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   Pierwsze czytanie                                                                       Wj 17, 3-7                                                                                    
   Czytanie z Księgi Wyjścia 

   Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw 

Mojżeszowi i mówił: "Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło 

wydać na śmierć z pragnienia?" Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: "Co mam uczynić z tym 

ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!" Pan odpowiedział Mojżeszowi: "Wyjdź przed lud, 

a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę 

przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe 

pragnienie". Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i 

Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: "Czy Pan jest 

rzeczywiście wśród nas, czy też nie?"                                       

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                              Rz 5, 1-2. 5-8         

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w 

której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ 

miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus 

bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A 

nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. 

Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś 

okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze 

grzesznikami.  

                                                                                                                    Oto Słowo Boże. 

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     J 4, 42. 15                                         

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.                                                                                                                                                                                                        

 

 Ewangelia                                                                                      J 4, 5-42                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Jana  

  Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, 

Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej 

godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: "Daj Mi pić!" Jego 

uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: 

"Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?" Żydzi bowiem i Samarytanie 

unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: "O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto 

ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej". Powiedziała do Niego kobieta: "Panie, 

nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca 

naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?" W odpowiedzi na 

to rzekł do niej Jezus: "Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 

dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu 

wiecznemu". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 

czerpać". A On jej odpowiedział: "Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!" A kobieta odrzekła Mu na to: "Nie 

mam męża". Rzekł do niej Jezus: "Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, 

którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą". Rzekła do Niego kobieta: 

"Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w 

Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga". Odpowiedział jej Jezus: "Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi 

godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, 

my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet 

już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka 

Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie". Rzekła do 

Niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam 

wszystko". Powiedział do niej Jezus: "Jestem nim Ja, który z tobą mówię". Na to przyszli Jego uczniowie i 

dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: "Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią 

rozmawiasz?" Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: "Pójdźcie, zobaczcie 

człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?" Wyszli z miasta i szli 

do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: "Rabbi, jedz!" On im rzekł: "Ja mam do jedzenia 

pokarm, o którym wy nie wiecie". Mówili więc uczniowie między sobą: "Czyż Mu kto przyniósł coś do 

zjedzenia?" Powiedział im Jezus: "Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać 

Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście 

oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, 

tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, 

a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w 

ich trud weszliście". Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety 

świadczącej: "Powiedział mi wszystko, co uczyniłam". Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, 

aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej 

kobiety mówili: "Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, 

że On prawdziwie jest Zbawicielem świata".                                              Oto Słowo Pańskie.                                                                                            
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Rozważanie 

Jak niezwykła musiała być siła przekonywania Samarytanki, skoro ludzie 

"wyszli z miasta i szli do Niego”. Jak inne musiało być jej oblicze, jak jej 

serce musiało zapłonąć wreszcie czystą, piękną miłością, którą może dać 

tylko Duch Święty! Nieraz zastanawiamy się, jak przekonać naszych 

bliskich, znajomych, współpracowników, kolegów i koleżanki ze studiów 

czy szkoły, że Ewangelia ma sens, że warto pójść do kościoła. Jakich słów 

użyć, jak argumentować? Wreszcie, jak pokonać własny lęk, obawy, 

wątpliwości, poczucie braku wiary? "Nim porozmawiasz z kimś o Bogu, 

porozmawiaj z Bogiem o tym człowieku” – mawiał sługa boży abp Fulton 

Sheen. Trzeba by dodać (czemu zresztą ów biskup był wierny każdego dnia) 

– najpierw sam pobądź z Bogiem. Spotkaj się z Jezusem sam na sam, otwórz 

z wiarą Pismo Święte, zachwyć się tym, czego doświadczyła Samarytanka, 

że to On sam mówi do Ciebie, że Jego słowo jest żyjące, choć dotąd 

widziałeś tylko litery i kartki papieru. Ta Ewangelia pokazuje nam wielką 

troskliwość i delikatność Boga, który rozmawia ze swoim ludem, z każdym 

z nas. W głębi naszego serca jest ukryte pragnienie Boga, które – jeśli nie 

jest nasycone tym, co święte, będziemy próbować karmić innymi bożkami, 

innymi ludźmi, tym, co zmysłowe, jak było w życiu Samarytanki. Ale 

spotkanie z miłością Zbawiciela – dotykające prawdy o jej historii życia – 

uzdrowiło ją, dodało skrzydeł, nadało nowy smak. Dotąd unikała ludzi, nie 

chcąc spotkać innych mieszkańców – dlatego przychodziła czerpać wodę w 

najgorętszej porze dnia. Od spotkania z Jezusem stała się świadkiem 

Mesjasza. Cała ta scena ewangeliczna mówi o tajemnicy chrztu świętego – 

woda, o której mówi Pan Jezus, to dar Ducha Świętego, którego 

otrzymujemy. Zaczyna się w nas życie, które tryska ku życiu wiecznemu. 

Wielki Post to droga do Świętej Nocy Paschalnej, do odnowienia 

przyrzeczeń chrzcielnych. Chrztu się nie powtarza, ale do chrztu ciągle 

musimy wracać – jak do czystego, nieskażonego źródła, które nieustannie 

bije w głębi naszej duszy. Należymy do Boga, jesteśmy mieszkaniem Trójcy 

Świętej, mamy już udział w naturze Boga jako Jego dzieci! 

Wsłuchajmy się znów z wiarą w słowo Jezusa, pozwólmy Jemu mówić, 

zostawmy nasze szemranie, aby nie naśladować przewrotności naszych 

ojców, którzy szli przez pustynię (por. I czytanie). Wtedy nie tylko sami 

znów odżyjemy, ale pociągniemy wielu ludzi, aby wyszli ze zgiełku miasta 

i sami wsłuchali się nie tylko w nasze, ułomne świadectwo, ale przyszli do 

źródła – do Jezusa Chrystusa. 
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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 
✓ Na początku wysłuchajmy oświadczenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w 

związku z publikacjami dotyczącymi św. Jana Pawła II. 

