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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 9 lutego 2020 r. 
V Niedziela Zwykła rok A 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                         Iz 58, 7-10                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

Tak mówi Pan: "Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje 

światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja 

poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan 

odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 

przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i 

nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 

ciemność stanie się południem".    

                                                                                                                                Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            

Drugie czytanie                                                                                  1 Kor 2, 1-5     

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian                                                                                              

   Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, 

głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać 

niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami 

w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie 

miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem 

ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy 

Bożej.    

                                            

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                              

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                              J 8, 12    

       Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 

    

                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                    Mt 5, 13-16 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza    

   Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól 

utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na 

wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się 

ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod 

korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech 

wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 

Ojca waszego, który jest w niebie". 

                                                    

                                                                                                                         Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

 

Rozważanie 
 

Św. Mateusz w dzisiejszej Ewangelii mówi o roli, jaką powinni spełniać uczniowie 

Jezusa w świecie. Jezus posługuje się dwoma symbolami: solą i światłem. 

„Wy jesteście solą dla ziemi”. Sól symbolizuje czystość. Starożytni Rzymianie 

mówili, że jest najczystsza, ponieważ pochodzi od morza i słońca. Sól nadaje smak. 

Bez soli potrawa nie ma smaku, jest mdła, nieużyteczna. Soli potrzeba wprawdzie 

niewiele, aby obiad stał się smaczny; a jednak bez tej niewielkiej ilości traci smak. 

Sól jest także środkiem konserwującym, chroniącym od zepsucia. 

Prawdziwi uczniowie Jezusa są solą ziemi. Jest ich mało, a jednak mają 

przeogromny wpływ. „Mała trzódka”, jak nazywa ich Jezus, przenika cały świat. 

Jednak sól może utracić swój smak. Jeżeli uczniowie Jezusa stracą miłość do 

swojego Mistrza, jeżeli będą uczniami w rejestrze, a nie w sercu, to ich wpływ na 

świat będzie znikomy. 

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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Jednym z grzechów współczesnych uczniów i uczennic Jezusa 

jest grzech spokojnego życia. Ulegamy wygodzie, 

kompromisom, fałszywemu zadowoleniu czy złudnemu 

pokojowi. Jest to życie chrześcijańskie bez soli, bez smaku. 

Niczego nie mówi. Nikomu nie przeszkadza.

Jest bojaźliwe, raczej uspokajające niż prowokujące. Oparte na 

ludzkich kalkulacjach i układach. Tymczasem chrześcijanin 

nie może być „nieszkodliwy”. Wiara powinna być wirusem, 

który zaraża, a nie szczepionką, która uodparnia, zobojętnia (A. 

Pronzato). 

„Wy jesteście światłem świata”. Uczeń Jezusa staje się 

światłem w świecie, gdy najpierw sam czerpie ze źródła 

światła. Nie ma dwóch źródeł światła – z jednej strony Jezus, a 

z drugiej uczniowie. Jest tylko jedno Światło Świata i 

prawdziwe źródło światła, Jezus. Ale Jezus chce „świecić przez 

swoich uczniów”, którzy kontynuują Jego dzieło w historii. 

Stąd naszym zadaniem jest stawać się tak czystymi, 

przejrzystymi, by Jezus mógł „przez nas świecić”. 

W mądrości wschodniej możemy przeczytać: „Kiedy zakwita 

kwiat lotosu, pszczoły z własnej woli zlatują się z wszystkich 

stron na zbieranie miodu”. Chodzi tylko o to, aby lotos zakwitł. 

Podobnie powinno być w naszym życiu. Jeżeli pozwolimy, by 

ono kwitło darami Jezusa - dobrem, życzliwością, miłością, 

mądrością, pokojem, nadzieją, radością – to nie będziemy 

musieli nic więcej czynić. Inni sami, jak pszczoły, przyjdą aby 

od nas czerpać. 

Czy nadaję smak memu życiu i życiu ludzi, którym służę? Czy 

jestem świadkiem Jezusa w świecie? Czy raczej moje życie 

staje się powoli bezużyteczne, zwietrzałe, godne wyrzucenia i 

podeptania przez ludzi? Czy jestem światłem odbijającym 

Prawdziwe Światło czy raczej skupiam uwagę na sobie? Czym 

„kwitnie” moje życie? 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 Krl 8, 1-7. 9-

13 

Ewangelia Mk 6, 53-56 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 Krl 8, 22-23 

                                                             

Ewangelia Mk 7, 1-13 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Krl 10, 1-10 

 

 Ewangelia Mk 7, 14-23 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Krl 11, 4-13 
 

 Ewangelia Mk 7, 24-30 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dz 13, 46-49 

 

Ewangelia Łk 10, 1-9 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Krl 12, 26-

32; 13, 33-34 

                                     

Ewangelia Mk 8, 1-10 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Syr 15, 15-20 

                            

2 czytanie 1 Kor 2, 6-10 

                                      

Ewangelia Mt 5, 17-37 
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Ogłoszenia parafialne 

 
• We wtorek wypadają Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – 162 rocznica 

Objawień oraz XXVIII Światowy Dzień Chorego, który będziemy przeżywali 

pod hasłem: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28). Wszystkich starszych i chorych naszych 

Parafian zapraszamy do bazyliki na Mszę św. o godz. 12.00. Prosimy dobre 

dzieci i dobrych sąsiadów o pomoc starszym w dostaniu się do kościoła. 

• W środę podczas Mszy św. o godz.7.00 będziemy się modlić o życie wieczne dla 

śp. ks. Juliana Jakubiaka, pierwszego proboszcza naszej parafii, w 78 rocznicę 

Jego śmierci. Zapraszamy. 

• W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich zakochanych 

małżonków i narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa na 

specjalną modlitwę błogosławieństwa. 

• 22 lutego w sobotę przeżywać będziemy odpust ku czci Katedry św. Piotra, 

połączony z 24 rocznicą Nawiedzenia Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszym 

mieście. Sumie odpustowej będzie przewodniczył ks. bp Aleksander Jazłowiecki 

z Diecezji Kijewsko - Żytomierskiej. 

• Przypominamy nabożeństwa sprawowane w naszym sanktuarium w ciągu 

tygodnia o godz. 17.30 przed wieczorną Mszą św.: poniedziałek - do Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych, we wtorek - różaniec, w środę - Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, w czwartek - różaniec, w piątek - Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. W sobotę po Mszy św. o godz. 17.00 odmawiana jest Nowenna do 

Matki Bożej Chełmskiej, we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 - Nowenna do św. 

Antoniego, w czwartek – Nowenna do św. Andrzeja Boboli i ucałowanie relikwii.  

• Zapraszamy do kawiarenki na spotkanie przyjacielskie czy rodzinne przy na 

przykład smacznym domowym cieście.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium 

szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


