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  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. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia 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 Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy 

świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się 

do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król 

uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia 

panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: 

"Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas 

swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat". Aby się spełniło słowo Pana 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 z całego ludu Jego jest między 

wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”                

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                                 Ef 2,4-10     

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan  

   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 

http://www.bazylika.net/
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bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach 

niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego 

łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem 

jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z 

uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 

Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                    

Aklamacja                                                                                       J 3, 16           
 

 Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;  

                                                                           każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                          J 3,14-21 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

    Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, 

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 się 

dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 

uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 

uczynki są dokonane w Bogu”.  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

Rozważanie 
 

W radosną niedzielę Laetare Liturgia Słowa ogniskuje się wokół czterech obrazów: węża i krzyża, 

miłości i światła. 

W czasie nocnej rozmowy z Nikodemem, przedstawicielem żydowskiej elity religijnej, Jezus 

odwołuje się do wydarzenia z czasów wędrówki Izraelitów przez pustynię (Lb 21, 4-9). Pomimo 

doświadczania Opatrzności, lud szemrał, buntował się, kłócił się z Mojżeszem, poddawał w 

wątpliwość dobroć Boga. Odpowiedzią była "kara". Pojawiły się węże, dziesiątkując ludność. 

Wówczas lud zwrócił się do Mojżesza, który w modlitwie wstawienniczej uzyskał przychylność 

Jahwe. Bóg nakazał sporządzić Mojżeszowi miedzianego węża i powiesić go na palu; ktokolwiek z 

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/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/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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wiarą spojrzał na niego, przeżył. Wąż w starożytnym Wschodzie był m. inn. 

symbolem życiowej siły (również rozrodczej); stąd bywał utożsamiany z 

bóstwami (np. greckim Asklepiosem czy kananejskim Anatem). Również 

Izraelici czcili węża w świątyni jerozolimskiej (2 Krl 18, 4). Księga Mądrości 

podkreśla istotę cudu na pustyni; jego przyczyną nie był wąż lub magiczne 

spojrzenie na niego, ale wiara Bogu: A kto się zwrócił do niego, ocalenie 

znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich (Mdr 

16, 7). To prastare wydarzenie z historii Izraela Jezus odnosi do swojej męki 

i śmierci. Zapowiada w ten sposób swoje wywyższenie na krzyżu. Żydzi 

wielokrotnie chcieli ukamienować Jezusa, gdyż uważali Go za bluźniercę. 

Jednak Bóg nie chciał, by Jezus został ukamienowany. Człowiek 

ukamienowany staje się niejako niewidoczny, spłaszczony. Jezus natomiast 

miał być ukazany w całej postaci i w pełnym świetle na krzyżu, by można Go 

było kontemplować i adorować. Jezus wchodzi na górę Kalwarię. Jest to ruch 

wstępujący, prowadzący do Ojca. Na Golgocie zawiśnie w miejscu 

centralnym, pomiędzy dwoma innymi złoczyńcami. Św. Jan ukazuje krzyż 

Jezusa jako tron Króla i miejsce wywyższenia Jezusa: Gdy wywyższycie 

Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM (J 8, 28); A Ja gdy 

zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J12, 32). 

Jezus na krzyżu przyciąga wszystkich do siebie swoją miłością. Krzyż Jezusa 

mówi, albo raczej krzyczy o miłości Boga do człowieka. Miłość jest 

najważniejszym słowem wypowiedzianym przez Boga, co więcej, należy do 

istoty Boga, bo Bóg jest miłością (1 J 4, 8). Bóg jednak nie "zachowuje" 

miłości dla siebie, ale dzieli się nią ze światem, z człowiekiem. Świat, chociaż 

grzeszny, jest w sercu Boga. Zrodził się z Jego miłości, żyje dzięki niej i 

zbawi się dzięki niej. Największym znakiem miłości Boga jest Jego Syn. Bóg 

zachowuje się jak kochający, zakochany, który ze względu na świat oddaje i 

ryzykuje życiem własnego Syna. Bóg kocha świat miłością "bałwochwalczą" 

(K. Berger). Daje człowiekowi udział we własnym nieśmiertelnym boskim 

życiu. Przeciwieństwem miłości i światła jest ciemność, życie w grzechu, bez 

Boga. Współczesny świat gloryfikuje zło, antywartości, ideały. Dobro bywa 

wyśmiewane, odrzucane i ukrywane. Jakby należało się go wstydzić. Zamiast 

cywilizacji miłości i życia, promuje się cywilizację zła i śmierci (życie bez 

Dekalogu, wszechogarniająca konsumpcja, aborcje, eutanazje, manipulacje 

genetyczne, wolne związki, degradacja małżeństwa i rodziny, pornografia i 

inne uzależnienia…). Świat i człowiek bez światła Ewangelii i miłości Boga 

idzie w kierunku autodestrukcji. Bóg jednak nie przygląda się "bezczynnie". 

