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Pierwsze czytanie

Jr 1, 4-5. 17-19

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: "Zanim
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem
cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed
nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu
przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi
tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z
tobą – mówi Pan – by cię ochraniać".
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 12, 31 – 13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał
wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry
przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie
pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
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Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak
dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko
poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie
to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co
dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w
twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem
poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak
jest miłość.
Oto Słowo Boże.

Aklamacja

Łk 4, 18

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

Ewangelia

Łk 4, 21-30

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły
się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?"
Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego
siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w
Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że
wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko
do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa
wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z
miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby
Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Opowiadanie o pobycie Jezusa w rodzinnym mieście składa się z dwóch części. Pierwsza
mówi o adwencie Jezusa do Nazaretu, a druga o exodusie – wyjściu. Słowo „adventus”
oznacza nawiedzenie miasta przez jakiegoś boga, przybycie imperatora, cesarza na
prowincję. Taka wizyta wiązała się zwykle z oczekiwaniem i długimi przygotowaniami.
Cała społeczność prowincjonalna starała się zrobić na cesarzu jak najlepsze wrażenie.
Pewną analogię mamy w czasie wizyt papieża. Pierwszą reakcją słuchaczy na prymicyjne
wystąpienie Jezusa w rodzinnym Nazarecie było zdziwienie, zdumienie. Jezus przemówił
jasno, prosto, by wszyscy mogli Go zrozumieć, a równocześnie w sposób oryginalny,
spontaniczny, nowy. Ewangelista Marek przytacza pytania, jakie stawiają sobie
mieszkańcy Nazaretu: Skąd On to ma? I co to za mądrość, która jest Mu dana? (Mk 6,
2). Pytania te świadczą, że słowa Jezusa wypływają z głębi serca, są Jego słowami, Jego
doświadczeniem, Jego życiem: Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro […] Bo z obfitości serca mówią jego usta (Łk 6, 45). Słowa Jezusa
wzbudziły podziw, ale również wątpliwości. Zamiast radości z obwołanego Roku Łaski
mieszkańcy Nazaretu przechodzą stopniowo do sceptycyzmu, nieufności i krytyki. Czy
nie jest to syn Józefa? Nazaretańczycy zżyli się z Jezusem. Widzieli Go, gdy wśród nich
wzrastał, żył. I trudno było im zrozumieć mądrość Jezusa i tajemnicze działanie Boga.
Wobec krytyki Jezus reaguje zdziwieniem, zaskoczeniem, któremu prawdopodobnie
towarzyszy ból. Spodziewał się od rodaków współdzielenia radości; tymczasem
spostrzega, że ma przed sobą mur zawiści i zazdrości. Jego miłość i pragnienie
uzdrawiania napotykają na przeszkody. W tej scenie mamy pierwszy obraz
ewangelizującego Jezusa: nie słuchany, przegrany, odrzucony. Jezus próbuje zrozumieć
zachowanie mieszkańców Nazaretu: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i
w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I podaje przykłady Eliasza i Elizeusza.
Mieszkańcy Nazaretu nie są w stanie uchwycić przesłania Jezusa, ponieważ nie znajdują
się w sytuacji wdowy z Sarepty Sydońskiej (1 Krl 17, 8-24) ani Syryjczyka Naamana (2
Krl 5, 1-27). Nie są wystarczająco świadomi swego ubóstwa i dlatego nie potrafią się
ubogacić. Nie są świadomi swojej ślepoty i nie potrafią przyjąć światła. Nie są też
wystarczająco świadomi niewoli, w jakiej żyją, by móc cieszyć się głoszoną wolnością.
Słowa Jezusa o wdowie z Sarepty i Naamanie były niewątpliwie prowokacją. Jednak owa
prowokacja, która stanowiła kolejną szansę, stała się przyczyną jeszcze większej
zatwardziałości serc; zatwardziałości, która zrodziła myśli zabójcze. Ojcowie Kościoła
twierdzą: Słońce może być także źródłem stwardnienia, kiedy zamiast trawy gotowej
napełnić się jego energią, znajduje na swej drodze błoto, które pod jego wpływem potrafi
jedynie stwardnieć. Po „nieudanym” wystąpieniu w Nazarecie dokonuje się exodus
Jezusa. Jest zmuszony wyjść. Jezus, który przyszedł, niosąc w sobie cały ładunek
uzdrawiającej mocy, zmuszony jest, wobec ślepoty, zazdrości i zawiści swoich
współziomków, zawrócić i udać się gdzie indziej. Zostaje wyrzucony z synagogi poza
miasto. To wyrzucenie Jezusa z Nazaretu, choć paradoksalnie wydaje się klęską, przynosi
ogromne owoce. Jezus idzie do Kafarnaum, gdzie okazuje w pełni swoją Boską moc.
Zwątpienie i niewiara współziomków nie zmieniły planów Jezusa. Wolność pozwala Mu
przekroczyć ramy „lokalnego proroka” i wyjść poza krąg Nazaretu. Wydaje się niemal,
że wzrost niezrozumienia, zazdrości czy też nienawiści ze strony człowieka, pociąga ze
strony Jezusa (Boga) – wzrost zrozumienia, życzliwości, miłości.
Jakie jest moje wewnętrzne bogactwo? Czy jest we mnie wewnętrzna spójność pomiędzy
tym, czym żyję, a tym, co wyrażam na zewnątrz? Czy zbyt łatwo i szybko nie oceniam i
„szufladkuję” ludzi? Czy potrafię „przebijać się” przez pierwsze wrażenia, by odkrywać
inność, oryginalność, piękno i tajemnicę każdego człowieka? Jakie uczucia wzbudza we
mnie obraz „przegranego” Jezusa? Czy potrafię w wolności i z odwagą kontynuować
dzieła, co do których mam moralną pewność, że są słuszne (i Boże)?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 2 Sm, 15, 13-14
Ewangelia Mk 5, 1-20
Wtorek

