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Pierwsze czytanie

Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Czytanie z Księgi Nehemiasza
Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim
mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi,
zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami,
kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz
Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na
oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I
Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: "Amen!
Amen!" Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej
księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy
Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do
całego ludu: "Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!"
Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: "Idźcie, spożywajcie
potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma:
albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu
jest waszą ostoją".

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 12, 12-30

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała,
mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu
zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz
liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: "Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała" – czy wskutek
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tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: "Ponieważ nie jestem okiem, nie
należę do ciała" – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch?
Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne
członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby
ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce:
"Nie jesteś mi potrzebna", albo głowa nogom: "Nie potrzebuję was". Raczej nawet niezbędne bywają
dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym
większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość
wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka
potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało
godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie
nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy
jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód
apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów,
potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają
rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są
nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania?
Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Oto Słowo Boże.

Aklamacja

Łk 4, 18

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Ewangelia

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam
je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł
przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach,
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu
udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę,
oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do
nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Ewangelia św. Łukasza jest szczególna. Wynika to z tego, że Łukasz nigdy
nie spotkał Jezusa osobiście. Nie był naocznym świadkiem znaków, które
czynił Jezus. I... nie przeszkodziło mu to napisać Ewangelii! Jest chyba
jednym z najlepszych przykładów na to, że kto chce szuka sposobu. A kto
nie chce szuka powodu. Myślę sobie, że podobnie jest z nami: z Tobą i ze
mną. Zobacz, tak jak Łukasz Ewangelista także Ty możesz zdecydować się
pisać Ewangelię o Jezusie własnym życiem. Swoimi codziennymi
zamiarami, decyzjami i czynami. Swoimi codziennymi wyborami, stylem
życia. To, że nie widziałeś nigdy Jezusa w niczym tu nie przeszkadza.
Zresztą Jezus przez Tomasza mówi do Ciebie i do mnie: "Błogosławieni,
którzy nie widzieli a uwierzyli!".

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 2 Sm, 5, 1-7. 10
Ewangelia Mk 3, 22-30
Wtorek

1 czytanie Dz 22, 3-16

I jeszcze jedno. Czasem, gdy próbujemy podejmować jakieś dobro w naszym
życiu to przychodzi pokusa: A po co to robić? Przecież ktoś już ugotował
obiad, upiekł ciasto, namalował obraz, napisał książkę, przecież ktoś już
prowadzi blog, przecież ktoś już to czy tamto... Po co ja mam to robić?
Łukasz Ewangelista nawiązuje do tego w dzisiejszej Ewangelii: "Wielu już
starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród
nas...". A jednak w Twoim działaniu, w Twoim sposobie tworzenia jest coś,
czego nie będzie w żadnym innym dobru, które zostało uczynione przed
Tobą. Jest w tym... sam Bóg! To zły duch próbuje Cię zniechęcić by dobro
się nie rozszerzało. Byś nie działał! Zobacz, poczuj jak wiele radości jest w
czynieniu dobra nawet wtedy, gdy ono zostało już wcześniej uczynione
przez kogoś innego. I zawsze będzie ktoś, kto będzie czekał na to dobro,
właśnie to, które pochodzi od Ciebie.

Ewangelia Mk 16, 15-18
Środa

1 czytanie 2 Tm 1, 1-8
Ewangelia Mk 4, 1-20
Czwartek

1 czytanie 2 Sm 18, 18-19.
24-29

Ewangelia Mk 4, 21-25,
Piątek
1 czytanie 2 Sm 11, 1-4a. 510a. 13-17

Ewangelia Mk 4, 26-34
Sobota

1 czytanie 2 Sm 12, 1-7a.
10-17

Ewangelia Mk 4, 35-41
Niedziela

1 czytanie Jr 1, 4-5.17-19
2 czytanie 1 Kor 12, 31-13
Ewangelia Łk 4, 21-30
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Ogłoszenia parafialne
• Od dziś znowu jest możliwość przyjazdu do Bazyliki autobusem, na Msze św. od 7.00 do 12.00.
Serdecznie zachęcamy do korzystania. Prosimy o przekazanie tej informacji innym.
• Dziś z racji Wspomnienia Męczenników Pratulińskich, gościć będziemy w bazylice braci i siostry
Kościoła greckokatolickiego, którzy będą celebrować Eucharystię o godz. 13.30.
• W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym. W naszej parafii w niedzielę za tydzień
w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji oraz
wypełnienia wniosku o przyznanie dodatku. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do
biblioteki sala obok kawiarenki
• Kawiarenka zaprasza dziś na ciasto domowe. Pieczone przez Panie posługujące w kawiarence.
• Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na prace remontowo - budowlane
prowadzone w sanktuarium. Gromadzimy środki na ołtarz adoracji.
• We wtorek zapraszamy wszystkie małżeństwa borykające się z problemem niepłodności na wspólna
modlitwę o dar poczęcia. Początek Msza św. o godz.18.00.
• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na kurs Nowe Życie, czyli weekendowe rekolekcje o
doświadczeniu mocy i miłości Bożej, które odbędą się w dniach 28-30.01.2022 r. Zapisy na stronie
www.chce.info lub w zakrystii i kancelarii.
• Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii proszone są o wpłacenie do końca stycznia
zaliczki w kwocie 1000 zł.
• Przyjmujemy zapisy na wakacyjne kolonie dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w Bułgarii w
Złotych Piaskach w dniach 26 czerwca - 7 lipca. Koszt to 2190 zł. Więcej informacji na stronie
internetowej bazyliki. Zapisy u ks. Pawła oraz w zakrystii lub kancelarii.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom,
Sympatykom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
• Bóg zapłać wszystkim rodzinom, z którymi spotkaliśmy się w czasie wizyty duszpasterskiej w
minionym tygodniu, za wspólną modlitwę, rozmowy i radość spotkania. Parafianie, którzy z różnych
powodów nie mogli przyjąć u siebie kapłana w domu, a chcą prosić o modlitwę i błogosławieństwo,
mogą to uczynić w zakrystii lub w kancelarii albo też telefonicznie. Odwiedzimy te rodziny w
najbliższą sobotę południu od godz14.00. I również w sobotę za tydzień zapraszamy do bazyliki na
Mszę św. o godz. 17.00 wszystkie rodziny, które wybrały drugą formę wizyty duszpasterskiej, czyli
modlitwę w kościele. Prosimy przyjdźcie całymi rodzinami. Otrzymacie treść modlitwy
błogosławieństwa domu, którą wspólnie odczytacie po powrocie do swoich domostw. Jeśli Bóg
pozwoli, w tym tygodniu zechcemy się spotkać z naszymi parafianami w następującym porządku i
zakończyć wizytę w tym innym niż dotychczas czasie:
✓ Poniedziałek

24 stycznia

Piotra Skargi 3, I Pułku Szwoleżerów 15, Słowackiego

✓ Wtorek

25 stycznia

Młodowskiej 5, 7, 9, 16, 18, 17, 19, Wojsławicka 1, 3, 5, Św. Mikołaja 5-12
Szkolna 2, 4, 6, Krzywa 42, 42a, Jana Kazimierza 2-10

✓ Środa

26 stycznia

Żwirki i Wigury 1-27, Wiejska 2-26, Stephensona

✓ Czwartek

27 stycznia

Sienkiewicza 8-12, 14, 14A, 16, 18, 22, 24, 26, 28

✓ Piątek

28 stycznia

Katedralna 3, 3A, Graniczna 4B, I AWP 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A

✓ Sobota

29 stycznia

(przed południem) Graniczna, Bydgoska, Katedralna
(po południu) Wizyty dodatkowe
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