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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 

Niedziela 29 grudnia 2019 r. 
  Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                   Syr 3, 2-6. 12-14                                                                                    
  Czytanie z Mądrości Syracha 

  Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje 

odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć 

będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto 

posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie 

zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, 

choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów 

zamieszka u ciebie. 

                                                                                                                                Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         

Drugie czytanie                                                                                 Kol 3, 12-21        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan                                                                                             

  Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w 

dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby 

ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko 

przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój 

Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo 

Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i 

napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając 

Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana 

Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. 

Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we 

http://www.bazylika.net/
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wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły 

ducha.                                            

                                                                                                                              Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                               

Aklamacja                                                                                                                    Kol 3, 15a. 16a    

       W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was mieszka w  

       całym swym bogactwie. 

    

                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                         Mt 2, 13-15. 19-23 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza    

   Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię 

i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, 

aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż 

do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "z Egiptu 

wezwałem Syna mego". A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we 

śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali 

na życie dziecięcia". On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy 

posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy 

zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak 

miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem". 

  

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

W dzisiejszą, zaraz pierwszą po Bożym Narodzeniu niedzielę, liturgia, co roku stawia nam 

przed oczy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. I z całą pewnością nie jest to ani przypadek, 

ani zbieg okoliczności, a bardzo przemyślana logiczność. Ponieważ zachwyt, radość, nadmiar, 

a nawet przepych świętowania mogą nam dość skutecznie przesłonić, a nawet przesłaniają, 

środowisko narodzin Jezusa, więc co roku w bezpośredniej bliskości Jego narodzin, przypomniane 

nam jest, że naturalnym, a to znaczy, że oczywistym środowiskiem narodzin Jezusa, jest rodzina. 

I ta rodzina jest tu wyraźnie zdefiniowana, opisana: Ono, Ona, On; Dziecko, Mężczyzna i Kobieta. 

Siła i ważność tego, co stało się w Betlejem, że to właśnie w rodzinie, między zaślubionymi sobie 

Józefem i Maryją, rodzi się Jezus, jest tym mocniejsza, iż przecież, jako Boży Syn mógł pojawić 

się znikąd, jakkolwiek i gdziekolwiek. A jednak nie, przyszedł na świat, jak każdy z nas, między 

mamą i tatą. A jeśli tak, to nie będzie przesadą, ani nadużyciem powiedzieć, że to znaczy, 

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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że rodzina, rodzinność była i jest ważna dla samego Boga. Innym słowy 

w rodzinie i rodzinności jest coś Bożego. To prawda, że sakralność nam dziś 

uwiera i chętnie pozbywamy się jej gdzie to tylko możliwe. Widać przyszedł 

czas na takie odrodzinnienie rodziny i to na różne sposoby, oczywiście 

zawsze w imię postępu i nowoczesności. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje 

nam betlejemską rodzinę w kłopocie, w niebezpieczeństwie, w zagrożeniu. 

Ledwo, co została zawiązana, nie bez wątpliwości, jeszcze na dobre 

nie zdążyła się nacieszyć Nowonarodzonym, a tu znów sytuacja 

nie do pozazdroszczenia. I znów staje przed nami milczący Józef, który 

bez gadania, zdawszy sobie sprawę, z tego, co im grozi, wstał, wziął w nocy 

Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu. Zadbał o bezpieczeństwo swojej 

rodziny. To nie Maryi przyśnił się anioł z ostrzeżeniem, jako Matce Syna 

Bożego, a jemu, mężczyźnie, mężowi. Bezpieczeństwo rodziny, domu jest 

w jego rękach. Ona jest od matczyności, ciepła, czułości. Jeśli więc dziś 

gołym okiem widzimy, że rodzina jest w kłopocie, a na horyzoncie tyle 

nad nią ciężkich chmur, czas by to właśnie mężczyźni, mężowie zadbali 

o bezpieczeństwo swoich domów, swoich rodzin. Bezpieczeństwo, 

stabilność – i nie mam na myśli tylko tej ekonomicznej, ale także tę etyczną 

– rodziny, domu, jest w męskich rękach, po to, by ich żony mogły być 

od matczyności, ciepła, czułości, co wcale nie wyklucza zawodowych 

ambicji. Nie dajmy się zwariować, nie istnieje płciowa zamienność ról. 

