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Niedziela 11 marca 2018 r. 
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                            2 Krn 36, 14-16. 19-23                               

 Czytanie z Drugiej Księgi Kronik  

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie 

obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w 

Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, 

albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z 

Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż 

wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili 

też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili 

i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę 

król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż 

do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez 

usta Jeremiasza: "Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez 

cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat". Aby się spełniło słowo 

Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym 

roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, 

co następuje: "Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg 

niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was 

jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!"    

 

                                                                                                                        Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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    Drugie czytanie                                                                            Ef 2, 4-10 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezian 

  Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas 

umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do 

życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na 

wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach 

przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie 

Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz 

jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego 

dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry 

przygotował, abyśmy je pełnili. 

                                                                                                                       Oto Słowo Boże.  

Aklamacja     

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego 

wierzy, ma życie wieczne.  (J 3,16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                             J 3, 14-21 

Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, 

by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie 

wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 

swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, 

że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: 

bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża 

się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, 

zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                               

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 
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Rozważanie 

Jezus w nocnej rozmowie z Nikodemem, żydowskim dostojnikiem, 

odwołuje się do znanego mu obrazu z Księgi Wyjścia. Izraelici w czasie 

pustynnej wędrówki ulegali pokusie niewierności wobec Boga. Miedziany 

wąż, uczyniony przez Mojżesza, ratował i był symbolem wierności Boga. 

Wywyższenie Syna Człowieczego to rzeczywistość, która może byś 

"wyjaśniona" miłością Boga. Ta miłość jest darem, oddaniem życia, nie  

wykluczająca nikogo i niczego. To miłość, która nie potępia, przynosi 

zbawienie. Wobec naszej niewierności to Jezusowe orędzie jest światłem, 

które świeci w ciemności. Nie ma takiej sfery naszego życia, które byłoby 

wyłączone z wpływu Bożej miłości. Nie jesteśmy nigdy sami, co więcej: 

jesteśmy kochani ze swoimi grzechami i słabościami. Bóg nie potępia, ale 

zbawia, wskazując na grzech pragnie, by człowiek zachwycił się pięknem 

życia w blasku Jego miłości. By żył w świetle, którego nie zgasi żaden 

mrok. Dzisiejsza IV niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą 

radości (laetare) od pierwszych słów Antyfony na Wejście:  Raduj się, 

Jerozolimo (Laetare, Jerusalem). W samym środku wielkopostnej drogi 

liturgia zaprasza nas do radości. I można się zastanawiać, czy ta radość nie 

stoi w jakiejś sprzeczności z pokutnym, pełnym refleksji i wyciszenia 

charakterem Wielkiego Postu. Radości jednak, nie można mylić z 

wesołkowatością czy też dobrym humorem. Radość, do której zaprasza nas 

Kościół, jest czymś bardzo głębokim. Wypływa ona z serca 

doświadczającego miłości. Tylko ten bowiem, kto jest prawdziwie 

kochany, kto wie, że jest cenny i ważny w oczach Bożych może być 

prawdziwie radosnym. A o takiej radości mówi nam dzisiaj Ewangelia:  Tak 

Bóg [...] umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Święty Paweł zaś w 

drugim czytaniu dopowiada: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką 

swą miłość jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, 

razem z Chrystusem przywrócił do życia. 

W jakich sytuacjach szemrzę wobec Boga? Co sądzę o karze Bożej? Czym 

jest dla mnie krzyż? Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmuje 

kontemplacja Jezusa na krzyżu? W jaki sposób oceniam współczesny świat 

i człowieka? Czy dostrzegam miłosne znaki działającego nieustannie Boga? 

 

 

Czytania na każdy dzień 

tygodnia 

                                        

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Iz 65,17-21 

                                        

Ewangelia J 4, 43-54 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Ez 47,1-9.12 

                                        

Ewangelia J 5,1-16 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 49,8-15 

                                        

Ewangelia J 5,17-30 
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Wj 32,7-14 

                                        

Ewangelia J 5,31-47 
                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Mdr 2,1a.12-22 

                                        

Ewangelia J 7,1-2.10.25-30 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Jr 11,18-20 

                                        

Ewangelia J 7,40-53 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Jr 31,31-34 

                                        

2 czytanie Hbr 5,7-9 

                                        

Ewangelia J 12,20-33 

 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne-zapowiedź II 

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby:  

Paweł Moder, kawaler z Dubienki, z parafii Trójcy Przenajświętszej 

i Anna Małysz, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

 

Ktokolwiek zna istotne przeszkody do ważności ślubu pomiędzy w/w osobami 

jest zobowiązany w sumieniu do powiadomienia o tym Kancelarię Parafialną.   
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na koncert pasyjny „Siedem ostatnich słów Jezusa na 

krzyżu”. Wykonawcami będą aktor Jerzy Zelnik i kwartet Baltic Neopolis Ensemble z Warszawy. 