✓ Proponujemy, by na znak naszej solidarności ze św. Janem Pawłem II w oknach naszych domów 

wystawić Jego obraz. Niech to będzie taki zewnętrzny znak solidarności z Jego świętością. 

Razem obronimy autorytet Papieża Polaka. Przypomnijmy, że Papież Polak zapalił w oknie 

pałacu apostolskiego świecę w 1981r. na znak solidarności z rodakami w czasie stanu 

wojennego. 

✓ Zachęcamy do praktyk wielkopostnych - udziału w nabożeństwach, postu, jałmużny, wpisania 

się do księgi abstynencji. Przypominamy też o kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, 

która jest w naszej bazylice. Adoracja trwa codziennie od godz. 8.30 do Mszy św. wieczornej. 

Początki każdego dzieła modlitewnego nie są łatwe, ale to dobry znak, bo rodzi się powoli. 

Dziękuję, że jest nas coraz więcej. Przypominamy, że jest utworzony grafik dyżurów 

modlitewnych na każdy dzień tygodnia dla mieszkańców naszej parafii i sympatyków 

sanktuarium. Może być pomocą do większej osobistej motywacji duchowej, by przyjść na 

modlitwę. Do zobaczenia! 

✓ Jutro wypada 10. rocznica pontyfikatu papieża Franciszka. Pamiętajmy o modlitwie za Ojca św.  

✓ Wyjątkowo jutro, a nie we wtorek, zapraszamy na 24-godzinne nabożeństwo Rozważania Męki 

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

Najświętszym Sakramentem nieustanie przez dobę. Adoracja zakończy się we wtorek o godz. 

17.00. Modlitwa, zwłaszcza nocą, wymaga większej ofiary, tym bardziej może być owocna. 

Zapraszamy do uczestnictwa w niej w intencji naszego narodu,  by zjednoczył się w obronie 

świętości Jana Pawła II. 

✓ Wyjątkowo we wtorek 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 czwartek wypadają imieniny ks. Patryka. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji 

Solenizanta na godz. 18.00. 

 

✓ W piątek ks. arcybiskup Stanisław Budzik udzieli w Lublinie posługi szafarza nadzwyczajnego 

osiemdziesięciu mężczyznom z naszej archidiecezji, wśród nich jest Arkadiusz Łożyczka 

służący przy ołtarzu w naszym sanktuarium. Serdecznie gratulujemy posługi nowemu 

szafarzowi. W tej chwili w naszej wspólnocie mamy pięciu szafarzy. Nadzwyczajny szafarz 

Komunii świętej pełni swoją funkcję liturgiczną w dwóch zakresach: pomagając w rozdawaniu 

Komunii św. podczas Eucharystii oraz zanosząc ją osobom chorym i osłabionym wiekiem do 

domów lub szpitali. Chcemy zatem na nowo zaproponować naszym parafianom, którzy mają w 

rodzinie osoby starsze i chore tęskniące za Eucharystią, przynoszenie Komunii  św. przez 

szafarza w niedzielę. Wystarczy tylko zgłosić taką wolę w zakrystii czy kancelarii. 
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✓ Chełmski Dom Kultury zaprasza na film pt. Opiekun opowiadający historie ludzi, w których 

życie w cudowny sposób wkroczył św. Józef. Film będzie wyświetlony w kinie ZORZA w 

sobotę i niedzielę 18 i 19 marca.  

✓ Zostały już ostanie dni na zapisywanie się na rekolekcje dla mężczyzn - kurs Jakub oraz dla 

kobiet - kurs Maria Magdalena. Rekolekcje dla mężczyzn odbędą się w dniach 17 - 19 marca, 

dla kobiet zaś 24 - 26 marca.  Zostało niewiele miejsc. Zapisy na stronie: www.chce.info.  

✓  W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

✓ Członkowie Parafialnego Zespołu „Caritas” rozprowadzają baranki czekoladowe do 

święconki, które postawimy na stole przy śniadaniu wielkanocnym czy w trakcie modlitwy. 

Cena 10 zł. Jest to akcja organizowana przez „Caritas” Archidiecezji Lubelskiej.  

✓  Za tydzień młodzież z oazy będzie rozprowadzała palmy na Niedzielę Palmową.  

✓  Za dwa tygodnie rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi ks. 

Dominik Chmielewski, założyciel męskich wspólnot  Wojownicy Maryi. Program rekolekcji 

jest wyłożony na stoliku przy wejściu do bazyliki. 

✓ Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej w przyszłym tygodniu poprowadzi nasz rodak o. 

Przemysław Płaszczyński. 

✓ Zbliża się uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji 

Poczętego Dziecka. Uroczystość składania deklaracji odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 

18.00 w dniu 25 marca. Druki deklaracji wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła, po 

świece zaś zapraszamy przed Mszą św. do zakrystii. 

✓ Zaproszenie do wszystkich, którzy 30 kwietnia (w niedzielę) chcieliby wybrać się do Teatru 

Muzycznego w Lublinie na operetkę Baron Cygański.   Koszt biletu i przejazdu: 150 zł. Zapisy 

w zakrystii i kancelarii tylko do 15 marca. W tym dniu musimy potwierdzić liczbę miejsc 

zarezerwowanych. 

✓ Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 22 - 30 

lipca.  Informacje o tym wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej parafii oraz na tablicy 

ogłoszeń. Osoby, które się zapisały, prosimy o wpłacanie do końca tygodnia zaliczki w 

wysokości 500 zł. 

✓ Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej.  

 

 

 

 

http://www.chce.info/

