ewangelia  Mt 16,13-19 

 

Piątek 1 czytanie  Ez 18,21-28                  

 

Ewangelia  Mt  5,20-26 

Sobota 1 czytanie  Pwt 26,16-19 Ewangelia  Mt  5,43-48 

 

Niedziela 1 czytanie  Rdz 22,1-2.9-13.15-1 

2 czytanie  Rz 8,31b-34 

Ewangelia  Mk  9,2-10 
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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa: Gorzkie Żale, z 

kazaniem pasyjnym, każdej niedzieli o godz. 17.00 oraz drogę krzyżową w każdy piątek dla dzieci 

o godz. 16.00 i dla dorosłych o godz. 17.00. 

2. W ramach jałmużny wielkopostnej chcemy zaproponować adopcję jednej rodziny z Aleppo w 

Syrii, w kraju gdzie trwa wojna, a mimo wszystko tamtejsi mieszkańcy, pozostają w swoim kraju 

i nie chcą być imigrantami. Koszt miesięczny utrzymania takiej rodziny wynosi 550 zł. Adopcja 

konkretnej rodziny trwa min. pół roku, a pomoc odbywa się przez pośrednictwo Caritas Polska. 

Zgłosiłem naszą parafię do tej akcji pomocy. Każdy, kto by chciał włączyć się w tę pomoc może 

przez okres pół roku składać dobrowolną ofiarę do puszki, która znajduje się przy wejściu 

głównym do bazyliki z napisem Pomoc dla Rodziny z Aleppo. 

3. Zachęcamy też do podjęcia abstynencji na czas Wielkiego Postu lub na dłuższy okres. Księga 

abstynencji wyłożona jest na stoliku z prasą przy wyjściu głównym. Jednocześnie dla osób 

zdrowych proponujemy post o chlebie i wodzie, jako dar w intencji osób ochrzczonych a 

niepraktykujących oraz o dobre owoce misji. 

4. Przypominamy, że od miesiąca trwają przy naszym sanktuarium spotkania dla seniorów: 

emerytów i rencistów. Na kolejne spotkanie zapraszamy jutro na godz. 10.00 do sali różańcowej. 

5. W środę zapraszamy na comiesięczną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi ks. 

Krzysztof Kralka. Początek nabożeństwo do Matki Bożej Chełmskiej godz. 17.15. Wcześniej w 

zakrystii możemy składać intencje modlitewne. Serdecznie zapraszamy.  

6. W czwartek wypada Święto Katedry św. Piotra. W naszej parafii doroczna uroczystość odpustowa 

z racji wyniesienia naszego kościoła do rangi bazyliki mniejszej. Ten rok jest jubileuszowy z racji 

30 rocznicy nadania naszemu kościołowi tytułu bazyliki oraz jak każdego roku będzie 

dziękczynienie rocznicę nawiedzenia naszego sanktuarium w znaku Matki Bożej Fatimskiej oraz 

24 rocznicę ustanowienia Chełmskiej Kapituły Kanoników. Porządek Mszy św. 7.00, 9.00 i suma 

odpustowa o godz. 18.00, której będzie przewodniczył ks. bp Ryszard Karpiński. Po Mszy św. o 

godz. 9.00 aż do godz. 16.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 12.00 do 16.00 

chcemy by dyżur modlitewny pełniły grupy formacyjne. I tak od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 

14.00 Legion Maryi, od 14.00 do 15.00 Ruch Rodzin Nazaretańskich, od 15.00 do 16.00 

Przyjaciele Oblubieńca i Odnowa. Zapraszamy w ciągu dnia na chwilę modlitwy. O godz. 17.30 

z Parafii Rozesłania św. Apostołów wyruszy procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy 

do uczestnictwa w niej. Zaś po sumie o godz. 18.00 będzie Różaniec fatimski. Serdecznie 

wszystkich zapraszamy. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków 

odpustowych. 

7. Zapraszamy do kawiarenki na kremówki i inne ciasta, a także są w promocji Chełmskie Słodkości- 

bardzo dobre krówki z cytatami. 

8. Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzenia Bożego błogosławieństwa, wszystkim 

Gościom, Sympatykom i Parafianom szczęśliwego tygodnia pod opieka Matki Bożej Chełmskiej. 
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