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Niedziela 6 stycznia 2019 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Pierwsze czytanie

Iz 60,1-6

Czytanie z Pierwszej Księgi Proroka Samuela

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło

i chwała Pana rozbłyska nad
tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje
Pan i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do
blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają
do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy
zobaczysz i promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się twoje serce, bo do ciebie
napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość
wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują
złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ef 3,2-3a.5-6

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Bracia:

Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że
mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona
oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została
objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już
są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w
Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
(Mt 2,3)

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem
Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod,
przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i
wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod
przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich
do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście
mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną
drogą udali się do ojczyzny.

Oto Słowo Pańskie.
SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA SANKTUARIUM
I PARAFII W ROKU 2018.
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej










Odnotowano 9 łask otrzymanych od Matki Bożej Chełmskiej.
Wpłynęły wota wdzięczności, 3 obrączki, kolczyki, serduszka, zegarek.
Zarejestrowano ponad 50 pielgrzymek autokarowych, które oprowadzali nasz przewodnik lub kapłani.
Pielgrzymi i turyści przyprowadzeni są też przez przewodników miejskich,.
Trwa comiesięczna modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.
W odpuście uczestniczyło ponad 30 000 wiernych.
Punkt widokowy na dzwonnicy odwiedziło 10 000 osób.
Otwarte po raz pierwszy krypty w ciągu 6 dni zwiedziło ponad 1 100 osób.
Zorganizowanie konferencji międzynarodowej „Góra Chełmska między teraźniejszością a historią i archeologią” – jej
owocem jest film z wizualizacją krypt, który wkrótce zostanie opublikowany.

Parafia



Posługuje w niej: 8 kapłanów, 5 sióstr zakonnych, 7 katechetów świeckich, 3 pracowników na etatach ze świadczeniami,
17 wolontariuszy.
Jedno powołanie do kapłaństwa - diakon Tomasz Sawicki.
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Przeżyliśmy jubileusze: 30–lecia podniesienia naszego kościoła do rangi bazyliki mniejszej, 40lecia posługi w parafii i mieście ks. infułata Kazimierza Bownika, 25-lecia święceń kapłańskich
ks. proboszcza Andrzeja Sternika, 50–lecia pobytu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek
Misjonarek w naszym sanktuarium.











Zamówiono 3 134 msze św. w różnych intencjach.
Rozdano 180 000 Komunii św. (dziennie 493 osobom) - o 40 000 więcej niż w ubiegłym roku.
Ochrzczono 98 dzieci.
I Komunii św. udzielono 240 dzieciom.
Do bierzmowania przystąpiło 67 osób.
Udzielono ślubu 77 małżeństwom.
Każdego miesiąca odwiedzamy ok. 100 chorych.
Odbyły się pogrzeby 138 osób.
Działa 16 grup duszpasterskich, modlitewnych i apostolskich dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.

Życie duszpasterskie, liturgiczne i posługi sakramentalne

Działalność charytatywna














Wigilia dla samotnych parafian (udział 6 osób).
Porady psychologa – terapeuty.
Porady prawnika.
Stypendium całoroczne dla 10 osób ze środków uzyskanych ze zbiórki makulatury.
Korepetycje z języków polskiego, niemieckiego i angielskiego oraz z matematyki.
Zakup podręczników dla dzieci
Paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie (łącznie ok. 140).
Paczki dla potrzebujących na Ukrainie.
Nieodpłatne ferie zimowe dla dzieci (60 osób).
Działalność Katolickiego Klubu Seniora „Na Górce” (ok. 30 członków).
Różne formy pomocy doraźnej.







Koncert wielkopostny „14 Katedr - siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu”.
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej.
Koncert organowy.
XV–lecie obchodów Cecylianki.
Zabawa karnawałowa dla 70 osób.



















Działalność kulturalna

Pielgrzymki i wyjazdy
Grecja (ponad 40 osób).
Wyjazd młodzieży na Lednicę.
Piesza pielgrzymka na Jasną Górę (20 osób).
Wyjazd Diakonii Liturgicznej do Sokółki.
Pobyt Przewodników Sanktuaryjnych w Łucku.
Wakacyjny pobyt Służby Liturgicznej.
Kolonie dla dzieci (50 osób).
Wyjazdy do teatru.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 1 J 3, 22-4.6
Ewangelia Mt 4, 1217.23-25
Wtorek

