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Niedziela 8 grudnia 2019 r. 
II Niedziela Adwentu rok A 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

 

  Pierwsze czytanie                                                                      Rdz 3,9-15.20                                                                                    
  Czytanie z Księgi Rodzaju 

  Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: 

„Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, 

bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może 

zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą 

postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do 

niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i 

zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 

wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz 

jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 

pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu 

piętę”. 

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         

Drugie czytanie                                                                              Rz 15,4–9        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                              

  Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy 

dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje 

cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do 

siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego 

http://www.bazylika.net/
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przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię 

bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia 

przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie 

uwielbili Boga, jak napisano: "Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać 

imieniu Twojemu”. 

                                                                                                                           Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                         

Aklamacja                                                                                                                               Łk 1, 28    

       Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.                                                                                                                                 

     

 Ewangelia                                                                                                                     Łk 1,26-38 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza   

 

   Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 

mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 

Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 

niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz 

i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże 

się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie 

i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 

Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 

szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 

twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. 

  

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

Rozważanie 

Zwiastowanie Maryi jest również naszym zwiastowaniem. Bóg przekazuje Maryi wielką 

tajemnicę, największy Dar, jaki może dać - swojego Syna. Ale również przekazuje Go nam 

i przez nas innym. W Łukaszowym obrazie uderza delikatność i szacunek Boga wobec 

człowieka. Gdy anioł Gabriel oznajmił Maryi dobrą nowinę, Bóg zamilkł. Teologowie 

mnożą hipotezy, co by było, gdyby Maryja odmówiła Bogu. Zapewne znalazłby On inny 

sposób zbawienia człowieka. Ale nie musiał, ponieważ wcześniej znalazł Maryję. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Przygotował Ją, uformował, nie pozwolił dotknąć żadnemu grzechowi, 

najmniejszemu złu. Pewne arcydzieła udają się tylko Bogu. Maryja jest 

największym arcydziełem, jest pełna łaski. Jest kontemplowana przez 

samego Boga, aby stać się żywą świątynią Jego obecności w świecie (A. 

Pronzato). Maryja jednak jest wolna, jak każdy z nas. Dlatego Bóg 

czeka na Jej odpowiedź. Podczas, gdy anioł milczy i oczekuje 

odpowiedzi, Maryja, Panna roztropna, zastanawia się, roztrząsa 

pojawiające się wątpliwości. Niepokalana znaczy wolna od grzechu, ale 

nie wolna od pytań, wątpliwości, wahań, pokus czy cierpienia. Maryja 

jest człowiekiem, jak my i swoją drogę musi przejść z pomocą własnej 

wiary. W Jej życiu będzie też wiele pytań. Będzie poszukiwać światła 

w ciemnościach, uczyć się odczytywać codzienne zdarzenia i znaki 

Boga. Jej "tak" wypowiedziane w Nazarecie jest zgodą na nieznane. 

Maryja całkowicie zaufała Bogu, zawierzyła bezgranicznie Jego słowu, 

Jego Opatrzności. Zgodziła się na tajemnice i wszystkie konsekwencje 

swojej decyzji. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według 

twego słowa. Te słowa, oznaczające doskonałe posłuszeństwo, są 

powierzeniem życia woli Bożej. Są również modlitwą całkowitego 

powierzenia siebie Bogu, ofiarowania siebie. Najważniejsze w relacji z 

Panem Bogiem jest zaufanie. Jeśli powiemy "tak", z czasem przyjdą 

wyjaśnienia, wiedza i poznanie. Drogę poznaje się, gdy się nią idzie. 

Boga poznaje się, gdy się Mu zaufa i wejdzie w tajemnice, w które On 

sam prowadzi. Ponadto każde zaufanie sprawdza się poprzez 

próby. Wybór Boga, Jezusa nie jest wydarzeniem jednorazowym. Jest 

raczej faktem dynamicznym, który musi być nieustannie odnawiany. 

Nikt z nas nie wie do końca, co kryje się za ofiarowaniem siebie Bogu, 

za przyrzeczeniami chrztu św., przysięgą małżeńską, wyborem 

kapłaństwa, ślubami zakonnymi, czy innymi obietnicami. Nasze "tak", 

które wypowiadamy Jezusowi, kobiecie, mężczyźnie, przyjacielowi 

jakiemuś trudnemu zadaniu musi być potwierdzane dzień po dniu, przez 

całe życie.  

Jakie uczucia i reakcje towarzyszą mi, gdy Bóg burzy moje plany? Czy 

doświadczam w moim życiu mocy Boga, osłony Boga? Co jest dla mnie 

ważniejsze: poznanie Boga czy zaufanie Jemu? Jakie uczucia rodzą się 

we mnie na myśl o całkowitym oddaniu się Bogu? Jaką rolę w moim 

życiu duchowym pełni Maryja? Czego uczę się od Niej? 

