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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 

Niedziela 13 stycznia 2019 r. 
Niedziela Chrztu Pańskiego 

 

  Pierwsze czytanie                                                                  Iz Iz 40, 1-5. 9-11                                                        
  Czytanie z Pierwszej Księgi Proroka Izajasza 

  "Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!" – mówi wasz Bóg. "Przemawiajcie do serca Jeruzalem i 

wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało 

z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy". Głos się rozlega: "drogę Panu 

przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się 

podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a 

strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta 

Pańskie to powiedziały". Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś 

mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz 

miastom judzkim: "oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto 

Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, 

gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie".                                                                                  

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                               Tt 2, 11-14; 3, 4-7        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła  do Tytusa                                                                                                          

   Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy 

wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym 

świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela 

naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej 

nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na 

sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie 

odradzające i odnawiające w duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, 

zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia 

wiecznego. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

http://www.bazylika.net/
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  Aklamacja   

Jan powiedział: "Idzie mocniejszy ode mnie; On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem".                                                                                                                                                              

                                                                                                                                  (Łk 3, 16)                                                   
     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

 Ewangelia 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                               Łk 3,15-16.21-22 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 

Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was 

chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 

ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. 

A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w 

postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.                                                                                                                                                                                          

                                                                                               Oto Słowo Pańskie. 

 

Rozważanie   

Dzisiejsza niedziela kończy w Kościele okres Bożego Narodzenia. Rozpoczynamy tak zwany „czas 

zwykły”. W ten zwykły czas wprowadza nas tajemnica chrztu Jezusa. W życiu ludzkim, również 

religijnym, ważna jest inicjacja i rytuały. Taki charakter miał chrzest Jana. Wprowadzał do wspólnoty 

tych, którzy oczekiwali bliskiego przyjścia Mesjasza. Chrzest poprzedzało wyznanie grzechów. 

Następnie zanurzano się w wodzie, pozostawiając w jej nurtach grzechy. Człowiek obmyty wodą 

łączył się z boskim źródłem życia. Oczywiście, że Jezus, który nie miał nawet cienia grzechu, nie 

potrzebował chrztu. Jednak stanął w grupie grzeszników. Wszedł w nasz świat, naszą słabość, nędzę, 

grzech. „Zbrukał się” niejako wszystkimi grzechami, które pozostawiano w Jordanie, by później nas 

z nich wyzwolić poprzez krzyż. W kościele wschodnim obrzęd uświęcenia wód Jordanu wyraża 

symboliczne zanurzenie krzyża w wodach. Jedynym sposobem, by spotkać dogłębnie Jezusa, jest 

świadomość, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Jezusa. Odcięcie się od grzeszników, 

przekonanie, że jest się innym, lepszym, sprawiedliwym jest wykluczeniem siebie z relacji z Jezusem. 

Św. Łukasz podkreśla trzy symbole chrztu Jezusa: 

1. otwarte niebo. W adwentowym czasie towarzyszyło nam dramatyczne wołanie Izajasza: „Obyś 

rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 19). W chwili chrztu Jezusa otwiera się niebo. Więź między Bogiem 

a człowiekiem, która została zerwana jednostronnie przez człowieka, zostaje ponownie przywrócona. 

Człowiek wchodzi na nowo w orbitę miłosierdzia i łaski. Dlatego język Jezusa różni się od Jan 
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Chrzciciela. Jan mówił o karze, gniewie Bożym, akcentował 

sprawiedliwość. Jezus mówi o miłości, dobroci i miłosierdziu Ojca. 

2. symbol to Duch Święty w postaci gołębicy. Egzegeci w rożny sposób 

interpretują gołębicę. Mamy tutaj odniesienie do Ducha, który unosił się nad 

pierwotnym chaosem, gdy Bóg kształtował świat. Gołębica pojawia się 

również po potopie, gdy przynosi Noemu radosną wiadomość o ustąpieniu 

wód, czyli końcu kary Bożej. W poezji i Biblii gołębica symbolizuje miłość. 