1 czytanie 1 J 4, 7-10
Ewangelia Mk 6, 34-44
Środa

1 czytanie 1 J 4, 11-18
Ewangelia Mk 6, 45-52
Czwartek

1 czytanie 1 J 4, 19-5,4
Ewangelia Łk 4, 14-22a
Piątek

1 czytanie 1 J 5, 5-13
Ewangelia Łk 5, 12-16
Sobota

Inwestycje
Organizacja konferencji w całości sfinansowana ze środków Miasta Chełm.
Trwające prace nad udostepnieniem krypt – finansowane przez Miasto Chełm.
Prace archeologiczne na tzw. Wysokiej Górce - współfinasowane przez Miasto Chełm.
Remont elewacji południowej i zachodniej bazyliki finansowany przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków własnych.
Ze środków własnych parafii sfinansowano nasadzenia roślin wzdłuż drogi wjazdowej do
sanktuarium, remont kapitalny organów, remont kaplicy – kostnicy (powstanie kaplicy
Świętych i Błogosławionych Polskich), nagłośnienie Rosarium, opłaty bieżące, rachunki za
energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci, pensje pracowników, podatki.
Koszt inwestycji i funkcjonowania parafii - ponad 1,5 miliona złotych. W tym:
360 000 złotych dofinasowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
100 000 złotych z Urzędu Miasta Chełm,
700 000 złotych z ofiar parafian na tacę oraz składanych indywidualnie, wpłat sponsorów różnych instytucji i zakładów pracy, środków pieniężnych zebranych przez ks. Proboszcza
w innych parafiach.

1 czytanie 1 J 5, 14-21
Ewangelia J 3, 22-30
Niedziela

1 czytanie Iz 40, , 1-5.9-11
2 czytanie Tt 2, 1114;3,4-7
Ewangelia Łk 3, 1516,21-22

Parafia wchodzi w nowy rok z zadłużeniem 380 000 złotych.
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Ogłoszenia parafialne
 Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na zakończenie każdej Eucharystii kapłan
będzie błogosławił kadzidło i kredę. Zabierzmy je ze sobą. Kredą oznaczmy drzwi naszych domów,
wypisując imiona Mędrców, a kadzidło spalmy jako wyraz naszej gotowości do oddawania czci Bogu.
 Ulicami naszego miasta już po raz dziewiąty przejdzie dziś Orszak Trzech Króli. W tym roku
odpowiedzialne są parafie: Rozesłania św. Apostołów, św. Ducha i Miłosierdzia Bożego. Z każdej z
nich wyjdzie orszak ze swym królem. My dołączymy do niego po Mszy św. o godz. 12.00 w bazylice.
 Przypominamy, że ciągle zbierana jest makulatura z której dochód przeznaczony jest na stypendia dla
dzieci i młodzieży z rodzin wierzących i praktykujących. Informujemy iż liczba stypendystów w tym
roku wzrasta z 10 do 14 osób.
 Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz.18.00 na spotkanie opłatkowe w Domu Parafialnym
zapraszamy Radę Parafialną, a w Sali Różańcowej uczestników i sympatyków Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę.
 Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciastko. Zachęcamy też do zakupu rozważań biblijnych na
każdy dzień oraz kalendarzy na 2019 rok.
 W parafialnej gazetce i na stronie internetowej możemy znaleźć sprawozdanie z życia duchowego i
materialnego naszego sanktuarium i parafii.
 26 stycznia wszystkich naszych parafian - młodzież, dorosłych, małżeństwa i osoby samotne zapraszamy na zabawę karnawałową. Poprzedzi ją Msza św. o godz. 17.00. Zabawa potrwa do północy.
Przygrywać będzie zespół muzyczny. Ze względu na ograniczoną do 70 liczbę miejsc osoby chętne
prosimy o zapisywanie się w kancelarii czy zakrystii. Wpisowe wynosi 10 zł. Przychodzimy z własnym
„koszyczkiem”, ale oczywiście na wspólny stół.
 Duszpasterze nauczycieli obydwu dekanatów chełmskich serdecznie zapraszają nauczycieli oraz
pracowników oświaty na Opłatek, który odbędzie się 13 stycznia (niedziela) o godz. 11.30 w Parafii
pw. Przenajświętszej Trójcy na Gwarku.
 Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza także na rekolekcje dla nauczycieli do Zakopanego od 18 do 22
lutego. Koszt udziału to 600 zł. Nr tel. kontaktowego (Jadwiga: 796 507 943) podany jest w
ogłoszeniach w gazetce oraz na stronie internetowej parafii.
 Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a Gościom, Parafianom i
Sympatykom naszego sanktuarium udanego tygodnia.
 Wdzięczni jesteśmy wszystkim Parafianom, 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 parafii trzy miesiące. Nie muszą być
zameldowane, a więc dotyczy to również osób czy rodzin na stancjach. W tym tygodniu chcemy się
spotkać w następującym porządku:
poniedziałek – 7 stycznia


godz. 16.00 ulice: ks. Piotra Skargi 5, 7; Wołyńska 13;
środa – 9 stycznia



godz. 16.00: Piłsudskiego 30
(od I i V klatki), 30A (od I i V klatki), 30B (od I i IV klatki);
piątek – 11 stycznia



godz. 16.00: Kolejowa 62B, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 90;

wtorek – 8 stycznia
godz. 16.00: ks. Piotra Skargi 1, 3; Piłsudskiego 25;
czwartek – 10 stycznia
godz. 16.00: Piłsudskiego 27 (od I i IV klatki);
Jedność 41 (od I, II i V klatki), 43, Dom Dziecka;
sobota – 12 stycznia
godz. 9.00: Kolejowa 62A, 64 A, B, C, D, E.
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