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Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

Niedziela 29 stycznia 2023 r. 

 Czwarta Niedziela zwykła rok A 

 

   Pierwsze czytanie                                                                 So 2, 3; 3, 12-13                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

   Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie 

sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. 

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu 

Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie 

znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie 

nikogo, kto by ich przestraszył.                                    

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                              1 Kor 1, 26-31         

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

   Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam 

mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie 

to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby 

mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i 

to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne 

stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie 

Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i 

odkupieniem, aby jak to jest napisane, "w Panu się chlubił ten, kto się chlubi". 

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                      Mt 5, 12a                                         

  Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 

 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                    Mt 5, 1-12a                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

  Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu 

mówią kłamliwie wszystko złe o was. 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie". 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o szczęściu. Jezus jak refren powtarza: „błogosławieni”. Słowo 

„błogosławieństwo” wiąże się z greckim słowem „eulogia”, i oznacza „dobrze mówić”, 

„uwielbiać’ oraz „szczodry, hojny dar”. Wiąże się również ze słowem hebrajskim „beraka”, które 

wyraża czynność przekazania daru. Błogosławieństwo jest więc darem wyrażonym za pomocą 

słowa oraz czynnością przekazania darów, nie tylko materialnych, ale przede wszystkim 

duchowych. Słowo „błogosławiony” (gr. „makarios”) można przetłumaczyć, bardzo upraszczając, 

jako „szczęśliwy”. Pan Bóg złożył w sercu każdego człowieka pragnienie szczęścia jako 

pierwotną tęsknotę i pragnie odpowiedzieć na nią, dzieląc się własnym szczęściem. Dzisiejszy 

świat proponuje nam różne wizje szczęścia, oparte głównie na konsumpcji, np. dobrobyt, sukces, 

kariera, prestiż. Ale doświadczenie wskazuje, że żadne z nich nie zaspokaja w pełni ludzkich 

pragnień. Prawdziwe szczęście polega na przyjaźni z Bogiem i dobrych relacjach z sobą, z innymi 

ludźmi oraz na życiu w zgodzie z naturą. Prawdziwe szczęście wypływa z realizacji 

najważniejszego przykazania – miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Dlatego św. Augustyn 

mówił: „Kochaj i czyń co chcesz”. Jeśli jest podstawa, fundament, czyli miłość, wtedy wszystko 

jest możliwe. Błogosławieństwa Jezusa głoszą szczęście, ale kryją w sobie pewien paradoks. Jezus 

nazywa szczęśliwymi ubogich, cierpiących, cichych, prześladowanych… W ten sposób dewaluuje 

naszą ludzką hierarchię wartości. Pożądaniu bogactw przeciwstawia ubóstwo: instynktowi siły, 

gwałtu, panowania – cichość, łagodność; wygodzie, egoizmowi – walkę o sprawiedliwość; 

zatwardziałości serca – miłosierdzie; zmysłowości – czystość serca; drażliwości – ducha pokoju; 

próżności, pysze – akceptację zniewag. Nie można być szczęśliwym, gdy kieruje się metodą siły, 

pożądania, egoizmu, pychy… Błogosławieństwa, choć tak paradoksalne, w rzeczywistości są 

bardzo realistyczne. One zmuszają nas do stanięcia twarzą w twarz z doświadczeniami, przed 

którymi uciekamy. Każdy z nas w życiu doświadczył lub doświadczy różnych form ubóstwa, 

cierpienia fizycznego, bądź moralnego, łez, głodu, pragnienia, niesprawiedliwości, przeciwności 

życia… Błogosławieństwa pozwalają spojrzeć na te problemy z nadzieją i wiarą oraz w 

perspektywie wieczności. Każde błogosławieństwo niesie nadzieję – udział w wiecznym 

królestwie Boga. Błogosławieństwa objawiają również Boga Ojca, który jest współczujący, 

miłosierny, łagodny, cierpliwy, który daje pokój i pociesza… Są portretem Jezusa Chrystusa. 

Każde błogosławieństwo wypełnia się najpierw w Nim, a także w Maryi i wszystkich świętych. 

Jan Paweł II mówił: „Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa. On żyje nimi i sam jest 

błogosławieństwami. Patrząc na Niego zrozumiecie, co znaczy być ubogim duchem, cichym i 

miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, 

cierpieć prześladowanie”. 

Pomedytujmy przez chwilę nad każdym z ośmiu błogosławieństw i zastanówmy się, które z nich są 

naszym osobistym doświadczeniem? Które błogosławieństwo jest dla mnie najradośniejsze, a 

które najtrudniejsze? Czy sam jestem dla innych błogosławieństwem? 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Hbr 11, 32-40 

 

 Ewangelia Mt 5, 1-20 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Hbr 12, 1-4 

                                                       

Ewangelia Mk 5, 21-43 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Hbr 12, 4-15 

 

 Ewangelia Mk 6, 1-6 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Hbr 2, 14-18 

 

  Ewangelia Łk 2, 22-40 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie Hbr 13, 1-8 

 

   Ewangelia Mk 6, 14-29 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie Hbr 13, 15-21 

 

 Ewangelia Mk 6, 30-34 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Iz 58, 7-10 
 

  2 czytanie 1 Kor 2, 1-5 

 

Ewangelia Mt 5, 13-16 
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                  Ogłoszenia parafialne 

✓ Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. prof. Krzysztofa Grzesiaka, dyrektora szkoły 

organistów w naszej archidiecezji. Przez cały dzień dzieli się z nami refleksją nad 

Słowem Bożym. 

✓ We wtorek zapraszamy wszystkie małżeństwa borykające się z problemem 

niepłodności na wspólną modlitwę o dar poczęcia. Początek Mszą św. o godz. 18.00. 

✓ W czwartek 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. 7.00 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.  Głównym pomysłodawcą projektu jest kompozytor i 

dyrygent, a także twórca i lider popularnej grupy Gospel - Grzegorz Głuch.  Koncert 

będzie też transmitowany online.   

✓ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Serdecznie zapraszamy na 

godz. 17.30 na modlitwę za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej oraz za 

osoby, które modlą się za kapłanów. 

✓ 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 Niepokalanej 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 
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Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut 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 ma już tradycyjny 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! 

✓ Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego 

i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.  

✓ Bóg zapłać wszystkim rodzinom, z którymi spotkaliśmy się w czasie wizyty 

duszpasterskiej w minionym tygodniu. Parafianie, którzy z różnych powodów nie 

mogli przyjąć u siebie kapłana w domu, a chcą prosić o modlitwę i błogosławieństwo, 

mogą to zgłosić w zakrystii lub w kancelarii albo też telefonicznie. Odwiedzimy te 

rodziny we wtorek 31 stycznia od godz. 16.00.   Jeśli Bóg pozwoli, to właśnie we 

wtorek zakończymy wizytę duszpasterską. Jutro jeszcze, 30 stycznia od godz. 16.00, 

chcemy się spotkać z rodzinami mieszkającymi na: 1) św. Mikołaja 5, 7, 9; 2) św. 

Mikołaja 6 i 12; 3) Szkolnej; 4) Krzywej 42 i 42A; 5) Jadwigi Młodowskiej 5, 7, 9. 

✓ Odeszli do Domu Ojca: 

 

Bronisław Klauze l. 90, Bożena Jakubowicz l. 72, 

Ryszard Babiak l. 82, Teresa Dybała l. 73, Marian Mazur l. 69. 


