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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 7 kwietnia 2019 r. 
Piąta Niedziela Wielkiego Postu 

  Pierwsze czytanie                                                                        Iz 43,16-21                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

  Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł 

na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek 

zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli 

dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? 

Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, 

szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud 

wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.                                                                                      

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                               Flp 3,8-14        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian                                                                                                         

   Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana 

mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 

Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz 

Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od 

Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i 

udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do 

pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem 

doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa 

Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając 

o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku 

nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                                J 12,13                                                                                          

   Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.     

                                                                                                                                              

     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                                              J 8,1-11                                
 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się 

do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 

Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 

Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał 

nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go 

oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 

podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I 

powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli 

odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na 

środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? 

A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już 

nie grzesz. 

                                                                                           Oto Słowo Pańskie.  
 

  

Rozważanie  

Na kilka dni przed śmiercią Jezus musi ponownie zmierzyć się z ludzką obłudą i hipokryzją. 

„Specjaliści od wyszukiwania zła u innych” (faryzeusze) przyprowadzili do Jezusa grzeszną 

kobietę, którą zastali na cudzołóstwie. W Starym Testamencie za cudzołóstwo groziła kara śmierci 

(Kpł 20, 10; Pwt 22, 22nn). Kara ta nie była od dawna stosowana. Ale w tym wypadku miała 

posłużyć jako pułapka. Co odpowie Jezus? Jeżeli każe uwolnić kobietę, podepcze prawo i wykaże 

nadmierny liberalizm. Jeżeli każe ją ukamienować, okaże się nieludzki i niemiłosierny, straci 

zaufanie ludu. Jezus, w zamierzeniu faryzeuszy, powinien zostać zdyskredytowany, niezależnie od 

odpowiedzi. A co czyni Jezus? Jezus nie ocenia kobiety, ani nie wydaje wyroku, chociaż On jeden 

ma do tego prawo. Jezus pochyla się i kreśli na ziemi jakieś znaki. Milczy. Zwróćmy uwagę na 

wagę tego momentu. Milczenie Jezusa uspokaja emocje tłumu, żądnego krwi. Milczenie sprawia, 

że na tę zalęknioną kobietę spływa pokój i łaska. W milczeniu w prawdzie o sobie stają również 

faryzeusze. Zapomnieli oni, że prawo pochodzi od Boga, a więc z miłości i ma służyć człowiekowi, 

a nie stawać się celem samym w sobie. Zapomnieli także, że prawo dotyczy wszystkich. Widzieli 

cudzy grzech, a nie dostrzegali własnej pychy. Widzieli drzazgę w oku bliźniego, a nie widzieli 

belki we własnym oku: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku 

nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy 

belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 
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ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata” (Mt 7, 3-5). Głębokie milczenie 

Jezusa dało im możliwość wsłuchania się w wewnętrzny głos, który tłumili. 

Jezus daje im czas. Ten czas jest potrzebny, by przenieść wzrok z innych na 

siebie. By przyznać, że jest się takim samym, a może nawet większym 

grzesznikiem, jak człowiek, którego się osądza. Łatwo jest człowieka 

poniżyć, potępić, odepchnąć, doprowadzić do pogardy do siebie, a nawet do 

rozpaczy. Ale trzeba później wiele wysiłku i trudu, by przywrócić utracony 

szacunek, poczucie godności, zaufanie. I chociaż „czas leczy rany”, 

niektórych nie da się już zagoić do śmierci. Najbardziej wyzwalające jest w 

tej scenie spojrzenie Jezusa. Dzięki niemu faryzeusze odkrywają prawdę o 

sobie. Wnikają w siebie. Gdy Jezus mówi: „Kto z was jest bez grzechu, niech 

pierwszy rzuci na nią kamień”, odchodzą jeden po drugim, począwszy od 

najstarszych; najbardziej winnych a może najbardziej skruszonych łaską. 

Również kobieta zawdzięcza swoje życie i zbawienie spojrzeniu Jezusa. Do 

chwili spotkania z Jezusem doświadczała dwóch rodzajów spojrzeń: z jednej 

strony pragnienia, pożądania; a z drugiej odrzucenia, potępienia. Teraz jej 

oczy spotykają się z Człowiekiem, który patrzy na nią inaczej. Jest to 

spojrzenie miłosiernej miłości. Miłości, która nie osądza ani nie potępia. Nie 

jest też obojętna. Niczego nie wymusza, daje wolność, ale równocześnie 

pragnie dobra osoby. Kocha ją taką, jaką jest. Spojrzenie Jezusa zawsze 

wydobywa na światło to, co najlepsze i najpiękniejsze w człowieku i daje siłę 

do przemiany, do świętego życia. Takie spojrzenie mówi: „Uznaję Twoje 

prawo do bycia tym, kim jesteś. Ale chciałbym, abyś był tym, kim możesz 

być naprawdę” (A. Baggio). Takiego spojrzenia doświadczył Zacheusz (Łk 

19, 1nn), Piotr (Łk 22, 61), bogaty młodzieniec (Mk 10, 21)… Kontemplujmy 

długo to spojrzenie Jezusa. Ono pozwoli nam oczyszczać nasze spojrzenia. 

Bo „dopiero, gdy oczyścimy nasze spojrzenie, zaczną z naszych rąk wypadać 

kamienie” (A. Pronzato).  