„Gołąbko ma, ukaż mi swą twarz i daj mi usłyszeć swój głos” – mówi 

oblubieniec do ukochanej w Pieśni nad Pieśniami (2, 14). W czasie chrztu 

Jezusa miłość Boża znów spłynęła na świat. Bóg w Jezusie ukazał nam „swą 

twarz” i dał usłyszeć swój głos. 

3. Właśnie głos Boga jest trzecim elementem chrztu Jezusa. Zostaje 

przerwane milczenie. Autor listu do Hebrajczyków pisze: „Wielokrotnie i na 

różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 

ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1n). Bóg 

przemówił do nas przez Syna językiem miłości: „Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. 

W obrzędzie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn 

Boży, Duch Święty. Bóg Ojciec jest głosem, wypowiada Słowo, rodzi Syna: 

„Tyś Synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem” – mówi Ps 2, 7. Syn Boży 

objawia pokorę Boga, wchodzi we wspólnotę z grzesznikami, ogałaca się. 

Duch Święty, który jest miłością, „unosi się między Ojcem i Synem”. Jakby 

„łączy” ich; czyni Jednym. Trójca Święta towarzyszy również początkowi 

naszego życia duchowego. Jest z nami w czasie sakramentu chrztu. Bóg 

Ojciec wypowiada te same słowa, które wypowiedział nad Jezusem: „Tyś 

jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Jezus zaprasza nas do 

intymnej relacji przyjaźni. A Duch Święty napełnia Bożą miłością. 

Jaki sens ma dla mnie rytuał chrztu świętego? Czy świadomość, że jestem 

chrześcijaninem, a więc ochrzczonym przekłada się na moje codzienne 

życie? Jakie jest moje doświadczenie Boga Ojca i siebie jako dziecka 

Bożego? Jak wygląda moja przyjaźń z Jezusem? Jakie miejsce w moim życiu 

duchowym zajmuje Duch Święty? Jak często modlę się do Trójcy Świętej? 

 

W okresie (4 stycznia-10 stycznia) sakrament chrztu przyjęli: 

• Aniela Weronika Dejneka 

 

  

 

                        
  

 

 

 
 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Hbr 1, 1-6 

 

Ewangelia Mk 1, 14-20 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Hbr 2, 5-12 

                                      

Ewangelia Mk 1, 21-28 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Hbr 2, 14-18 

                                       

Ewangelia Mk 1, 29-39  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Hbr 3, 7-14  

                                

Ewangelia Mk 1, 40-45 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Hbr 4, 1-5.11 

                        

Ewangelia Mk 2, 1-12 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Hbr 4, 12-16 

                                       

Ewangelia Mk 2, 13-17 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 62, 1-5 

                            

2 czytanie 1 Kor 12, 4-11 

                                      

Ewangelia J, 2, 1-11 
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Ogłoszenia parafialne 

• Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie Orszaku Trzech 

Króli. 

• Gościmy dziś ks. Łukasza Grona, proboszcza parafii w Kodymie na Podolu na Ukrainie. Jest chełmianinem. Dzieli się z nami 

refleksją nad Słowem Bożym i prosi nas o wsparcie materialne w budowie kościoła. 

• Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego jest ostatnią okresu Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły - tradycyjnie ze 

śpiewaniem kolęd będziemy trwali do 2 lutego do Święta Ofiarowania Pańskiego. 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 i przeżegnać się wodą chrzcielną. 

• Młodzież oazowa działająca w naszej parafii przygotowała program kolędowy, który zaprezentuje naszym parafianom 

mieszkającym w blokach przy ul. 11 Listopada 2a i 2b, chcąc w ten sposób wspomóc prace remontowe w sanktuarium.  

• Dziś po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy do Sali Różańcowej na spotkanie opłatkowe uczestników i sympatyków Pieszej 

Pielgrzymki na Jasną Górę. 

