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W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 

Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

    Niedziela 24 czerwca 2018 r. 
XII Niedziela Zwykła rok B 

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela 

 

 Pierwsze czytanie                                                                          Iz 49,1-6                               
 Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela  

  Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, 

od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie 

ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś Sługą 

moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic 

zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w 

oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od 

urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To 

zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.                                                                                                                                                       

                                                                                                                           Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                          

                             

    Drugie czytanie                                                                          Dz 13,22-26 

 Czytanie z Dziejów Apostolskich 

  W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na 

króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po 

mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, 

wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest 

nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie 

jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać 

sandałów na nogach ". Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! 

Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu.                           

                                                                                                                                Oto Słowo Boże.   

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem 

przygotować Mu drogę. ( Łk 1,76) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                   Łk 1,57-66.80 

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i 

krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się 

z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać 

imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz 

ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by 

nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On 

zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A 

natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc 

Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei 

rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym 

słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie 

ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na 

pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.                                                                                                      

                                                                                              Oto Słowo Pańskie.   

 

 

Rozważanie 

 
Urodzenie syna przez Elżbietę stało się nie tylko radością dla rodziców dziecka, ale również dla 

sąsiadów i krewnych. I tak powinno być, że czyjeś dobro powinno nam sprawiać radość. Świat byłby 

o wiele piękniejszy, gdybyśmy umieli więcej cieszyć się z cudzego dobra. Dziecko otrzymało na imię 

Jan. Imię to świetnie pokazuje, że dary Boże zawsze są większe, niż my potrafimy to zrozumieć. Jan 

znaczy: "Bóg jest łaskawy". Imię to znakomicie wyrażało to, co przeżywała jego matka: "Jakże 

łaskawy jest dla mnie Bóg, że jednak na stare lata doczekałam się dziecka". Ale imię Jan miało 

wyrażać nieporównywalnie więcej. Jan przecież miał głosić łaskawość Boga, który dał nam własnego 

Syna. Jan miał być Jego poprzednikiem i przygotowywać drogi na Jego przyjście. Najpierw jednak 
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przypatrzmy się prawdzie, która dotyczy wszystkich małych dzieci - że 

jeszcze niczego nie rozumieją, a już bardzo potrafią obdarzać. Sam kiedyś 

chrzciłem takiego małego Jasia, który samym swoim przyjściem na świat 

nawrócił do Pana Jezusa siedmioro ludzi. A było to tak. Mały Jaś się urodził 

i jego rodzice wpadli w zachwyt. Z tego zachwytu postanowili wziąć ślub 

kościelny, zaczęli regularnie w niedziele chodzić do kościoła i przystępować 

do sakramentów. Ponieważ oboje wybrani na rodziców chrzestnych też byli 

zaniedbani religijnie i żyli bez ślubu, zrobili to samo, a więc następnych 

czworo się nawróciło. A kiedy siostra matki chrzestnej zobaczyła, co się 

dzieje, też się nawróciła. Dzisiejsza Ewangelia opowiada, ile dobra 

spowodował Jan Chrzciciel swoim urodzeniem się. Oprócz radości, jaka 

stała się wtedy udziałem całej jego rodziny i jej przyjaciół, narodziny Jana 

spowodowały duchową przemianę jego ojca. Podobnie jak odebranie daru 

mowy, jakie nastąpiło podczas jego spotkania z aniołem, było zewnętrznym 

znakiem jego niedowiarstwa - tak rozwiązanie jego języka w dzień 

obrzezania syna ujawniło jego pełne nawrócenie do Boga. W przyszłości Jan 

miał tysiące ludzi nawrócić do Boga. Ale pierwszym spośród tych, których 

Jan nawrócił do Boga, był jego rodzony ojciec, Zachariasz. A stało się to 

wtedy, kiedy Jan liczył sobie zaledwie osiem dni. 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne (15 czerwca-21 czerwca) : 

• Szymona Flis kawaler z Chełma par. tut. i Diana Bulicz panna z Biszcza 

par. pw. NSJ 

 
Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

 

 

W okresie (15 czerwca-21 czerwca) sakrament małżeństwa zawarli: 

• Tomasz Piotr Pindel i Katarzyna Szponar 

• Bartosz Marian Brotoń i Sylwia Derkacz 

• Paweł Marcin Herbut i Katarzyna Tomczyk 

 

 

