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Niedziela 3 stycznia 2021 r.
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Pierwsze czytanie

Syr 24,1-2.8-12

Czytanie z Mądrości Syracha

Mądrość

wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na
zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca
wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i
w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć
nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to
na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem
jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego
dziedzictwie.

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ef 1,3-6.15-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem
wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia
swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja,
usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie
zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym
poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja
waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

1 Tm 3,16

Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Ewangelia

J 1,1-18

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a
życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się
człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć
o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby
zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I
oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan
daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po
mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy
otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w
łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
„Boga nikt nigdy nie widział” ani nie będzie mógł zobaczyć w pełni na ziemi. Ojcowie Kościoła
nazywają tę trudność „apofatyczną”. Oznacza ona niemożliwość powiedzenia czegokolwiek o Bogu.
Nasze określenia Boga są jedynie bełkotem, lub niezdarną dziecięcą próbą wyrażania nieznanej nam
rzeczywistości. Wobec Boga można tylko zamilknąć i pochylić się w postawie czci i adoracji, albo
otworzyć oczy ze zdziwienia, jak małe dziecko.
Jednak Bóg, chociaż daleki, wszechmocny, niepojęty i niezgłębiony, odsłania nam rąbek swojej
tajemnicy w Słowie, Logosie. „Słowo stało się ciałem”. Jezus jest Słowem, które trwa od początku
w Ojcu, przebywa w „łonie Ojca”. Spoczywa w sercu Boga. Pozostaje w najbardziej intymnej więzi
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z Nim. Wsłuchuje się w słowa Ojca i staje się jakby Jego zwierciadłem.
Odbija w sobie piękno, miłość, głębię ducha, nieśmiertelność, dobroć…
Ojca, ale nie zatrzymuje w sobie, przekazuje dalej – nam.
Kontemplując ziemskie życie Jezusa, Jego słowa i czyny, możemy w
sposób mglisty, jakby za zasłoną uchwycić „coś” z niezgłębionej tajemnicy
Boga. W Jezusie my, ludzie, oglądamy Boga i Jego miłość. I w Jezusie
uzyskujemy intymną więź z Ojcem. Kontemplując serce Jezusa, „oglądamy
chwałę Boga”.
Naszym powołaniem na ziemi nie jest jedynie kontemplacja Jezusa.
Powinniśmy, podobnie jak On stawać się zwierciadłami, odbijającymi w
sobie i swoim życiu Jego piękno, miłość, głębię, prawdę…

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 1 J 3, 7-10
Ewangelia J 1, 35-42
Wtorek

Przyjęcie Jezusa, Słowa Ojca czyni nas dziećmi dobrego Boga. Ojciec jest
jednym z najczęstszych określeń Boga w Piśmie św. Sam Jezus nazywa
Boga Ojcem aż 170 razy. Słowo to przejęte ze słownictwa rodzinnego budzi
uczucie bliskości, ufności, bezpieczeństwa, pewności i szacunku. W
odniesieniu do Boga wyraża nie tylko pierwiastek męski, ale również
żeński, matczyny. Bóg jest ojcem i matką, ale też Kimś, kto przekracza
nasze ludzkie sposoby obrazowania.
Bycie dzieckiem Boga Ojca sprawia, że możemy zwracać się do Niego jak
Jezus: Abba, Ojcze (wręcz: Tato, Tatusiu!). Słowa tego w czasach Jezusa
używały dzieci w stosunku do ziemskich ojców, nikt natomiast nie
ośmieliłby się zwrócić w ten sposób do Boga. Jezus zachęcając nas (w
modlitwie „Ojcze nasz”), by tak rozmawiać z Bogiem, wprowadza nas w
intymną więź, jaka łączy Go z Ojcem. Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa jest
również naszym Bogiem i Ojcem (por. J 20, 17).

1 czytanie 1 J 3, 11-21
Ewangelia J 1, 43-51
Środa

1 czytanie Iz 60, 1-6
2 czytanie Ef 3, 2-3a.5-6
Ewangelia Mt 2, 1-12
Czwartek

1 czytanie 1 J 3, 22-4, 6
Ewangelia Mt 4, 12-17.
23-25
Piątek

Bóg jest naszym Ojcem; my jako dzieci wszystko zawdzięczamy Jemu.
Otrzymujemy „łaskę po łasce”. Stąd powinna rodzić się w nas, synach i
córkach dobrego Ojca, wdzięczność prowadząca do działania, by imię Boga
Ojca było uznawane przez wszystkich, a Jego miłość rozszerzała się w
świecie i w naszych sercach.
Czy zachowuję wciąż świeżą postawę zadziwienia wobec niezgłębionej
tajemnicy Boga? Jakim „zwierciadłem” jestem ja? Czy odbijam piękno
Stwórcy i Jezusa i przekazuję je innym? Czy jestem dumny/a z „mojego
Ojca” w niebie? W jaki sposób zwracam się do Boga w mojej modlitwie
(rozmowie z Nim)? Za jakie łaski powinienem/am szczególnie dziś
podziękować?

