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   Pierwsze czytanie                                                                   Rdz 2,7-9;3,1-7                                                                                    
   Czytanie z Księgi Rodzaju 

   Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego 

stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam 

człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 

i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. 

A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to 

rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: "Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew 

tego ogrodu?”. Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 

tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: "Nie wolno wam jeść z 

niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie 

umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak 

Bóg będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do 

jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A 

wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili 

sobie przepaski.                                     

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              Rz 5,12-19         

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób 

śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był 

na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła 

się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. 

On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z 

http://www.bazylika.net/
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darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż 

obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, 

Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze skutkiem grzechu, 

spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok 

potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez 

przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy 

otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa 

Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, 

tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. 

Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez 

posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. 

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

 

Aklamacja                                                                                       Mt 4,4b                                         

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                    Mt 4,1-11                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

  Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 

czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 

Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu 

odparł: „Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 

z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł 

Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże 

o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu 

Jezus: „Ale jest napisane także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz 

wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 

i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu 

Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon 

i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali 

Mu. 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 
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Modlitwa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu   

Serdecznie zapraszamy naszych Parafian i Sympatyków na cotygodniową adorację w kaplicy adoracji 

znajdującej się w bazylice. 

Poniedziałek : 

10.00- ul. Piłsudskiego 1,2,3,4,5.6,7,8.9.10, 11,11A,12,12A. 

11.00- ul. Piłsudskiego 23,25,27 

12.00- ul. Piłsudskiego 18,20,22 

13.00- ul. Piłsudskiego 30A 

14.00- ul. Piłsudskiego 30 B 

15.00- ul. Piłsudskiego 30   

16.00- ul. Piłsudskiego 15,16, 17,19 

Wtorek: 

10.00-  ul. Wołyńska 13  

11.00-  ul. ks. P. Skargi 1  

12.00-  ul. ks. P. Skargi- 3,5,7,9 

13.00-  ul. 11 Listopada 3 

14.00-  ul. 11 Listopada 1,2A,2B,4, 6A,6B  

15.00-  ul. Plac Niepodległości 2, ul. Stephensona, ul. Czackiego, ul. Reymonta  

16.00-  ul. Śląska 1,2,4,5,   

Środa: 

10.00-  ul. Wołyńska 3,5, 7,9 

11.00-  ul. Wołyńska  14, 16,16A, 18, 18A,.   

12.00-  ul. Kolejowa 72,74,76,78,80 

13.00-  ul. Kolejowa 84, 86,88,91.95 

14.00-  ul. Kolejowa 2A, 10,12,14,16,18,20,22 i  domy prywatne numery nieparzyste 

15.00-  ul. Kolejowa 60,62A,64A,B,C,D,E  i domy prywatne numery parzyste    

16.00-  ul. Młodowskiej,  ul. Czarneckiego, ul. Sienkiewicza 14,14A,24, 26,28  

 

Czwartek: 

10.00-  ul. Lubelska, ul. Szkolna, św. Mikołaja, ul. Krzywa 

11.00-  ul. Jedność 41,45,45A  i domy prywatne.  

12.00-  ul. Kińczyka, ul. Starościńska, ul Spółdzielcza, ul. Wspólna,   

13.00-  ul. Słowackiego  14, 16,18, 20,22,24,26,28,30. 

14.00-  ul. Słowackiego 1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11, 13,15, 17,19,21,23, 25. 

15.00-  ul. I Płk. Szwoleżerów8, 8A, 10,  11,13,15,17,17A.   

16.00-  ul. I Płk. Szwoleżerów 19,19A, 21,23,23A, 27 

 

Piątek: 

10.00-  ul. Siedlecka, ul.Uściługska, ul, Pocztowa ,ul. Zamojska 

11.00-  ul. Wojsławicka 1,3,5,  ul. Południowa, ul.Tęczowa, ul. Mościckiego.   

12.00-  ul. Wiejska domy prywatne, ul Hrubieszowska, ul. Partyzantów 

13.00-  ul. I AWP 1A,3,3A,5,5A,  

14.00-  ul. Bydgoska, ul. Katedralna bloki kolejowe, ,  

15.00-  ul. Jana Kazmierza,  ul. Pogodna, ul Mechaniczna 

16.00-  ul. Żwirki i Wigury   

Sobota: 

10.00- ul. Graniczna 4,4B, ul. Katedralna 3,3A  

11.00 -ul. Wiejska , ul. Graniczna 

12.00- ul. Czerwonego Krzyża, ul. Okszowska,  

13.00-  Sympatycy Sanktuarium 

14.00-  Osoby które złożyły intencje modlitewne do kaplicy adoracji.                                   
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                                                Ogłoszenia parafialne 

✓ Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym każdej niedzieli o godz. 17.00 – temat tegorocznych rozważań: 

Sześć pragnień Jezusa. Droga krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.00 i dla dorosłych 

o godz. 17.00. Pamiętajmy, że w centrum naszego życia religijnego jest Eucharystia. Jeśli tylko 

czas pozwoli, pozostańmy na niej po Drodze krzyżowej. 

✓ Zapraszamy też na adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji, która trwa codziennie 

od godz. 8.30 do Mszy św. wieczornej. Sporo z nas przychodzi na modlitwę. Czasem jest jednak 

tak, że Pan Jezus jest sam szczególnie w godzinach południowych, kiedy jesteśmy w pracy, ale 

przecież nie wszyscy pracują. Wielki Post sprzyja podejmowaniu wielu praktyk duchowych. 

