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 V Niedziela Wielkiego Postu Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                    Ez 37,12-14 

 Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 

 Tak mówi Pan Bóg: "Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z 

grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem 

Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 

Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju 

waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam", mówi Pan 

Bóg.                                                                            Oto Słowo Boże. 
                         

Drugie czytanie                                                             Rz 8,8-11 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

      A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak 

nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w 

was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego 

nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie 

podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada 

życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, 

który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z 

martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą 

mieszkającego w was swego Ducha.                                                  Oto Słowo Boże. 

W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 
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    Ewangelia                                                                     J 11,1-45                      

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

 Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś 

była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz 

chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty 

kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, 

aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i 

Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu 

pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do 

Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? 

Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie 

potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, 

ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, 

zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to 

wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym 

śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, 

ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany 

Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Kiedy Jezus 

tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była 

oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty 

i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 

wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś 

tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś 

prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, 

że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: 

Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy 

to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła 

cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył 

jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, 

którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za 

nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie 

był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat 

by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 

wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli Mu: Panie, 

chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z nich 

powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? 

A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na 

niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do 
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Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż 

nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus 

wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie 

zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, 

żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na 

zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była 

zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc 

spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.    

                                                                                              Oto Słowo Pańskie. 

Rozważanie  

Jezus nie godzi się na zło, nie staje przed grobem bez wzruszenia. Jezus kocha także w ludzki 

sposób. I dlatego wzywa do życia. „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Te słowa kieruje również do 

każdego z nas. Wyjdź z więzienia, w którym się zamknąłeś, rezygnując z ideałów i prawdziwych 

wartości, żyjąc w iluzjach. A także zrzuć „krępujące cię chusty i opaski!”. Czyli zerwij więzy, które 

na siebie nałożyłeś, albo pozwoliłeś, by uczynili to inni. Dopiero, gdy zrzucimy z naszej twarzy 

„opaski”, czyli maski i gdy wyjdziemy z „grobu”, z więzienia strachu – zaczniemy prawdziwie żyć. 

Prawdziwa przyjaźń Jezusa wyzwala. Uwalnia od lęków, manipulacji, zależności. Wyzwala z 

egoizmu i izolacji. 

Czy jestem zdolny do przyjaźni? Czy mam przyjaciół, czy raczej wielu znajomych? Czy Jezus jest 

fundamentem moich ludzkich przyjaźni? Czy potrafię nawiązywać relacje w wolności, nie wiążąc innych z 

sobą uczuciowo i nie wykorzystując ich potrzeb emocjonalnych? Czy nie manipuluję przyjaciółmi, nie 

zniewalam ich sobą? Czy nie wstydzę się uczuć? Czy potrafię je wyrażać? Czy raczej noszę zewnętrzne maski?                                                                                                                                                   

                              Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek 1 czytanie    Dn  13, 41-62 Ewangelia  J 8, 1-11 

 

Wtorek 1 czytanie    Lb   21, 4-9 Ewangelia  J 8, 21-30 

Środa 1 czytanie    Dn  3,14-20.91-92.95 

 

Ewangelia  J 8, 31-42 

 

Czwartek 1 czytanie    Rdz  17,  3-9    Ewangelia  J 8, 51-59 

 

Piątek 1 czytanie    Jr    20, 10-13 

 

Ewangelia  J 10, 31-42 

Sobota 1 czytanie    Ez   37, 21-28 Ewangelia  J 11, 45-57 
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Ogłoszenia parafialne 

 

1. Dziś 12 Rocznica Śmierci Jana Pawła II. Jak każdego roku przy figurze Świętego przy gmachu o 

godz. 21.00 gromadzą się uczniowie gimnazjum, któremu patronuje Święty, by wspólnie modlić się 

na różańcu o Jego wstawiennictwo w naszej codzienności. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

2. Jutro w naszym sanktuarium rozpoczynamy Seminarium Odnowy Wiary. Początek godz. 19.00 w 

bazylice. Zapraszamy od 17 roku życia wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem, 

którym się Bóg zagubił i tych, którzy „ nie mają czasu”. Byśmy mogli razem odkrywać kochającego 

Wszystkich Boga. 

3. We wtorek na godz. 17.30 do sali różańcowej zapraszamy wszystkie osoby, które w ubiegłym roku 

zadeklarowały swoja gotowość służby w orszaku procesyjnym, oraz wszystkich, którzy chcieliby się 

włączyć czynnie w procesję. 

4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek. O godz. 17.30 nabożeństwo w intencji powołanych do 

służby Bożej i o nowe powołania, a także za wszystkich modlących się za powołanych. 

5. W pierwszy piątek chcemy odwiedzić chorych naszych parafian. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii i 

kancelarii. Nie odkładajmy na ostatnie dni, bo później coraz trudniej. Być może mamy chorych, 

którzy kilka lat chorują i nie było kapłana z sakramentami. Czuwajmy, bo nie wiemy kiedy Pan 

przyjdzie, by nikt nie odchodził bez pojednania. 

6. Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. czytana będzie Męka Pańska z podziałem 

na role. Tekst będzie wyświetlany na ekranach. Zapraszamy byśmy w rolę ludu włączali się wszyscy 

przez głośne odczytanie tekstu.  

7. Procesja z palmami będzie podczas Mszy św. o godz. 11.00. Tradycyjnie już gromadzimy się przy 

dzwonnicy. Prosimy by każde dziecko miało palmę. Błogosławieństwo palm będzie podczas każdej 

Mszy św. 

8. Od kilku lat młodzież z Chełma i okolicznych parafii uczestniczy we wspólnej procesji z palmami. 

Ta inicjatywa wpisuje się w Światowy Dzień. Młodzieży. Zapraszamy w przyszłą niedzielę 

wszystkich młodych do wzięcia udziału w tej manifestacji wiary młodego kościoła. Początek godz. 

14.15 w Parafii Chrystusa Odkupiciela, a zakończenie Msza św. o godz. 16.00 w naszej bazylice. 

Uroczystościom będzie przewodniczył bp. Józef Wróbel.   

9. Wieczorem CHDK zaprasza na godz. 18.00 na Koncert Niedzieli Palmowej, który będzie miał 

charytatywny charakter. Dochód przeznaczony będzie na fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży 

z uboższych rodzin. 

10. Przez całą niedzielę Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał Chlebki Dobroci. Osoby, które 

chciałby służyć potrzebującym prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.   

11. W niedzielę Wielkanocną przed południem będzie zmiana programu Mszy św. w bazylice. Program 

następujący- Rezurekcja o godz. 6.00, a następnie godz. 9.30. Nie będzie Eucharystii o godz. 8.00. 

12. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożych łask. Wszystkim Parafianom, Gościom i 

Sympatykom sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia. 



                                                                                                                                                   14/2017 

 

 

    
 

 