Nie da się począć dziecka bez mężczyzny, i nie da się urodzić dziecka 

bez kobiety. Najważniejsza jest wzajemne uzupełnianie tych ról, a wygląda 

na to, że na naszych oczach, za naszą zgodą, idzie, jeśli nie przyszła modna 

kultura rozłączności tych ról.  Istotą, rdzeniem rodziny, rodzinności jest 

wzajemna uzupełnialność, a tym, co odrodzinnia rodzinę, jest rozłączność, 

rozdzielność. Jeśli zależy nam na ocaleniu rodzinności rodzin, a powinno, 

to czas najwyższy powrócić w nich do wzajemnego uzupełniania się, zamiast 

ulegać podpowiedziom, że rozłączność, rozdzielność jest nieszkodliwa. I tu 

jest rola mężczyzny, męża, która jest nie do zastąpienia: jak Józefa, który 

bez względu na porę zajął się bezpieczeństwem swojej rodziny, czas, 

by dzisiejsi mężczyźni i mężowi poszli w ślad za nim. 

 

                                                                          

Niech nowonarodzone BoŻe DzieciĄtko wniesie w ten 
nadchodzĄcy Nowy Rok same radoŚci i niesŁabnĄcĄ 
wiarĘ. Niech Boskie Światło rozjaŚnia kaŻdy dzieŃ 
tego nowego roku, napełniajĄc serca spokojem, 
miłoŚciĄ i szczĘŚciem. Niech Boska miłoŚĆ przenika 
kaŻdĄ chwilĘ, niosĄc ukojenie, pewnoŚĆ i pokój. 

 Z błogosławieŃstwem BoŻym  

                                      na kaŻdy dzieŃ Nowego Roku! 

    

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      
 

1 czytanie 1J 2,12-17 

 

Ewangelia Łk 2, 36-40 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 J 2, 18-21 

                                                             

Ewangelia J 1-18 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Lb 6, 22-27 

 

2 czytanie Ga 4, 4-7 

 

Ewangelia Łk 2, 16-21 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 J 2, 22-28 
 

 Ewangelia J 1, 19-28 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1J 2, 29-3.6 

 

Ewangelia J 1, 29-34   

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 J 3, 7-10 

                                     

Ewangelia J 1, 35-42 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Syr 24, 1-2. 8-

10 
                            

2 czytanie Ef 1, 3-6.15-18 

                                      

Ewangelia J 1, 1-18

                 

http://www.zyczenia-swiateczne.net/nowy-rok/
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Ogłoszenia parafialne 
 We wtorek ostatni dzień roku kalendarzowego. Na godz. 17.30 zapraszamy do bazyliki na nabożeństwo dziękczynne za 

kończący się rok, a o godz. 18.00 Mszę św. z podsumowaniem życia duchowego i materialnego parafii. 

 W środę pierwszy dzień nowego roku i Uroczystość św. Bożej Rodzicielki. Zamiast homilii podczas każdej Mszy św. 

będziemy uczestniczyć w nabożeństwie eucharystycznym. 

 W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. Czas nabożeństw nie ulegnie zmianie. Nie będzie tylko odwiedzin 

chorych w domach. Przypominamy, że do ważności pierwszego piątku miesiąca potrzebny jest stan łaski uświęcającej i 

przyjęta w tym dniu Komunia święta. Jeśli więc nie mamy grzechów ciężkich, możemy przystąpić do Komunii św. Spowiedź 

dla parafian podczas każdej Mszy św. - dla dzieci od godz. 16.00, dla młodzieży i dorosłych od godz. 17.00. Nabożeństwo 

pierwszej soboty - po Mszy św. o godz.7.00. 

 W najbliższą sobotę, 4 stycznia, po raz drugi męski różaniec. Serdecznie zapraszamy do bazyliki wszystkich mężczyzn - 

mężów, ojców z synami, samotnych w każdym wieku. Modlitwa będzie miała następujący porządek: o godz. 8.00 Msza 

św., później uczestnictwo w nabożeństwie w naszym kościele, a następnie wyjście z modlitwą różańcową na ustach na ulice 

miasta. Trasa będzie przebiegała chodnikami ul. Lubelskiej, pl. Łuczkowskiego, a zakończy się na deptaku przy ul. 

Lwowskiej. Modlitwa taka odbywa się, jako wynagrodzenie za grzechy wszystkich stanów w naszym narodzie oraz 

wszelkie akty profanacji. Naszym obowiązkiem jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy. 