Dociera jak Dobry Pasterz do każdej zagubionej owcy, by pochylić się nad 

nią z uzdrawiającym miłosierdziem i przyciągnąć ponownie do swego Serca. 

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? Która strona dominuje w moim życiu: jasna czy ciemna? 

W jaki sposób oceniam współczesny świat i człowieka? Czy dostrzegam 

miłosne znaki działającego nieustannie Boga? 
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Ogłoszenia parafialne 
• Gościmy dziś ks. Pawła Tomaszewskiego - wicedyrektora „Caritas” Archidiecezji 

Lubelskiej, który podczas wszystkich Mszy św. głosi homilię. Są obecni również 

wolontariusze z Lublina. Dziś mamy możliwość nabycia baranków wielkanocnych i 

paschalików - świec na stół podczas posiłków wielkanocnych. Wolontariusze 

rozprowadzają je przed bazyliką. 

• Goście z lubelskiej centrali Caritas przywieźli 50 paczek świątecznych dla osób 

potrzebujących. Zostaną one przekazane przez Parafialny Zespół „Caritas” samotnym i 

starszym osobom w naszej parafii.  

• W tym tygodniu zapraszamy na 24-godzinne nabożeństwo Rozważania Męki Jezusa 

Chrystusa. Początek we wtorek po Mszy św. o godz.18.00. Modlić się będziemy przed 

Najświętszym Sakramentem nieustanie przez dobę. Adoracja zakończy się o godz. 17.00. 

Niech będzie dla nas mobilizacją, by dać coś więcej z siebie, jako osobisty dar o 

nawrócenie grzeszników, dobre owoce rekolekcji i ustanie epidemii. Cieszymy się, że ta 

trwająca w naszym sanktuarium już od września modlitwa wkomponowuje się w 

wielkopostną akcję z inicjatywy papieża Franciszka 24 godziny dla Pana. Hasłem tej 

modlitwy są słowa: On odpuszcza wszystkie twoje winy. Bądźmy dzięki niej w łączności 

duchowej z Ojcem św. I niech będzie to dla nas przynaglenie do aktywności modlitewnej. 

• W środę zapraszamy na comiesięczną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Rozpocznie 

ją o godz. 17.15 nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Wcześniej w zakrystii można 

składać intencje modlitewne. Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i modlitwę 

uzdrowienia poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. 

 

• W tym tygodniu w piątek wypada Uroczystość św. Józefa. Zapraszamy na Msze św. o 

godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W związku z tym nie będzie drogi krzyżowej dla dzieci o 

godz. 16.00. Wszystkich zapraszamy na godz.17.00. 

 

• W poniedziałek za tydzień rozpoczynamy w naszym sanktuarium rekolekcje. Poprowadzi 

je chełmianin, ks. Sylwester Brzozowski – notariusz z Kurii Lubelskiej. Program 

rekolekcji znajduje się na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń, jest też 

wyłożony przy wyjściu z bazyliki. Prosimy o zabranie dla siebie i ewentualne wywieszenie 

na klatkach schodowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich do takiego zaplanowania 

swoich obowiązków, aby móc w pełni skorzystać z tego czasu łaski. Zachęcamy też do 

modlitwy w intencji dobrych owoców rekolekcji. 

• Od dziś przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii zgłoszenia starszych i chorych na 

spowiedź świąteczną. Odwiedziny chorych w poniedziałek 22 marca od godz. 11. Prosimy 

o niezgłaszanie chorych odwiedzanych co miesiąc. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim 

Parafianom, Gościom i Sympatykom szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 
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Rekolekcje Wielkopostne                                                                                  
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 22- 24 marca 2021.  

Prowadzi: ks. lic. Sylwester Brzozowski - Notariusz Kurii Archidiecezji Lubelskiej 

                                                                                  

 Poniedziałek, 22 marca 2021- DZIEŃ SPOWIEDZI 

   7.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

   9.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 11.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 16.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 18.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 19.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży kandydatów do bierzmowania, uczącej się, studiującej i 

pracującej godz.19.30 

 Dzień spowiedzi starszych i chorych w domach od godz. 11.00. 

 Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. 

 

 Wtorek, 23 marca 2021 - DZIEŃ SPOWIEDZI  

   7.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

   9.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 11.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 16.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 18.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 19.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży kandydatów do bierzmowania, uczącej się, studiującej i  

pracującej godz.19.30 

 Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. 

 

 Środa, 24 marca 2021- DZIEŃ SPOWIEDZI 

   7.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

   9.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 11.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 16.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 18.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 19.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży kandydatów do bierzmowania, uczącej się, studiującej i 

pracującej godz.19.30 

 Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. 

 


