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W sercu Maryi 
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Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

Niedziela 8 marca 2020 r. 
Druga Niedziela Wielkiego Postu 

 

 

  Pierwsze czytanie                                                                      Rdz 12, 1-4a                                                                                    
  Czytanie z Księgi Rodzaju  

Pan Bóg rzekł do Abrama: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 

kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje 

imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie 

błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez 

ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi". Abram udał się w drogę, 

jak mu Pan rozkazał.       

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            

Drugie czytanie                                                                                  2 Tm 1, 8b-10     

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza                                                                                              

  Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą 

Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych 

czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w 

Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez 

pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na 

życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.                                              

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.  

 

  

                                                                                                                                                            

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                                                              Mt 17, 5    

       Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".     

                                                                                                                           

     

 Ewangelia                                                                                                                     Mt 17, 1-9 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza    

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę 

wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, 

rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 

chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 

Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się 

głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, 

dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 

widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 

«Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie". 

                                                    

                                                                                                                         Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

Rozważanie 
 

W Wielkim Poście Kościół zaprasza nas na dwie góry: Tabor i Golgotę. Pierwsza 

oznacza nadzieję, radość i pociechę. Druga cierpienie i krzyż. Obie wzajemnie się 

przenikają. Bez radości Taboru trudno podjąć krzyż Golgoty; natomiast bez krzyża nie 

ma radości zmartwychwstania. 

Wybierając drogę z Jezusem, musimy się zgodzić, że w naszym życiu będziemy 

doświadczać nie tylko obecności Jezusa Przemienionego, chwalebnego, ale również 

oblicza Jezusa cierpiącego, upokorzonego. W życiu duchowym niejednokrotnie 

doświadczamy szczęścia, światła, siły, pokoju, radości, miłości... Ale Bóg może nas 

wezwać również do czuwania z Nim w czasie nocy udręki, zwątpienia, ciemności, 

samotności. Gdy „wszystko się sypie” i wszystkiego brakuje; gdy pojawia się 

zniechęcenie, poczucie pustki i bezsensu… Jezus nie gwarantuje ciągłego pobytu na 

górze Tabor. Przeciwnie, z całym realizmem podkreśla, że Jego droga to także trud i 

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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krzyż. Jednak daje nam górę Tabor, byśmy w chwilach krytycznych 

trwali na krzyżu obok Niego. 

Piotr chce „utrwalić” doświadczenie z góry Tabor. Chce zbudować 

trzy namioty, by przedłużyć bliskość Jezusa, Jego dające poczucie 

bezpieczeństwa światło. Jednak nie o to chodzi. Za chwilę trzeba 

zejść, do codzienności. 

„Wzniesienie namiotu” Bogu może być wyrazem nieświadomego 

dystansu, ograniczenia Jego obecności do ściśle określonych miejsc 

i czasu. Łatwiej jest spotykać Boga w „namiocie” (kościele), niż we 

własnym sercu. Bóg, który „mieszka pod namiotem”, nie 

przeszkadza, nie wchodzi nikomu w drogę. 

Pozostanie z Bogiem na górze może być piękne, napawające 

radością, miłością i nadzieją. Ale potem trzeba zejść w dolinę. Z 

kontemplacji, bliskości Boga, trzeba przejść do życia codziennego, 

zwykłych zajęć, rozkładu dnia, nużącej rutyny, codziennego trudu. 

Ideał, który poznajemy na górze Tabor, który nas fascynuje, w 

codziennej rzeczywistości często się zamazuje i oddala. Powoli, 

niepostrzeżenie pojawia się pokusa, by się przystosować, upodobnić 

do innych, powrócić do przeciętności. 

By jej nie ulec powinniśmy szczególnie mocno doświadczyć 

spotkania z Jezusem Przemienionym na górze. To górskie 

powietrze, bliskości i więzi z Jezusem, pozwoli nam trwać w 

cierpliwości, wierności, nieraz poprzez walki, wśród wszystkich 

„wyziewów świata i cywilizacji”, pośród tłumu, który depcze nam 

po piętach, często niewiele rozumiejąc... 