1 czytanie 2 Sm 18,9-10
Ewangelia Mk 5, 21-43
Środa

1 czytanie Ml 3, 1-4
2 czytanie Hbr 2, 14-18
Ewangelia Łk 2, 22-40
Czwartek

1 czytanie 1 Krl 2, 1-4. 1012

Ewangelia Mk 6, 7-13
Piątek
1 czytanie Syr 47, 2-11

Ewangelia Mk 6, 14-29
Sobota

1 czytanie 1 Krl 3, 4-13
Ewangelia Mk 6, 30-34
Niedziela

1 czytanie Iz 6, 1-2a.3-8
2 czytanie 1 Kor 15, 1-11
Ewangelia Łk 5, 1-11
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Ogłoszenia parafialne
• Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej wspólnocie. Wszystkim
rodzinom, które przyjęły nas w swoich domach z modlitwą błogosławieństwa, oraz
tym które modliły się w bazylice podczas Mszy św. składamy serdeczne Bóg zapłać!
za piękny czas naszych duchowych spotkań. Przyjęło nas ok. 50 % parafian. W
imieniu kapłanów serdecznie dziękuję naszemu ks. Infułatowi za wzięcie na swoje
barki posługi podczas wieczornych Eucharystii.
• W środę uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwana inaczej Matki Bożej
Gromnicznej. Każda Eucharystia związana będzie z błogosławieństwem świec. Jest
to jednocześnie Dzień Życia Konsekrowanego. Porządek Mszy św.: godz. 7.00, 9.00,
16.00 i 18.00. Podczas Mszy św. o godz. 16.00 będziemy modlili się w intencji
naszych sióstr Benedyktynek Misjonarek. Zapraszamy też wszystkie osoby życia
konsekrowanego żyjące i pracujące w naszym mieście, jako osoby świeckie.
• W święto Ofiarowania Pańskiego, kiedy kończymy zwyczajowy śpiew kolęd,
zapraszamy do bazyliki na godz. 19.00 na koncert kolęd w wykonaniu naszego
Chełmskiego Chóru Gospel.
• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Serdecznie zapraszamy na
godz. 17.30 na modlitwę za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
• W pierwszy piątek spowiedź podczas porannych Mszy św. Po południu dzieci
zapraszamy na godz. 16.00, młodzież i dorosłych zaś od godz. 17.30. Odwiedziny
starszych oraz chorych w domach wg ustalonych dni i godzin.
• W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające za
grzechy i bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Początek - różaniec o
godz. 7.30, następnie Msza św. o godz. 8.00 oraz rozważanie jednej z tajemnic
różańca. Przypominamy też o możliwości odprawienia pięciu pierwszych sobót
miesiąca tym, którzy z tej łaski nigdy jeszcze nie skorzystali. Dlaczego akurat pięciu?
To wynika ze słów Matki Bożej przekazanych s. Łucji w Fatimie. Chodzi o pięć
rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi: 1) obelgi przeciw
Niepokalanemu Poczęciu, 2) przeciw Jej Dziewictwu, 3) przeciw Jej Bożemu
Macierzyństwu, 4) obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność,
wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, 5) bluźnierstwa, które
znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. Córko moja (…) oznajmij w moim
imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych
wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut
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rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji
zadośćuczynienia. Serdecznie zapraszamy!W sobotę też różaniec dla Rycerzy Maryi
Ziemi Chełmskiej. Serdecznie zapraszamy do bazyliki wszystkich mężczyzn mężów, ojców z synami, młodzież męską. Modlitwa będzie miała następujący
porządek: o godz. 8.00 Msza św., później uczestnictwo w nabożeństwie w naszym
kościele, a następnie modlitwa różańcowa ulicami naszego miasta. Będziemy 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 i naszej Ojczyźnie!
• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza osoby, które przeżyły kurs Nowe Życie,
na kurs Emaus, czyli weekendowe rekolekcje o roli Słowa Bożego, które odbędą się
w dn. 4 - 6 lutego. Zapisy na stronie www.chce.info lub w zakrystii i kancelarii.
• W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste
wprowadzenie nowych członków wspólnoty Rodzina Żywego Różańca, a po
Eucharystii konferencja formacyjna w sali różańcowej. Zapraszamy też osoby, które
chciałyby dołączyć do tej formacji duchowej.
• Przyjmujemy zapisy na wakacyjne kolonie dla dzieci i młodzieży w bułgarskich
Złotych Piaskach w dn. 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, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego
i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.
o Od dziś aż do odwołania zamiast modlitwy za Ojczyznę wprowadzamy zgodnie z
apelem Biskupów Polskich modlitwę św. Jana Pawła II o pokój i uchronienie nas
od wojny.
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