Wydarzenie artystyczne jest pokazywane w okresie Wielkiego Postu w wybranych 14 katedrach i świątyniach 

w całej Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do 14 stacji Drogi krzyżowej. Koncert będzie 

się składał z trzech części: koncertu pasyjnego „Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu”, opartego na 

medytacji autorstwa ks. Grzegorza Strzelczyka oraz oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów 

Chrystusa na krzyżu”, które jest jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga 

dzieł kompozytora. Dopełnieniem filmowym koncertu będzie prezentacja multimedialna, oparta na filmie 

„Pasja” Mela Gibsona. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Wstęp wolny. 

2. Za tydzień rozpoczynamy Misje św. Poprowadzi je ks. prałat Ryszard Winiarski proboszcz z Dorohuska. 

Potrwają one do soboty 24 marca. List ks. Proboszcza w programem misji dzięki zaangażowaniu parafian 

dotarł już do większości rodzin w parafii. Ale prosimy jeszcze o rozniesienie tam gdzie jeszcze nie ma. 

Prosimy o odbiór w zakrystii i rozniesienie. Tematem odnowy czasu misji będą sakramenty święte. Tak 

zorganizujmy sobie czas by nikogo z nas nie zabrakło. Misje odbywają się średnio raz na 10 lat w parafii.  

Zapraszamy również wszystkich Was, którzy jesteście sympatykami naszej parafii, a do niej nie należycie. 

Obok gazetki parafialnej są przygotowane i dla Was programy misji. Prosimy o zabranie. 

3. W czasie misji podejmujemy nieustanną modlitwę różańcową, przez 7 dni 24 godziny na dobę. Potrzeba do 

tego tylko 168 osób. Każda osoba, która zadeklaruje swój udział będzie miała do dyspozycji jedną godzinę 

zegarową, by w tym czasie odmówić jedną część różańca, czyli 5 tajemnic. Intencje modlitewne to o dobre 

owoce misji. Na pewno najtrudniejsze będą godziny głębokiej nocy, ale ufamy, że za to owocne. Osoby, które 

chcą w tej modlitwie uczestniczyć prosimy by zapisywały się przy wyjściu głównym z bazyliki.  Wybieramy 

dzień i godzinę zapisujemy się na właściwą listę i otrzymujemy karteczkę z informacją, którą część różańca 

mamy odmówić i w jakich intencjach. 

4. Przez całe misje w bazylice będzie znajdowała się duża plansza z widokiem naszego kościoła-jako budowli 

materialnej. Naszym zadaniem będzie przynieść i przykleić w dowolnym miejscu swoją fotografię, a przez to 

dać wyraz, że jestem żywa częścią tego kościoła. Będzie to trwała pamiątka naszego uczestnictwa w Misjach 

św. i zostanie umieszczona na terenie Góry Chełmskiej. Bardzo prosimy o przygotowanie swojej fotografii. 

5. Zapraszamy na kolejne kursy ewangelizacyjne w naszej parafii. Dla tych, którzy pragną doświadczyć mocy i 

miłości Pana Boga niezależnie od poziomu zaangażowania w Kościele, polecamy Kurs Nowe Życie, który 

odbędzie się od 13 do 15 kwietnia br. Koszt kursu 60 zł. Natomiast dla tych, którzy już przeżyli Kurs Nowe 

Życie i Kurs Emaus, polecamy Kurs Jezus w Czterech Ewangeliach, który ukazuje nam głębiej postać Jezusa 

opisanego na kartach czterech Ewangelii. Ten kurs odbędzie się od 30 kwietnia do 3 maja. Koszt to 150 zł. 

Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

6. Dzieci szkół podstawowych zapraszamy na kolonie – wakacje z Bogiem, które odbędą się w terminie od 

26.06 do 03.07 2018 w miejscowości Koninki w Górach Gorcach. Przygotowane są bardzo dobre warunki 

sanitarne, pełne wyżywienie 3-posiłkowe oraz wiele atrakcji. Szczegóły na plakacie. Będzie też codziennie 

Msza św. Koszt wyjazdu to 1100 zł. Kierownikiem kolonii będzie ks. Paweł Gołofit. Tel. 605573193. Zapisy 

w kancelarii lub zakrystii. 

7. Zawracamy się do wszystkich, którzy w historii swojego życia doświadczyli szczególnej łaski i opieki Matki 

Bożej Chełmskiej o napisanie tego świadectwa i złożenie w zakrystii lub kancelarii.   

8. W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Jan Nieróbca, śp. Stanisława Jurek, śp. 

Wojciech Jurek, śp. Olga Talatycka, śp. Teresa Zwolak. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ….. 

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. Wszystkim Parafianom, 

Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej.  


