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    Niedziela 7 stycznia 2018 r. 
Niedziela 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 zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie 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 Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 

 

http://www.bazylika.net/
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Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                        Mk 1,6b-11 

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, 

aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 

chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w 

Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał 

rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał 

się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              Oto Słowo Pańskie. 

 

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA SANKTUARIUM I PARAFII W ROKU 2017. 

Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej: 

• Odnotowano dwie cudowne ingerencje Matki Bożej 

- Uzdrowienie z choroby nowotworowej 35 letniej Katarzyny  

- Uproszono dar potomstwa przez małżonków, którzy od 10 lat nie mieli dzieci 

• Został przygotowany przewodnik po sanktuarium- Adam Czujkowski - wolontariusz 

• Zarejestrowano w sanktuarium74 pielgrzymki 3700 osób 

• Wojewódzka Pielgrzymka DPS – 1500 osób 

• Pielgrzymi i turyści przyprowadzeni przez przewodników z miasta   

• Osoby indywidualne ok. 500  

• Punkt widokowy na dzwonnicy odwiedziło 14000 osób. 

 

  Parafia: 

• posługuje 8 kapłanów 

• 5 sióstr zakonnych 

• 8 katechetów świeckich 

• 2 pracowników na etatach ze świadczeniami 

• 17 osób wolontariuszy.    

 

Przeżyliśmy Jubileusze: 

• 300- LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

• 100- LECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH 

• 100- LECIA ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK. 

 

Życie liturgiczne i posługi sakramentalne: 

• Zamówione Mszę św. w różnych intencjach  3209   

• Rozdana Komunia św. 140 tys. ( dziennie 384 osoby ) 

• Chrzty 136 dzieci 

• I Komunia św. 226 dzieci 

• Bierzmowani- 61osób 

• Śluby 90 małżeństw 

• Odwiedziny chorych każdego miesiąca 80 

• Pogrzeby 142 osoby. 
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Nowopowstałe wspólnoty przy parafii: 

• Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca 

• Odnowa w Duchu św. –Wolni w Chrystusie 

• Trzy kręgi Domowego Kościoła 

• Zespół Dorosłych Lektorów 

• Raz w miesiącu odbywa się modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. 

 

Działalność charytatywna: 

• Powstał nowy Zespół Caritas  

• Zakup podręczników dla dzieci 

• Paczki świąteczne na Wielkanoc 100, na Boże Narodzenie 50  

• Stypendium całoroczne dla  8 osób, ze środków uzyskanych ze  zbiórki makulatury. 

• Porady psychologa 

• Porady prawnika 

• Korepetycje z języka polskiego, niemieckiego i angielskiego oraz z matematyki. 

• Wigilia dla samotnych parafian 20 osób z organizatorami. 

• Doraźna pomoc. 

 

 Pielgrzymki: 

• Fatima 61 osób 

• Piesza na Jasna Górę 20 osób 

• Przewodników Sanktuaryjnych i oraz służby liturgicznej 70 osób do Zakopanego,   

• Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych. 

 

  Inwestycje: 

• Odbudowano mur przy ul. Lubelskiej – w całości sfinansowano ze środków Miasta Chełm 

• Wykonanie nowych schodów wejściowych od ul. Lubelskiej-– w całości sfinansowano ze środków Miasta 

Chełm 

• Trwają prace nad udostepnieniem krypt – w części finansowało Miasto Chełm 

• Prace archeologiczne na Wysokiej Górce- współfinasowane przez Miasto Chełm 

 

  Ze środków własnych parafii: 

• Rozpoczęty remont elewacji bazyliki  

• Remont 4 sal w podcieniach 

• Wyposażenie kawiarenki i sklepiku z pamiątkami oraz biblioteki. 

• Remont podcieni i ułożenie posadzki oraz chodnika 

• Malowanie dachu na podcieniach 

• Remont Bramy Uściługskiej 

• Remont elewacji Domu Pielgrzyma –sponsor i wykonawca Tomasz Błeszyński 

• Remont sali różańcowej z wymianą okien. 

• Remont parkanu oraz kaplicy - kostnicy 

• Ułożenie chodnika przy pomniku Prymasa i do ul. Lubelskiej 

• Nasadzenia wokół pomnika Prymasa 

• Zakup figur Matki Bożej Fatimskiej i Dzieci Fatimskich oraz wykonanie nasadzeń. 

