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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 8 stycznia 2023 r. 

 Święto Chrztu Pańskiego 

   Pierwsze czytanie                                                                     Iz 42, 1-4. 6-7                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

   To mówi Pan: "Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. 

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie 

trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie 

Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia 

wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i 

ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 

abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia 

tych, co mieszkają w ciemności".                                  

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              Dz 10, 34-38         

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

   Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym 

wywodzie: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym 

narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo 

synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 

wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 

głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem Świętym i 

mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła". 

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Mk 9, 7                                         

  Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                    Mt 3, 13-17                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

   Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 

powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 

mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 

co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast 

wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego 

zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten 

jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".  

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  

Rozważanie 

Chrzest Jezusa miał miejsce u ujścia Jordanu do Morza Martwego. To miejsce jest 

najniżej położonym miejscem na ziemi - ponad 400 m pod poziomem morza. Czy to 

przypadek, że Jezus zaczyna swoją publiczną działalność, swoje głoszenie Ewangelii, 

od tego miejsca? Na pewno nie. Jezus "zstępuje" do każdej ludzkiej depresji, 

jakikolwiek ona ma charakter. I pokazuje nam, że do niej zstępuje też Duch Święty. I 

chce, aby człowiek żyjący w depresji, usłyszał słowa Boga Ojca: "Jesteś moim 

synem/córką umiłowanym/ną, w którym/której mam upodobanie". Jezus chce 

poprowadzić nas od depresji przez Górę Kuszenia, Górę Przemienienia, Górę Kalwarię 

do Góry Wniebowstąpienia. Otrzymaliśmy chrzest, aby wyjść z depresji i dojść do 

Nieba. 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 2022/2023 

Każdy ksiądz odwiedza wiernych w takiej kolejności, 

           jaka jest podana podczas ogłoszeń, na stronie internetowej i gazetce. 

 

Tydzień 09-14.01.2023 r. 

Poniedziałek 09.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Wołyńska 3 (od 1. mieszkania do 45.);       4. Wołyńska 3 (od 136 mieszkania do 180.); 

2. Wołyńska 3 (od 46. mieszkania do 90.);     5. Wołyńska 5 (od 1. Mieszkania); 

3. Wołyńska 3 (od 91. mieszkania do 135.);   6. Wołyńska 5 ( od ostatniego mieszkania);  

 

Wtorek 10.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Wołyńska 13 (od 1. mieszkania do 45.);     4. Wołyńska 13 ( od 136. mieszkania do 180); 

2. Wołyńska 13 (od 90. mieszkania do 46.);   5. Ks. P. Skargi 9 ( od pierwszego mieszkania); 

3. Wołyńska 13 (od 91. mieszkania do 135.); 6. Ks. P. Skargi 9 ( od ostatniego mieszkania);  

 

Środa 11.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Ks. P. Skargi 3, a potem 5 (od 1. mieszkania);             4. Ks. P. Skargi 1(od 46. mieszkania do 90) 

2. Ks. P. Skargi 7, a potem 5 (od ostatniego mieszkania); 5. Ks. P. Skargi 1(91. mieszkania do 135); 

3. Ks. P. Skargi 1 (od 1. mieszkania do 45.);                    6. Ks. P. Skargi 1(136. Mieszkania do 180) 

 

Czwartek 12.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. I Płk Szwoleżerów 8 i 10;             4. I Pułku Szwoleżerów 21 i 23; 

2. I Płk Szwoleżerów 17 i 19;           5. I Pułku Szwoleżerów 23A i Śląska 1; 

3. I Płk Szwoleżerów 17A i 19A;       6. Śląska 5; 

 

Piątek 13.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Piłsudskiego 11A, 11 i Wołyńska 7;     4. Śląska 4, Wołyńska 14, Piłsudzkiego 9. 

2. Śląska 2, I Płk Szwoleżerów 27, Piłsudskiego 1; 

3. Piłsudskiego 3, 5, 7; 

 

Sobota 14.01.2023 r. od godz. 9:00 

1. Wiejska od nru 2 do 12;      3. Bydgoska od nr 1 do 13; 

2. Wiejska od nru 24 do 14;    4. Bydgoska od nr 15 do 25. 

 

Sobota 14.01.2023 r. od godz. 14:00 

1. 11 Listopada 3 (od pierwszego mieszkania);     3. Wołyńska 16A i 18A ( od pierwszego mieszkania); 

2. 11 Listopada 3 (od ostatniego mieszkania);      4. Wołyńska 18 i 18A   ( od ostatniego mieszkania). 
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              Ogłoszenia parafialne 

✓ Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego jest ostatnią okresu Bożego Narodzenia. 

Rozpoczyna się okres zwykły - tradycyjnie ze śpiewaniem kolęd będziemy trwali do 

2 lutego do święta Ofiarowania Pańskiego. Pomódlmy się dziś w duchu 

dziękczynienia za otrzymany chrzest i za kapłana, którym posłużył się Bóg, by 

uczynić nas swymi dziećmi. Zachęcamy, by podejść do chrzcielnicy i przeżegnać się 

wodą chrzcielną. 

 

✓ Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy na recital organowy pt. Anioł pasterzom 

mówił w wykonaniu dra Marka Bochniaka. Improwizacje oparte na tematach kolęd 

i pastorałek połączone zostaną z otwarciem wystawy Teraz przyszedł czas... o bł. 

biskupie Władysławie  Goralu z Lublina. Koncert poprowadzi prof. Cezary Taracha 

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kuzyn Błogosławionego. Serdecznie 

zapraszamy! 

 

✓ W czwartek wieczorem z naszego sanktuarium wyruszy pielgrzymka do Ziemi 

Świętej. Pielgrzymi proszą o modlitwę z obietnicą pamięci w tych wyjątkowych dla 

naszej wiary miejscach. 

 

✓ Przy wyjściu z bazyliki wyłożone są kalendarze naszego sanktuarium na 

rozpoczynający się rok. Cena 7 zł. 

 

✓ Zapraszamy do kawiarenki, gdzie można nabyć Rozważania na każdy dzień, a w 

dobrym towarzystwie zjeść smaczne ciastko. 

 

✓ Wdzięczni jesteśmy wszystkim Parafianom, z którymi spotkaliśmy się w domach w 

czasie wizyty duszpasterskiej w minionym tygodniu, za dar wspólnej modlitwy i 

gościnność. Przypominamy, że parafianami danej wspólnoty są osoby mieszkające 

na terenie parafii trzy miesiące. Nie muszą być zameldowane, a więc dotyczy to 

również osób czy rodzin na stancjach. W tym tygodniu chcemy się spotkać w 

następującym porządku. Każdy ksiądz odwiedza wiernych w takiej kolejności, 

jaka jest podana podczas ogłoszeń i na stronie internetowej. 

 

✓ Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

Gościom, Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium udanego tygodnia. 