1 czytanie 1 J 4, 7-10

Ewangelia Mk 6, 34-44
Sobota

1 czytanie 1 J 4, 11-18
Ewangelia Mk 6, 45-52
Niedziela

1 czytanie Iz 55, 1-11
2 czytanie 1 J 5, 1-9
Ewangelia Mk 1, 7-11
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Ogłoszenia parafialne
•
•
•

•

•
•
•

•

Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego papież Franciszek opublikował list apostolski
Patris corde (Ojcowskim sercem) oraz ogłosił Rok św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 r. Zachęcamy wszystkich do
przeczytania tego listu.
Wspólnocie Oaza Dorosłych formującej się przy naszym sanktuarium składamy serdeczne podziękowania za cztery lata redagowania
i wydawania parafialnej gazetki W Sercu Maryi. Bóg zapłać! składamy na ręce Zbigniewa Handera, Marcina Kobelskiego i Małgorzaty
Lipczyńskiej.
W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Katolików w tym dniu obowiązuję uczestnictwo w Eucharystii. Porządek
Mszy św. tak jak w niedzielę. Na zakończenie każdej Eucharystii kapłan będzie błogosławił kadzidło i kredę. Zabierzmy je ze sobą.
Kredą oznaczmy drzwi naszych domów, wypisując imiona Mędrców, a kadzidło spalmy jako wyraz naszej gotowości do oddawania
czci Bogu.
W środę już po raz jedenasty w naszym mieście wyruszy Orszak Trzech Króli pod hasłem: Panu dzięki oddawajmy. W tym roku, w
związku z panującą epidemią, będzie miał inną niż dotychczas formułę. Przede wszystkim nie będzie przemarszu ulicami miasta i
barwnego korowodu połączonego ze śpiewem kolęd. Nie będzie też tych pięknych jasełek – scen odgrywanych w czasie przemarszu.
Uroczystość odbędzie się w bazylice - w Sanktuarium Matki Boskiej Chełmskiej przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarnych.
Rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00 z udziałem Świętej Rodziny, trzech monarchów, aniołów, pasterzy i przedstawicieli dzieci z
koronami na głowach. Po liturgii młodzież oraz dorośli zaprezentują jasełka. Zachęcamy do uczestnictwa także za pośrednictwem
łączy internetowych.
Taca zebrana w czasie Uroczystości Trzech Króli przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, natomiast dzisiejsza na potrzeby
naszego lubelskiego seminarium duchownego.
W pierwszy czwartek miesiąca będziemy modlili się za wszystkich powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej, a także o nowe
powołania.
Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a Gościom, Parafianom i Sympatykom naszego
sanktuarium udanego tygodnia.
Wizyta duszpasterska w roku pandemii będzie wyglądała inaczej. Rozpocznie się jutro 4 stycznia i potrwa do 16 stycznia włącznie.
Program wizyty został umieszczony na stronie internetowej parafii, tablicach ogłoszeń oraz w gazetce W Sercu Maryi. Tym razem to
my zapraszamy Was do nas, do świątyni, na wspólne nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 w intencji rodzin przeżywających w danym
dniu wizytę. Podczas tej modlitwy będą wymieniane ulice i numery domów. W trakcie wieczornej Mszy św. w modlitwie wiernych
będziemy wypraszali błogosławieństwo dla rodzin. Msza św. od poniedziałku do piątku będzie odprawiana o godz. 18.00, a w sobotę
o godz. 17.00. Ze względu na limity zapraszamy przedstawiciela rodziny. Bardzo cieszyć nas będzie każda obecność. Po cichu liczymy,
że może tym razem mężczyźni gromadnie ruszą do kościoła, bo na paniach w tym względzie parafia zawsze może polegać. Na
zakończenie Mszy św. odbędzie się indywidualne wręczenie każdej rodzinie specjalnej modlitwy błogosławieństwa domu
przygotowanej w pięknej ozdobnej formie z archiwalnym wpisem w kronikach naszego sanktuarium, błogosławieństwa Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego. Bardzo prosimy, by pozostali domownicy uczestniczyli w Eucharystii w tym czasie w łączności online,
jeśli to jest możliwe. Starszym osobom i samotnym nie posługującym się internetem mogą pomóc młodsi członkowie rodzin lub dobrzy
sąsiedzi. W domach prosimy o przygotowanie ołtarzyka tak jak na wizytę duszpasterską z kapłanem. Po powrocie z bazyliki naszego
przedstawiciela niech rodzina zgromadzi się na wspólnej modlitwie. Prosimy wtedy o odczytanie przyniesionego z kościoła tekstu
błogosławieństwa domu, ucałowanie krzyża i pokropienie wnętrza wodą święconą. Gdyby ktoś nie miał wody świeconej, zapraszamy
do bazyliki - przy wejściu do zakrystii można będzie ją pobrać z przygotowanego tam naczynia. W ten sposób będziemy duchowo
razem w każdym wymiarze. Będzie inaczej niż zawsze, ale w jedności z kapłanami z parafii. Gdybyśmy również czuli potrzebę
materialnego wsparcia, to przy wyjściu z bazyliki znajduje się od dawna puszka na bieżące potrzeby utrzymania i funkcjonowania
parafii.

W tym tygodniu zapraszamy:
w poniedziałek 4 stycznia o godz. 17.30

Mieszkańców z ulic: 11 Listopada 1, 2A, 2B, 3, 4, 6A, 6B; Wołyńskiej 14, 16, 16A, 18, 18A; Wileńskiej 1;
we wtorek 5 stycznia o godz. 17.30

Mieszkańców z ulic: Wołyńskiej 3, 5, 7, 9, 13; Śląskiej 1, 2, 4, 5; ks. Piotra Skargi 1, 3, 5, 7, 9;
w środę 6 stycznia o godz. 17.30

Mieszkańców z I Pułku Szwoleżerów 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17A, 19, 19A, 21, 23, 23A, 27;
w czwartek 7 stycznia o godz. 17.30

Mieszkańców z al. Piłsudskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
w piątek 8 stycznia o godz. 17.30

Mieszkańcy z ulic: Piłsudskiego 23, 25, 27, 30, 30A, 30B; Jedności 41, 43, 45, 45A i domów prywatnych oraz Domu Dziecka;
w sobotę 9 stycznia o godz. 17.00
Mieszkańców z ulic: Kolejowej 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 91, 93, 95 oraz domów prywatnych; Czerwonego Krzyża,
Okszowskiej.
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