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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 13 grudnia 2020 r. 
III Niedziela adwentu 

 

  Pierwsze czytanie                                                                  Iz 61, 1-2a. 10-11 
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

    Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą 

nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie 

jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. "Ogromnie się 

weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty 

zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada 

zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 

jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i 

chwała wobec wszystkich narodów".                        

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                              1 Tes 5, 16-24     

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan                                                                                             

   Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu 

dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha 

nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – 

zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was 

całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście 

Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: on też tego 

dokona. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                     

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Iz 61, 1                
 

 Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. 
 
 

 

Ewangelia                                                                                                                  J 1, 6-8. 19-28 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

    Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo 

Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto 

ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". 

Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś 

prorokiem?" Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać 

odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Powiedział: "Jam głos 

wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz". A wysłannicy 

byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, 

skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: 

"Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a 

któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała". Działo się to w 

Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.  

 

                                                                                                         Oto Słowo Pańskie.  

 

 

Rozważanie 

Jest na świecie wielu wspaniałych, także pod względem świętości i zjednoczenia z 

Bogiem, ludzi. Nikt z nich jednak w jakimś istotnym stopniu nie dorównuje Jezusowi. 

Warto słuchać ludzi, którzy znają Boga lepiej niż my i już zjednoczyli się z Nim 

bardziej niż my. Nic jednak nie zastąpi osobistego i bezpośredniego kontaktu z 

Jezusem. Tylko On objawia nam Boga w całej okazałości. 

Bóg chce, abyśmy znali Go "z pierwszej ręki", dlatego stał się człowiekiem i zamieszkał 

wśród nas. Korzystajmy z tego! Można poznać Boga osobiście, a skoro tak, to nie 

poprzestawajmy na tym, co inni o Nim mówią. Uczmy się modlitwy, czyli osobistego 

kontaktu z Bogiem. 

                                                           

http://mateusz.pl/czytania/2020/20201213.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2020/20201213.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2020/20201213.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2020/20201213.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2020/20201213.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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        Rekolekcje Adwentowe                                                              

Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

  13-16 grudnia 2020r. 

 

Niedziela, 13 grudnia 2020 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych: 7.00; 9.00; 12.00; 16.00; 

18.00 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci: 10.30 

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych godz. 6.00;8.00;10.00;16.00;18.00, 

19.30 

Dzień spowiedzi starszych i chorych w domach od godz. 9.00. 

Wtorek, 15 grudnia 2020 - DZIEŃ SPOWIEDZI  

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych godz.6.00; 8.00;10.00; 16.00;18.00; 

19.30 

Środa, 18 grudnia 2020 - DZIEŃ SPOWIEDZI 

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.                                                                                                     

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych godz. 6.00; 10.00; 16.00 i 

18.00 

Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej godz. 17.15 odczytanie intencji. 

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała-prowadzi ks. Krzysztof Kralka godz. 

19.00 

 

 

Prowadzi: ks. mgr lic. Krzysztof Hawro 

Redaktor Niedzieli Zamojsko – Lubaczowskiej 

Redaktor Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Radia Zamość 

Wikariusz w Zamościu Starym 

                 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Lb 24, 2-7.  

15-17a 

 

Ewangelia Mt 21, 23-27 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie So 3, 1-2. 9-13 

                                                             

Ewangelia Mt 21, 28-32 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Iz 45, 6b-8. 18.  

21b-25 

 

 Ewangelia Łk 7, 18b-23 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rdz 49, 

1a.2.8-10 

 

 Ewangelia Mt 1, 1-17 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Jr 23, 5-8 

 

Ewangelia Mt 1, 18-24 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Sdz 13, 2-7. 

24-25a                                    

Ewangelia Łk 1, 5-25 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 2 Sm 7, 1-5. 

8b-12, 14a16 

                            

2 czytanie Rz 16, 25-27 

                                      

Ewangelia Łk 1, 26-38 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. mgr lic. Krzysztof Hawro, kapłan 

Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Potrwają do środy włącznie. Program rekolekcji dostępny jest na 

stronie internetowej parafii, na tablicach ogłoszeń oraz w gazetce W Sercu Maryi. Warto przypomnieć, 

że dziś porządek niedzielny Mszy św. Od jutra nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas Mszy św. w 

następującym porządku: godz. 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.00 i 19.30. Nie będzie oddzielnych spotkań 

dla dzieci i młodzieży.  

• Ze spowiedzi można skorzystać we wtorek i środę - w trakcie rorat o godz. 6.00,  i na pół godziny 

przed każdą Mszą św. Pamiętajmy o swoich krewnych i sąsiadach, którym nie po drodze jest do 

kościoła. Zaprośmy także i ich. Kapłani będą służyli nam w konfesjonałach. Trudno przeżyć święta po 

chrześcijańsku, jeśli nie mamy przeszkód, a nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej.  

• Ksiądz Proboszcz skierował do Parafian i Sympatyków list na Boże Narodzenie, w którym mowa jest m. 

in. o najbliższej wizycie duszpasterskiej w innej niż dotychczas formie. Serdecznie zachęcamy do 

zabrania go ze sobą także z myślą o sąsiadach czy mieszkańcach wspólnych klatek schodowych, którym 

można go wrzucić do skrzynek pocztowych. List wyłożony jest na stolikach przy wyjściach z bazyliki.  

• Przy wyjściu z bazyliki jest również wyłożone sianko na stół wigilijny, które przygotowała służba 

liturgiczna. Możemy je zabrać za dobrowolną ofiarę. Dochód przeznaczony jest na formację 

ministrantów.                                                                                                                                          

• Parafialny Zespół „Caritas” rozprowadza świece na stół wigilijny. Zapraszamy do ich nabycia. 

• Pobłogosławione przez kapłana opłatki można nabyć w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

• Jutro od godz. 9.00 odwiedziny chorych i starszych w domach. Prosimy o zgłaszanie tych osób dziś w 

zakrystii.     

• Od jutra też będą do nabycia Rozważania na każdy dzień na rok 2021.                                      

• W środę na zakończenie rekolekcji zapraszamy na modlitwę uzdrowienia duszy i ciała, którą poprowadzi 

ks. Krzysztof Kralka. Rozpocznie się ona o godz. 17.15 Nowenną do Bożego Narodzenia, następnie o 

godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św., a po niej, ok. godz. 19.00, modlitwa przed Najświętszym 

Sakramentem z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała. 

• Nowenna do Bożego Narodzenia będzie od czwartku o godz. 17.40. 

• W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 pobłogosławione zostaną figurki Dzieciątka Jezus 

oraz szopki, które będą dekorowały wnętrza naszych domów. Prosimy dzieci i dorosłych o ich 

przyniesienie.   

 

•  W Wigilię podczas Mszy św. o godz. 8.00 będziemy modlili się za wszystkich parafian zmarłych w 

ostatnim roku. Serdecznie zapraszamy ich bliskich. Imiona tych zmarłych będziemy wymieniali 15 minut 

przed Eucharystią. Przy ołtarzu będą płonęły znicze symbolizujące obecność naszych bliskich, po Mszy 

św. rodziny zabiorą je i zaniosą na mogiły. 

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś Parafianom 

i Sympatykom owocnego czasu rekolekcji i szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


