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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 22 stycznia 2023 r. 

 Trzecia Niedziela zwykła rok A 

 

   Pierwsze czytanie                                                                    Iz 8, 23b – 9, 3                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

   W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to 

w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 

mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 

przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś 

jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki 

Madianitów.                                   

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              1 Kor 1, 10-13. 17         

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

   Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w 

zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. 

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między 

wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; 

ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa". Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został 

za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie 

Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie 

zniweczyć Chrystusowego krzyża.  

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

 

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       Mt 4, 23                                         

  Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.  

 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                    Mt 4, 12-23                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

   Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak 

Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i 

Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia 

Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w 

ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło 

światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch 

braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 

byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 

ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał 

innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 

Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili 

łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 

synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 

słabości wśród ludu.  

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  
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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 23-28.01.2023 r. 

Poniedziałek 23.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Katedralna nry parzyste 8-16; 

2. Katedralna 3A; 

3. Graniczna 4B; 

4. Wiejska 26. 

Wtorek 24.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Jana Kazimierza 2-10; 

2. Katedralna nry nieparzyste 7-15; 

3. Graniczna 6-18; 

4. Graniczna 13-39 domy prywatne. 

Środa 25.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Żołnierzy I AWP 1 i 1A; 

2. Żołnierzy I AWP 3 i 3A; 

3. Żołnierzy I AWP 5 i 5A; 

4. Wojsławicka 1, 3 i 5. 

Czwartek 26.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Sienkiewicza 14A; 

2. Sienkiewicza 14, 16, 18; 

3. Czarneckiego 6. 

Piątek 27.01.2023 r. od godz. 16:00 

1. Sienkiewicza 14A; 

2. Sienkiewicza 14, 16, 18; 

3. Czarneckiego 6. 

Sobota 28.01.2023 r. od godz. 9:00 

1. Lubelska; 

2. Pocztowa (od ul. Siedleckiej); 

3. Zamojska, Partyzantów, Mechaniczna. 

Sobota 28.01.2023 r. od godz. 14:00 

1. Uściługska; 

2. Siedlecka 1; 

3. Siedlecka 3-17. 
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              Ogłoszenia parafialne 

✓ Dziś zapraszamy na godz. 17.00 na koncert kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego 

„ Siódme Niebo” działającego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas 

Archidiecezji Lubelskiej w Chełmie. Wszyscy występujący są osobami 

niepełnosprawnymi. 

✓ Jutro z racji wspomnienia Męczenników Pratulińskich, gościć będziemy w bazylice 

Braci i Siostry Kościoła greckokatolickiego, którzy będą celebrować Eucharystię o 

godz. 13.30.    

✓ Bóg zapłać! za ofiary składane dziś na tacę. Pozyskane środki przeznaczone zostaną 

na prace remontowo - budowlane w naszym sanktuarium. 

✓ We wtorek zapraszamy wszystkie małżeństwa borykające się z problemem 

niepłodności na wspólną modlitwę o dar poczęcia. Początek Mszą św. o godz. 18.00. 

✓ Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na kurs  Emaus - o zakochaniu się w 

Słowie Bożym. Odbędzie się on w dniach 10 - 12 lutego. Zapisy na stronie 

www.chce.info. 

✓ Przewodników Sanktuaryjnych zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie w 

domu pielgrzyma po Mszy św. o godz. 16.00. 

✓ Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Sympatykom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. Jutro  obchodzimy dzień pradziadków. Serdeczne 

gratulacje. 

✓ Bóg zapłać wszystkim rodzinom, z którymi spotkaliśmy się w czasie wizyty 

duszpasterskiej w minionym tygodniu, za wspólną modlitwę, rozmowy i radość 

spotkania. Parafianie, którzy z różnych powodów nie mogli przyjąć u siebie kapłana 

w domu, a chcą prosić o modlitwę i błogosławieństwo, mogą to zgłosić w zakrystii 

lub w kancelarii albo też telefonicznie. Odwiedzimy te rodziny we wtorek od godz.  

16.00.   