 

 

Czy w moim życiu dominuje Tabor czy Golgota? Czy przeżyłem więcej 

radosnych chwil czy raczej smutnych? Które najbardziej zapadły mi w 

pamięci? Czy nie zamykam Boga „w namiocie” moich ograniczeń, 

oczekiwań i ambicjonalnych celów? Czy idę w sposób radykalny za 

Jezusem, czy raczej wystarcza mi przeciętność, letniość? Jakie „wyziewy 

świata i cywilizacji” stopniowo zatruwają mojego ducha? Co w moim 

życiu wymaga „przemienienia”, zmiany, nawrócenia? Co już zostało 

przemienione pod wpływem wiary? 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dn 9, 4b-10 

 

Ewangelia Łk 6, 36-38 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 1, 10. 16-20 

                                                             

Ewangelia Mt 23, 1-12 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Jr 18, 18-20 

 

 Ewangelia Mt 20, 17-28 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 17, 5-10 
 

 Ewangelia Łk 16, 19-31 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Rdz 37, 3-4. 12-

13a. 17b-28 

 

Ewangelia Mt 21, 33-46 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Mi 7, 14-

15.18-20 

                                     

Ewangelia Łk 15, 1-3. 11-

32 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Wj 17, 3-7 

                            

2 czytanie Rz 5, 1-2. 5-8 

                                      

Ewangelia J 4, 5-42 
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Ogłoszenia parafialne 

 
• Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Ad Gentes. Obchodzimy dzień modlitwy i solidarności z 

misjonarzami.  

• Radosna wiadomość dla nas wszystkich dotycząca prac remontowych w naszym kościele - 2 marca 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości 480 

tys. złotych. To najwyższa z dotychczas otrzymanych dotacji. Bogu, Matce Bożej Chełmskiej i 

Dobrym Ludziom wielkie dzięki! Serce naszego miasta – Bazylika - zostanie całkowicie zewnętrznie 

odnowiona. Z naszej strony będzie potrzebne ponad 100 tys. złotych wkładu własnego. Prace 

rozpoczniemy w maju. 

• Zespół Good God, w którym gra i śpiewa nasz wikariusz ks. Paweł, przygotowuje się do wydania 

trzeciej studyjnej płyty. Niestety, jest to związane z ogromnymi kosztami. Dlatego dzisiaj zespół prosi 

nas o wsparcie. Po Mszy św. członkowie zespołu będą stać na zewnątrz z puszką - będzie można w 

ten sposób współtworzyć to ewangelizacyjne dzieło. 

• Jutro w ramach spotkań Klubu Emerytów „Na Górce” prelegentami będą policjanci z naszej 

chełmskiej Komendy Policji. Temat to: Jak uchronić się przed złodziejami i naciągaczami?. 

Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali różańcowej na 

godz. 10.15. 

• Zachęcamy do praktyk wielkopostnych - udziału w nabożeństwach, postu, wpisania się do księgi 

abstynencji, jałmużny. W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

• Jałmużna jest to datek ofiarowany potrzebującemu, jako uczynek miłosierny. Jednym słowem jest to 

udzielenie pomocy i wsparcia osobie biednej, znajdującej się w potrzebie. Poprzez jałmużnę 

chrześcijanin wyraża swoją miłość do bliźniego. Należy pamiętać, iż o jałmużnie możemy mówić 

tylko wtedy, kiedy wypływa z czystego serca i dobroci, nie zaś z potrzeby poklasku i chwały. Kościół 

zna różne formy jałmużny. Pierwsza to finansowy lub materialny datek, druga to dar duchowy, czyli 

serdeczna rozmowa, udzielenie rady, cierpliwe wysłuchanie drugiego człowieka czy po prostu 

modlitwa. Także bezinteresownie wykonywana praca może zostać uznana za formę jałmużny. Każdy 

chrześcijanin wie, że prawdziwa jałmużna gładzi grzechy, jest ona swoistym lekarstwem na 

popełniane złe uczynki. Stanowi dla osoby wierzącej podarunek czegoś, czego druga osoba nie ma, 

czego jej brakuje. Ponadto prawdziwa jałmużna powinna pozostać niewidoczna dla tłumu, jak 

nauczał Chrystus: Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby 

twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Puszka na jałmużnę znajduje się w pierwszym filarze po prawej 

stronie głównego wejścia do bazyliki.  

• Do końca marca trwają zapisy na wyjazd na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 07 

czerwca 2020 r. Koszt ok. 100 zł. 

• W ostatnim czasie zwolniły się miejsca na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii. W dniach 4-12 sierpnia. 

Serdecznie zachęcamy do wyjazdu. Osoby, które się zapisały proszone są o wpłacanie kolejnej raty 

w wysokości 1000 zł. do dnia 16 marca. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś Gościom, 

Sympatykom i Parafianom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