• Nowe meble w zakrystii- w części finansowane przez Rodziców Dzieci I Komunii. 

• Doprowadzenie wody do zakrystii 

• Zakup wzmacniacza do nagłośnienia bazyliki oraz 4 mikrofonów. 

• Złocenie 20 puszek do udzielania Komunii św. oraz monstrancji. 

• Zakup ławek i gazonów na kwiaty oraz nasadzenie krzewami. 

• Remont klatki schodowej i wymiana drzwi w części mieszkalnej księży. 

• Krystalizacja posadzki kamiennej w domu parafialnym 

• opłaty bieżące, prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, pensje pracowników 

• Zakup dużych figur do szopki ( 150 cm) – dar wdzięczności  dla Matki Bożej Chełmskiej małżonków    

Barbary   i Krzysztofa. 

PARAFIA PRZECHODZI W NOWY ROK BEZ ŻADNYCH DŁUGÓW 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się i byli obecni 

na Orszaku Trzech Króli. 

 

2. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego jest ostatnią okresu Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres 

zwykły tradycyjnie ze śpiewaniem kolęd będziemy trwali do Święta Ofiarowania Pańskiego, do 2 lutego. 

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 przeżegnać się wodą chrzcielną. 

3. Od jutra podczas Mszach św. wieczornych w dni powszednie w ramach homilii, ks. Infułat będzie 

przybliżał żywoty świętych i błogosławionych polskich od początku dziejów chrześcijaństwa i 

państwowości polskiej. Serdecznie zapraszamy.   

4. W sobotę po Mszy św. o godz.17.00 do Domu Pielgrzyma zapraszamy wspólnotę Dorosłych Lektorów 

na spotkanie opłatkowe i formacyjne. 

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 do Domu Parafialnego zapraszamy Radę –Parafialną na 

pierwsze zebranie. 

6. Również za tydzień o tej samej porze zapraszamy, do Domu Pielgrzyma, na spotkanie opłatkowe Panów 

Przewodników Sanktuaryjnych i tych którzy chcieliby dołączyć do tej posługi. 

7. Dzisiejsza taca w całości przeznaczona jest na nasze Lubelskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za 

ofiary. 

8. Za tydzień zespół Good God, w którym gra i śpiewa nasz ks. Paweł, będzie rozprowadzał swoją już drugą 

świeżo wydaną płytę.  

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa. Gościom, 

Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium życzymy zdrowego i szczęśliwego tygodnia. 

10. Bóg zapłać wszystkim rodzinom 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 danej parafii trzy miesiące, nie musza być zameldowane, a 

wiec dotyczy to również osób czy rodzin mieszkających na stancjach. W tym tygodniu chcemy się spotkać 

w następującym porządku: 

Poniedziałek 08.01.2018                                                                                  Wtorek 09.01.2018 

ok. 16.00: Śląska 5, I Pułku Szwoleżerów 14,17,19,23,23A                ok. 16.00: Sienkiewicza 14,14A,16,18,22,26; Kolejowa 2A,10,16,                             

ok. 18.00: I Pułku Szwoleżerów, 17A, 19A                                        ok. 17.30: Sienkiewicza 24,28, Kolejowa 12,14                                            

ok. 19.00: I Pułku Szwoleżerów 21, Stephensona 11 

 

 

           Środa 10.01.2018                                                                                               Czwartek 11.01.2018 

 ok. 16.00: Kolejowa 18,22; Kolejowa 60,62A; Kińczyka 1,6               ok. 16.00: Kolejowa 62B,72,78,84,86,90 

 ok. 17.00: Kolejowa 20; Kińczyka – domy prywatne                          ok. 18.00: Kolejowa 74,76,80,91,93,95 

 

 

           Piątek 12.01.2018                                                                                                Sobota 13.01.2018 

 ok. 16.00: Kolejowa 64 A,B,C,D,E; Jedność 43, Dom Dziecka               ok. 9.00: Kolejowa parzyste i nieparzyste (domy prywatne)- od   

                                                                                                                           strony ul. Sienkiewicza; Czerwonego Krzyża, Okszowska, 

                                                                                                                      Jedność parzyste i nieparzyste (domy prywatne) - od ul. 

                                                                                                                      Starościńskiej, Jedność 45,45a                       
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