W okresie (15 czerwca-21 czerwca) sakrament chrztu przyjęli: 

 

• Antonina Malina Madejska  

• Franciszek Dominik Jakimiak 

• Lilianna Chudowicz 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie 2 Krl 17,5-

8.13-15a.18 

 

Ewangelia Mt 7,1-5 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie 2 Krl 19,9b-

11.14-21.31-35a.36 

                                      

Ewangelia Mt 7,6.12-14 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Krl 22,8-

13.23.1-3 

                                       

Ewangelia  Mt 7,15-20  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie  2 Krl 24,8-17 

                                 

Ewangelia Mt 7,21-29 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Dz 12,1-11 

 

2 czytanie 2 Tm 4, 6-9 
                                       

Ewangelia Mt 16,13-19 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Lm 2,2.10-

14.18-19 

                                        

Ewangelia Mt 8,5-17 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Mdr 1,13-

15.2,23-34 

                                        

2 czytanie 2 Kor 

8,7.9.13-15 

                                        

Ewangelia Mk 5,21-43 
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     Ogłoszenia parafialne 

• Składamy serdeczne Bóg zapłać nauczycielom, którzy przez cały miniony rok szkolny udzielali 

nieodpłatnie korepetycji dzieciom i młodzieży: Marii Kupracz, Monice Chmielowiec, Annie 

Kosteckiej, Danucie Potapiuk, Pawłowi Mroczkowi, Jerzemu Świerkowskiemu. 

• Na stoliku przy wyjściu z bazyliki jest wyłożona księga Chełmskiej Pielgrzymki Rowerowej 

na Jasną Górę. Po zakończeniu Mszy św. każdy będzie mógł wpisać do niej intencję, w której 

pielgrzymi będą się modlić na pątniczym szlaku. Składając ofiarę do znajdującej się tam puszki 

wesprzemy to dzieło. 

• Jutro 25. dzień miesiąca - o godz. 17.30 zapraszamy na modlitwę wszystkich, którzy podjęli 

Duchową Adopcję Poczętego Dziecka oraz tych, którzy modlą się o dar potomstwa, utracili 

dziecko na skutek poronienia i wszystkich czujących potrzebę wynagrodzenia za grzech 

aborcji.  

• Od jutra przez całe wakacje w dni powszednie podczas Mszy św. wieczornych nie będzie 

homilii. 

• Przypominamy, że w bazylice funkcjonuje zamykany konfesjonał, który mieści się w dawnym 

apostolstwie książki. Przeznaczony jest do spowiadania się dla osób niedosłyszących. W dzień 

powszedni kapłani pełnią dyżur w konfesjonale od godz. 17.30.    

• W piątek Uroczystość św. Piotra i Pawła. Msze św. w naszym sanktuarium o godz. 7.00, 9.00, 

16.00 i 18.00. W tym dniu odbędą się uroczystości odpustowe w parafiach w Turowcu i 

Świerżach. Główne Msze św. o godz. 12.00. Jesteśmy zaproszeni. 

• O godz. 17.00 zapraszamy na drogę krzyżową po naszej Chełmskiej Kalwarii. 

• Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę. Przeznaczone są na trwające przy sanktuarium 

remonty, zwłaszcza elewacji bazyliki. Dziękujemy również tym, którzy przesyłają ofiary na 

konto parafialne. Przypominamy, że w każdą środę wieczorem modlimy się za wszystkich 

dobrodziejów sanktuarium. 

• Owocem Ducha jest miłość - pod takim hasłem wyrusza 40. Piesza Pielgrzymka z Lublina i 

Chełma na Jasną Górę. Osoby, które w tym roku wybierają się na pieszą pielgrzymkę do 

Częstochowy, mogą zapisywać się w kancelarii parafialnej. Zachęcamy serdecznie wszystkich, 

zwłaszcza młodych i tych, którzy nigdy nie skorzystali z tej formy pielgrzymowania. 

Kierownikiem chełmskiej pielgrzymki będzie nasz ks. Jan.  

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Jacek Pętlak lat 69, Roman 

Bartczak lat 87, Zofia Policha lat 86. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych 

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

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim 

Gościom, Pielgrzymom, Parafianom oraz Sympatykom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej, tym zaś, którzy wyjeżdżają na wakacje, dobrego i bezpiecznego 

wypoczynku. W wakacje Kawiarenka na Górce czynna będzie codziennie. Zapraszamy! 
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