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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 14 kwietnia 2019 r. 
Niedziela Palmowa 

  Pierwsze czytanie                                                                           Iz 50,4-7                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

  Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 

uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem 

grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy 

przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na 

obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.                                                                                       

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                               Flp 2,6-11        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian                                                                                                         

   Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 

być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 

podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego 

siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg 

Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię 

Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby 

wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

http://www.bazylika.net/
http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                             Flp 2,8-9                                                                                          

   Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg 

wywyższył Go nad i wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.      

                                                                                                                                              

     

 Ewangelia                                                                                                              Łk 22,14-23,56 
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.                                

  Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali 

przyprowadzić Go przed swoją Radę. Rzekli: Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam! On im odrzekł: 

Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn 

Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy: Więc Ty jesteś 

Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak. Jestem Nim. A oni zawołali:  Na co nam jeszcze potrzeba 

świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i 

poprowadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza 

nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla. Piłat 

zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim jestem. Piłat 

więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni 

nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż 

dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest 

spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. 

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o 

Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma 

pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie 

Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go 

w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem 

bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady 

oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja 

przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. 

Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc 

wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy 

razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały 

w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: 

Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic 

zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim 

wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, 

żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i 

zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali 

niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. 

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił 

się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad 

waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie 

rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: 

Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Przyprowadzono 

też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, 

ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus 
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mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między 

siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 

Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On 

jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili 

do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, 

wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i 

hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] 

powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i 

nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę 

za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, 

powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Było już około godziny szóstej i 

mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i 

zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym 

głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach 

wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i 

mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które 

zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w 

piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu 

towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Był tam człowiek dobry i 

sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich 

uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał 

królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z 

krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt 

jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał. 

Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w 

jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności 

i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. 

                                                                   Oto Słowo Pańskie.  
 

 Całonocne czuwanie po Liturgii Wielkiego Piątku odbędzie się wg następującego porządku: 

 

                                                    

 

Czytania na każdy dzień  

      tygodnia                                 
 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Iz 42, 1-7 

 

Ewangelia J 12, 1-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 49, 1-6 

                                                             

Ewangelia J 8, 21-33.36-

38  
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 50, 4-9a 

 

 Ewangelia Mt 26, 14-25 
                                      

Czwartek 

                                        

1 czytanie Wj 12, 1-8. 11-

14 

 

 2 czytanie 1 Kor 11, 23-26 

                        

Ewangelia J 13, 1-15 

 
Piątek 

                                          

1czytanie Iz 52, 13-53 
 

2 czytanie Hbr 4, 14-16 

   

Ewangelia J 18, 1-19,42 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie  

                                       

Ewangelia  

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 10, 34a. 37-

43 

                            

2 czytanie Kol 3, 1-4 

                                      

Ewangelia J 20, 1-9 

 

 

 
                                               

  Godz. Ulice 

21-22 Lubelska, Krzywa, św. Mikołaja, Uściługska, Szkolna  

22-23 Sienkiewicza, Czarnieckiego, Młodowskiej, Słowackiego, Spółdzielcza, Wspólna  

23-00 Pocztowa, Siedlecka, Zamojska, Partyzantów, Mechaniczna, Wojsławicka, I AWP 

00-01 Hrubieszowska, Mościckiego, Słoneczna, Pogodna, Południowa, Tęczowa 

01-02 Żwirki i Wigury, Jana Kazimierza, Wiejska, Katedralna, Graniczna, Bydgoska 

02-03 I Pułku Szwoleżerów, Czackiego, Reymonta, Stephensona, Śląska  

03-04 Kolejowa, Jedność, Kińczyka, Czerwonego Krzyża, Okszowska, Starościńska 

04-05 11 Listopada, ks. Piotra Skargi, Wileńska, Wołyńska  

05-06 al. Piłsudskiego, pl. Niepodległości 

06-07 Sympatycy naszego sanktuarium 
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                  Ogłoszenia parafialne 

• Dziś ostatnie Gorzkie Żale. Zapraszamy na godz. 17.00. 

• Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień - najważniejszy czas w roku liturgicznym. 

• Palmy poświęcone w ubiegłym roku i wcześniej prosimy przynosić przez cały tydzień do bazyliki. W 

Wielką Sobotę spalimy je wraz z tarniną podczas błogosławieństwa ognia. Przypominamy, że uzyskany 

ze spalonych palm popiół zostanie wykorzystany w Środę Popielcową przyszłego roku. 

• Dziś, wychodząc z kościoła, możemy nabyć Chlebki dobroci - w cenie 6 zł, oraz baranki w cenie również 

6 zł. 

• Służba Liturgiczna rozprowadza przed bazyliką książeczki wyjaśniające istotę Triduum Sacrum. 

Nabywając je za dobrowolną ofiarę, wspomagamy jednocześnie wakacyjny wyjazd ministrantów ze 

Służby Liturgicznej. 

• Spowiedź w bazylice będzie trwać do środy codziennie od godz. 17.30 do 18.30. Zapraszamy wszystkich, 

którzy z różnych powodów nie mogli wyspowiadać się wcześniej, jak również powracających z 

zagranicy.  

• We wtorek na godz. 19.00 zapraszamy do Sali Różańcowej na konferencję przed chrztem. Proszę zabrać 

ze sobą konieczne dokumenty. 

• W środę serdecznie zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała pod przewodnictwem ks. 

Krzysztofa Kralki. Początek - Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej - o godz. 17.15. Intencje modlitewne 

i ofiarę możemy składać do skrzynki intencji lub w zakrystii. 

• W czwartek rozpoczynamy świętowanie Wielkanocy, wchodząc w okres Triduum Sacrum. Liturgia 

Wielkiego Czwartku - Wieczerzy Pańskiej z obmyciem nóg, upamiętniająca ustanowienie Sakramentu 

Eucharystii i Kapłaństwa, będzie sprawowana o godz. 18.00. Po liturgii indywidualna adoracja w 

Ciemnicy do godz. 22.00. 

• W tym dniu chcemy wiernym zaproponować modlitwę za kapłanów. Przez 30 dni modlimy się za 

księdza, którego wylosujemy, następnie przekazujemy kartkę kolejnej osobie. 

• W Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły. O godz. 8.00 zapraszamy do 

bazyliki na modlitwę ciemnej jutrzni, a cały dzień na adorację w Ciemnicy. Od godz. 10.00 zapraszamy 

kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, od godz. 11.00 dzieci ze szkół podstawowych z kl. IV - VII, 

od 12.00 kl. 0 - III. Na godz.15.00 zapraszamy wszystkich do bazyliki na czuwanie w chwili śmierci 

Chrystusa. I w tym czasie rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.00 Droga 

Krzyżowa. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00. Ofiary złożone w czasie adoracji krzyża 

przeznaczone są na utrzymanie miejsc św. w Ziemi Świętej.  

• W Wielką Sobotę na godz. 8.00 zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę - ciemną jutrznię przy 

Grobie Pańskim.  

• Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 15.00 (co pół godz.). Woda święcona 

będzie przygotowana w naczyniach w wejściu do bazyliki.  

• W tym dniu tradycyjnie mamy możliwość podzielenia się z potrzebującymi rodzinami święconką. Dary 

możemy składać do skrzynek przy wyjściu z kościoła. 

•  Liturgia Wigilii Paschalnej - o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.   

•  W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 Procesja Eucharystyczna, głosząca radość ze Zmartwychwstania 

Chrystusa, oraz Msza św. Dzieci z klas IV zapraszamy w strojach komunijnych. Nie będzie Mszy św. o 

godz. 7.00. Pozostałe - według porządku niedzielnego. 

• W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. tak jak w niedzielę. 

• W niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się uroczystość 

wprowadzenia relikwii bł. Ks. Michała Sopoćko- spowiednika św. Faustyny 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim Parafianom i Gościom 

błogosławionego Wielkiego Tygodnia. 
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