Chcielibyśmy zachęcić całą naszą wspólnotę do modlitwy adoracyjnej. Przygotowaliśmy 

ramowy grafik, w którym jest propozycja konkretnego dnia i godziny dla mieszkańców 

poszczególnych ulic i bloków. Grafik umieszczony został na tablicy ogłoszeń, na stronie 

internetowej parafii oraz w gazetce.   

✓ Zachęcamy do podjęcia abstynencji na czas Wielkiego Postu lub na dłuższy okres. Księga 

abstynencji wyłożona jest na stoliku z prasą przy wyjściu głównym. Jednocześnie osobom 

zdrowym proponujemy post o chlebie i wodzie jako dar w intencji ochrzczonych a 

niepraktykujących. 

✓ We wtorek zapraszamy małżeństwa borykające się z problemem niepłodności na wspólną  

modlitwę o dar poczęcia dziecka. Początek Mszą św. o godz. 18.00. 

✓ W środę zapraszamy do bazyliki na Mszę św. o godz. 9.00 w intencji Żołnierzy Wyklętych 

zamówioną przez władze Chełma. 

✓ Chełmski Dom Kultury zaprasza na spektakl historyczny pt. Zapora. Nigdy się nie podamy, który 

odbędzie się 1 marca o godz. 18.00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie ChDK-u. 

✓ W tym tygodniu w pierwszy czwartek , będziemy modlili się za powołanych  do Służby Bożej  i 

o nowe powołania, a takżę za modlących się za powołanych. Początek nabożeństwo 17.30. 

✓  W pierwszy piątek spowiedź w bazylice podczas porannych Mszy św. zaś po południu od 16.00 

dzieci , a od 17.30 kandydaci do bierzmowania oraz dorośli. 

✓ Odwiedziny chorych w tym tygodniu  zgodnie z ustaleniami. 

✓ W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, o godz. 8.00 Msza św., a po Eucharystii wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic różańca. 

Zapraszamy!   

✓ W sobotę też różaniec dla Rycerzy Maryi Ziemi Chełmskiej. Serdecznie zapraszamy do bazyliki 

wszystkich mężczyzn - mężów, ojców z synami, młodzież męską. Początek o godz. 8.00 Mszą 

św., później uczestnictwo w nabożeństwie w naszym kościele, a następnie modlitwa różańcowa 

ulicami naszego miasta.  

✓  W sobotę  na godz. 17.00 zapraszamy do bazyliki  na  Mszę św. z racji imienin ks. Infułata. 
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✓ Zapraszamy na III Chełmskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, które odbędą się w dniach 4-5 

marca. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 35 lat, które chcą rozwijać swoje 

umiejętności wokalne i poznać piękno muzyki Kościoła. A jednocześnie udział w nich może być 

zaproszeniem dla wszystkich, którzy chcieliby śpiewać w Triduum Sacrum. Więcej informacji na 

plakatach i na wydarzeniu na facebooku. 

 

✓ W niedzielę o godz. 9.00 modlić się będziemy za organizatorów i uczestników XI edycji Biegu 

Tropem Wilczym. Mszę św. zamówiło Chełmskie Towarzystwo Samorządowe. Zapraszamy! 

✓ Bóg zapłać! za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby remontowo - budowlane w naszym 

sanktuarium. Każdej środy podczas nabożeństwa wieczornego i Eucharystii modlimy się za 

Ofiarodawców. 

✓ W zakrystii przyjmowane są już ofiary na potrzeby dekoracji grobu Pana Jezusa i ołtarza.  

✓ Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza w okresie Wielkiego Postu na rekolekcje dla 

mężczyzn - kurs Jakub oraz dla kobiet - kurs Maria Magdalena. To doskonała okazja, aby 

odkrywać swoją tożsamość w relacji z Bogiem. Rekolekcje dla mężczyzn odbędą się w dniach 

17 - 19 marca, dla kobiet zaś 24 - 26 marca. Zachęćmy swoją drugą połówkę! Zapisy na stronie: 

www.chce.info 

✓ W każdy poniedziałek aż do końca kwietnia w siedzibie biura Hospicjum  przy ul. Starościńskiej 

4A w godz. 16.00 – 18.00 na podatników czekać będzie księgowa. Pomoże i doradzi każdemu, 

kto zdecyduje się na przekazanie 1,5 % podatku chełmskiemu hospicjum.  

✓ W kawiarence są do nabycia nowe obrazy z Matką Bożą Chełmską, które mogą być dobrym 

prezentem na jubileusze, rocznice, urodziny. Ciesząc się, że mamy w naszym mieście 

sanktuarium maryjne, dobrze byłoby, aby w każdej rodzinie wierzącej była Chełmska Ikona. 

Tradycyjnie kawiarenka zaprasza na pyszne ciasto. 

✓ Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś 

Gościom, Sympatykom i Parafianom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                 Księdzu Infułatowi Kazimierzowi  

Z okazji imienin księdza Infułata Kazimierza pragniemy złożyć płynące z serca 

serdeczne życzenia – prowadzenia Bożej Opatrzności, wiele zdrowia i sił tak 

potrzebnych w posłudze kapłańskiej. Niech dobry Bóg pozwoli Księdzu trwać w Jego 

miłości i podejmować codzienny, piękny trud służby Kościołowi. Niech święty 

Kazimierz – patron– wspiera Księdza w Jego posłudze, a Matka Boża z Góry 

Chełmskiej otacza swym płaszczem matczynej opieki. 