Czy nie próbuję manipulować innymi ludźmi? Czy nie „zastawiam na nich pułapek 

(intelektualnych, emocjonalnych, psychicznych…)? W jakich sytuacjach pozwalam się 

zapędzić w „ślepą uliczkę’? Czy pamiętam, że „mowa często rani, a milczenie leczy”? 

Kogo osądzam? W jaki sposób osądzam? Czego nie akceptuję u innych? Kogo najbardziej 

w życiu zraniłem? Kogo powinienem dziś przeprosić? W jaki sposób Bóg prowadzi mnie 

do skruchy? Jakie jest moje spojrzenie? Czy akceptujące, pozwalające innym być sobą, 

wyzwalające czy destruktywne, niszczące? Czy doświadczyłem już miłosnego spojrzenia 

Jezusa? 

                  Zapowiedzi przedślubne (29 marca-4 kwietnia): 

• Jacek Michał Martyniuk, kawaler z Chełma, z parafii tutejszej i   

Katarzyna Niedźwiecka, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

• Kamil Adrian Fornal, kawaler z parafii Chrystusa Odkupiciela i Aneta Andżelika 

Droszcz, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

• Michał Bosiak, kawaler z Zamościa, z parafii pw. Królowej Polski i Aneta 

Śladewska, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

      tygodnia                                 
 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dn 13 1-9.15-

17.19-30.33-62 

 

Ewangelia J 6, 12-20 

 
                                  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 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 50, 4-7 

                            

2 czytanie Flp 2, 6-11 

                                      

Ewangelia Łk 22, 14-

23.56 
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                                                      Ogłoszenia parafialne 

• Dziś rozpoczynamy czas rekolekcji. Prowadzi je ks. Piotr Kobeszko z Białegostoku - Dyrektor Centrum 

Pomocy „Caritas” w Czarnej Białostockiej i specjalista w zakresie terapii uzależnień. Rekolekcje potrwają 

do środy włącznie. Hasło tegorocznych ćwiczeń duchowych brzmi: „Dom w ogniu”. Od jutra nauki 

rekolekcyjne dla dorosłych o godz. 7.00, 10.00, 16.00, 18.00 oraz 19.30 - z myślą o dorosłych, ale również 

młodzieży studiującej w naszym mieście i pracującej. Na spowiedź zapraszamy we wtorek i środę rano od 

7.40 oraz na pół godz. przed każdą Mszą św. Prosimy, by nikt nie został bez sakramentu. Nie odkładajmy 

spowiedzi na późniejszy czas. Nauki rekolekcyjne dla dzieci przewidziane są w poniedziałek i wtorek, dla 

młodzieży - w środę. Ufamy, że mimo różnych trudności nie zabraknie w świątyni dzieci i młodzieży. 

Apelujemy zarówno do rodziców jak i nauczycieli o roztropność oraz odpowiedzialność.   

• Młodzież z Ruchu Światło – Życie będzie rozprowadzała palmy. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony 

będzie na wakacyjne wyjazdy na rekolekcje.   

• Ekstremalna Droga Krzyżowa - trasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w naszym mieście w piątek 12 

kwietnia. Rozpocznie się Mszą św. o godzinie 18.00 w Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie, a 

zakończy w Skierbieszowie – w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Odległość do pokonania w trakcie Drogi 

Krzyżowej to 44 km. Informacje umieszczone są na plakacie. 

• W tym tygodniu wypadają kolejne rocznice związane z tragiczną historią naszej Ojczyzny: 79. zbrodni 

katyńskiej i 9. tragedii smoleńskiej. 13 kwietnia w sobotę do naszego sanktuarium zapraszamy wszystkich 

do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej te wydarzenia. O godz. 9.00 odprawiona zostanie Msza 

św., a o godz. 10.00 złożone zostaną wieńce w Mauzoleum.    

• Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. czytana będzie Męka Pańska z podziałem na role. 

Tekst będzie wyświetlany na ekranach. Zapraszamy aby w rolę ludu włączali się wszyscy wierni przez 

głośne odczytanie stosownego fragmentu tekstu.  

• Procesja z palmami odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 10.30. W tym roku chcemy rozpocząć ją przy 

krzyżu misyjnym na „wysokiej górce”. Prosimy, by każde dziecko miało palmę. Ogłaszamy też konkurs na 

największą i najładniejszą palmę wykonaną samodzielnie lub z pomocą rodziny. Palmy błogosławić 

będziemy podczas każdej Mszy św.  

• 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 o godz. 15.00 w Parafii pw. 

Chrystusa Odkupiciela, a zakończenie Mszą św. o godz. 17.00 w Parafii pw. Świętej Rodziny. 

Uroczystościom będzie przewodniczył bp. Józef Wróbel. Po skończonej Eucharystii zapraszamy młodzież 

na poczęstunek przed kościołem.  

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

charytatywny.   

• Przez całą niedzielę za tydzień Parafialny Zespół „Caritas” będzie rozprowadzał Chlebki Dobroci. Osoby, 

które chciałby służyć potrzebującym w naszym zespole Caritas, prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.   

• W zakrystii możemy składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Elżbieta Sroczyńska, śp. Maria 

Daboszewicz. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie … 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim Parafianom, Gościom i 

Sympatykom sanktuarium szczęśliwego tygodnia czasu misji św. pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

https://www.edk.org.pl/trasa-edk/2468
https://www.edk.org.pl/trasa-edk/2468
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