• W środę zapraszamy na modlitwę uzdrowienia duszy i ciała, którą poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Rozpocznie się ona o godz. 

17.15 Nowenną do Matki Bożej Chełmskiej, następnie o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św., a po niej, ok. godz. 19.00, 

modlitwa uwielbienia. Intencje do modlitwy możemy składać przed nabożeństwem do puszki lub w zakrystii. 

• Za tydzień po Mszy św. o 16.00 zapraszamy do Domu Pielgrzyma na spotkanie opłatkowe Przewodników Sanktuaryjnych 

(również te osoby, które chciałyby dołączyć do takiej posługi). 

• W tym tygodniu rozpoczniemy prace w prezbiterium, gdzie podczas remontu posadzki nie zostały wymienione wszystkie płytki. 

Chcemy ujednolicić wygląd posadzki, a jednocześnie dokonać pewnej modernizacji tego miejsca. Prace te w połowie już zostały 

zadatkowane jeszcze w ubiegłym roku. Potrwają one ok. dwóch tygodni. 

• Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciastko. Istnieje jeszcze możliwość zakupu rozważań biblijnych na każdy dzień.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a Gościom, Parafianom i Sympatykom naszego 

sanktuarium udanego tygodnia. 

• W ostatnich miesiącach, przewodnicząc liturgiom pogrzebowym, z niepokojem zaobserwowaliśmy, że duży procent naszych 

parafian chowanych jest bez przyjęcia sakramentów świętych, tj. spowiedzi, komunii św. czy namaszczenia chorych. Nie chodzi 

tu tylko o przypadki nagłej śmierci, ale niedopatrzenie czy zaniedbanie rodzin o te duchowe sprawy u osób, które miesiącami, a 

częstokroć nawet latami, chorowały. To jest ogromna odpowiedzialność przed Bogiem za zbawienie człowieka. Jeśli ktoś 

znajdzie się w szpitalu, rodzina powinna zatroszczyć się o sprawy duchowe i to nie tylko w obliczu grożącej śmierci. Sięgając 

do stosownego rytuału, odnajdujemy tam słowa św. Jakuba: Choruje ktoś wśród was, niech wezwą kapłanów kościoła, niech 

się nad nimi modlą, a modlitwa pełna wiary przyniesie uzdrowienie. Podobnie w domu - jeśli choroba trwa dłużej, należałoby 

poprosić kapłana. Dziękujemy przy tej okazji wszystkim rodzinom, które troszczą się o swoich chorych również w wymiarze 

duchowym.  

• Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika wraz z nowym rokiem kalendarzowym zostały przyłączone do naszej parafii 

trzy bloki z parafii św. Ducha z ul. 11Listopada 4,6a i 6b. Decyzja oparta jest na prośbie mieszkających tam rodzin i zgodzie 

obydwu księży proboszczów. Zatem serdecznie witamy nowych- starych parafian. Życzymy rozwoju i wzrostu duchowego. 

• Wdzięczni jesteśmy 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 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 – 14 stycznia                                                              wtorek – 15 stycznia 

• godz. 16.00 ulice: Kolejowa 14,16,18,20,22, Kolejowa 60                                               godz. 16.00 Sienkiewicza 8-12,14,14a,16,18,22,24,26,28 

                             Kinczyka 1,6 i domy wolnostojące                                                                           Kolejowa 2A,10,12,14,16                                         

                    środa – 16 stycznia                                                                          czwartek – 17 stycznia                                        

• godz. 16.00: Spółdzielcza, Starościńska, Wspólna                                                            godz. 16.00: Słowackiego 14,16,18,20,22,24,26,28.30  

                   piątek – 18 stycznia                                                                          sobota – 12 stycznia 

• godz. 16.00: Słowackiego 1-25 I Pułku Szwoleżerów 11,13,15                                       godz. 9.00: Żwirki i Wigury, Stephensona, Jana Kazimierza 2-10, 

•                                                                                                                                                               Czackiego, Reymonta, I Pułku Szwoleżerów 3,5,7,8,10 
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