Będziemy też modlili się, by mężczyźni właściwie odczytywali i wypełniali swoje męskie zadania. Drodzy Bracia, niech 

Was nie zabraknie! Dajcie świadectwo swojej wiary i troski o ład moralny w Waszych rodzinach!  

 W bazylice i w kawiarence możemy nabyć kalendarze na przyszły rok. Temat zdjęć to Góra Chełmska z różnej perspektywy. 

 W poniedziałek 6 stycznia, już po raz dziesiąty, ulicami Chełma przejdzie Orszak Trzech Króli pod hasłem: Cuda, cuda 

ogłaszają. W tym roku za jego organizację odpowiedzialne są trzy kolejne parafie: Trójcy Przenajświętszej, św. Kazimierza, 

św. Matki Teresy z Kalkuty. Z każdej z nich wyjdzie orszak ze swym królem. Każdy król będzie miał swoją barwę. Czerwoną 

- król Europy, niebieską - Afryki, zieloną - Azji. Orszaki królewskie spotkają się na rondzie przy Kamenie i z tamtego 

miejsca wspólnie udadzą się do szopki na pl. Łuczkowskiego. Po drodze na balkonie budynku Urzędu Miasta odegrana 

zostanie scena z Herodem. Po Mszy św. o godz. 12.00 dołączymy do orszaku. Wszystkich, którzy planują swój udział, 

prosimy o założenie na siebie czegoś w kolorze zielonym, np. kurtki, czapki, szalika czy chusty. Kolędujmy wszyscy na 

chwałę Boga i świadectwo dla innych! Na zakończenie orszaku przewidziane są gorąca herbata i drożdżówka. 

 W dniach od 13 do 17 stycznia, od poniedziałku do piątku, w Sali Różańcowej będą trwały półkolonie dla dzieci. Każde 

spotkanie będzie rozpoczynało się o godz. 10.00, a kończyło wspólnym posiłkiem o godz. 14.00. Zapisy w zakrystii i 

kancelarii. 

 W dniach 1 - 11 lipca dla dzieci organizowane są kolonie w Bułgarii. Zwolniły się miejsca – zainteresowanych prosimy o 

kontakt z ks. Pawłem. 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia oraz wszystkim Gościom i Parafianom życzymy błogosławionego Nowego Roku. 

 Trwa wizyta duszpasterska. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom, które w minionym tygodniu przyjęły 

błogosławieństwo Chrystusa niesione przez kapłanów. Niech Bóg będzie z Wami! Informujemy, że program odwiedzin 

kolędowych jest już na stronie internetowej parafii oraz na tablicach ogłoszeń. Jeśli komuś nie odpowiada wyznaczony 

dzień na modlitwę błogosławieństwa, to może umówić się z kapłanem na indywidualną wizytę duszpasterską 28 stycznia 

lub w innym dniu. Jeśli nie mamy wody święconej, prosimy o zabranie jej z kościoła lub o poinformowanie o tym kapłana, 

którego gościmy w domu. W tym tygodniu chcemy się spotkać z rodzinami w następującym porządku: 

Poniedziałek - 30 grudnia                                                                                                          Wtorek - 31 grudnia 

godz. 9.00: Młodowskiej 5, 7, 9, 16, 18, 17, 19;                                                                    godz. 9.00: Bydgoska 1 - 25 (księża rozpoczną z dwóch stron); Katedralna 7 - 15 i 8 – 16;                     
              Wojsławicka 1, 3, 5; św. Mikołaja 5, 7, 9; Jana Kazimierza 2 – 10;                                 Graniczna 13 - 39 (domy prywatne), blok nr 4 oraz kamienice 6 – 18 

 

Czwartek - 2 stycznia                                                                                                                 Piątek – 3 stycznia 

godz. 16.00: Żwirki i Wigury; Wiejska 2 - 24 (księża rozpoczną z dwóch stron),               godz. 16.00: Słowackiego 1-25 (księża rozpoczną od numerów 1, 9, 17) oraz 2 – 10.    

                     Wiejska 26, Stephensona kamienice po stronie parzystej i nieparzystej.    

 

  Sobota – 4 stycznia 

godz. 9.00: Słowackiego 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;       godz. 15.00: Słowackiego 14; I Pułku Szwoleżerów 11, 13, 15, I Pułku Szwoleżerów 14, 17, 17A, 19, 19A, 21, 23. 