                    

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Iz 35, 1-10 

 

Ewangelia Łk 5, 17-26 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 40, 1-11 

                                                             

Ewangelia Mt 18, 12-14 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 40, 25-31 

 

Ewangelia Mt 11, 28-30 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 41, 13-20 
 

 Ewangelia Mt 11, 11-15 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Iz 48, 17-19 

 

Ewangelia Mt 11, 16-19   

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Syr 48, 1-4. 9-

11 

                                     

Ewangelia Mt 17, 10-13 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 35, 1-6a.10 

                            

2 czytanie Jk 5, 7-10 

                                      

Ewangelia Mt 11, 2-11 
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Ogłoszenia parafialne 

• Cieszymy się, że w pierwszym tygodniu Adwentu bardzo dużo osób uczestniczyło w roratach o godz. 6.00. Życzymy 

wytrwałości do końca i zapraszamy kolejne, które być może nigdy jeszcze w tej modlitwie nie uczestniczyły. 

Przypominamy również, że roraty dla dzieci odprawiane są we wtorki i czwartki o godz.18.00 i tylko jeszcze w tym 

tygodniu. Prosimy wszystkich o przynoszenie lampionów. 

• Dzisiejsza niedziela jest dniem pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ogarniamy modlitwą naszych braci i siostry. 

• Dziś przy wyjściu z bazyliki Parafialny Zespól „Caritas” rozprowadza świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom. Zachęcamy do ich nabywania. 

• O godz. 12.00 Godzina Łaski Maryi. Zapraszamy do bazyliki na wspólną Eucharystię. Podczas tej Mszy św. odbędzie 

się uroczyste zawierzenie w macierzyńską niewolę Maryi osób, które przez ostatni miesiąc przygotowywały się do 

tego, a także odnowienie zawierzenia przez tych, którzy już wcześniej oddali się w macierzyńską niewolę miłości 

Maryi. 

 

• Jutro na godz.17.00 do biblioteki zapraszamy na spotkanie członków Parafialnego Zespołu „Caritas”. 

• Wszystkie małżeństwa które zmagają się z problemem niepłodności zapraszamy w poniedziałek na Msze św. o godz. 

18:00 a po niej na adorację z modlitwą o dar potomstwa. Będziemy polecać was Matce Bożej i prosić o uzdrowienie. 

• W czwartek o godz.18.00 w sali różańcowej kolejna katecheza dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Obecność 

obowiązkowa! 

• W Chełmskim Domu Kultury 12 grudnia (czwartek) o godz. 19.30 odbędzie się koncert zespołu Good God. Jest to 

grupa muzyczna wykonująca autorskie kompozycje, które można zamknąć w gatunku chrześcijańskiego reggae. W 

zespole występuje również nasz ks. Paweł. Zakup biletów w cenie 20 zł i rezerwacja w ChDK-u lub za pośrednictwem 

internetu. 

• Prezydent Chełma w najbliższy piątek 13 grudnia o godz. 9.00 zaprasza do naszej bazyliki na Mszę św. w intencji 

Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po Eucharystii przy krzyżu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującym się na terenie 

naszego sanktuarium, złożone zostaną wieńce i kwiaty. 

•  Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza na całonocną adorację w najbliższy piątek 13 grudnia od 19:00 do 6:00 

rano w sobotę. Można przyjechać w dowolnym momencie. Niech będzie to duchowe przygotowanie do rekolekcji 

adwentowych. 

•  W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do środy włącznie. Poprowadzi je ks. 

dr Adam Raczkowski, chełmianin, prodziekan WSEI. Tak zorganizujmy sobie czas, by uczestniczyć w tych 

ćwiczeniach duchowych oraz skorzystać ze spowiedzi. Program rekolekcji dotrze do każdej rodziny wraz z opłatkiem, 

znajduje się też na stronie internetowej parafii i na tablicach ogłoszeń.  

•  W poniedziałek w czasie rekolekcji kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną chorych w domach. Prosimy o 

zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii. 

•  Za tydzień służba liturgiczna będzie rozprowadzała sianko na stół wigilijny. Dochód przeznaczony będzie na 

wakacyjny wyjazd ministrantów.  

•  Chcemy też w naszym sanktuarium zorganizować po raz kolejny wieczerzę wigilijną dla parafian samotnych, 

niemających rodziny, także tych, których dzieci są daleko poza granicami, a nie mają tu nikogo z bliskich. Na to 

spotkanie zapraszamy w Wigilię 24 grudnia na godz. 13.00. Chcielibyśmy, by nikt w tym szczególnym dniu nie był 

sam. Po raz kolejny zwracamy się z prośbą do Was, drodzy Parafianie, by w swoim środowisku rozejrzeć się - 

poszukać takich osób, porozmawiać z nimi i zaprosić do siebie albo w naszym imieniu do parafii. Jednocześnie 

prosimy o zgłaszanie tych osób do końca rekolekcji w kancelarii lub zakrystii. Jeśli byłyby kłopoty z ich dostaniem 

się na teren sanktuarium, to na miarę możliwości zechcemy w tym pomóc.  


