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  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, 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                                                                                              

   Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie 

według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka Jeżeli zaś ktoś nie 

ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało 

wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek 

usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, 

to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 

mocą mieszkającego w was swego Ducha. 

                                       

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.   

                                                                                                

Aklamacja                                                                                   J 11, 25a. 26 
 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. 

http://www.bazylika.net/
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Ewangelia                                                                                                                         J 11, 1-45 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi 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. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. 

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? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie 

potyka 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 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". A 

Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: "Chodźmy także i my, aby razem z Nim 

umrzeć". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 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 utracie brata. Kiedy więc Marta 

dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. 

Marta więc 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". Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto 

żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! 

Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat". Gdy to 

powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: "Nauczyciel tu jest i 
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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 na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu 

do nóg i rzekła do Niego: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 

umarł". Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, 

którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i 

zapytał: "Gdzie go położyliście?" Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź 

i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: "Oto jak go miłował!" 

Niektórzy zaś 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 powiedział: "Usuńcie 

kamień!" Siostra zmarłego, Marta, rzekła do 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, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie 

zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to 

powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To 

powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na 

zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane 

opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 

"Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wielu zatem spośród 

Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 

uwierzyło w Niego. 

                                                                     Oto Słowo Pańskie.     

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dn 13, 1-9.  

 

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 Rz 17, 3-9 

 

 Ewangelia J 8, 51-59 

 
Piątek 
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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 Mt 26, 14-
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Rozważanie 
 

Dzisiejsza Ewangelia podkreśla wagę przyjaźni. Jezus przyszedł do wszystkich, nikogo nie 

odrzucał, nie dyskryminował żadnej grupy osób. Ale miał również przyjaciół. Pielęgnował i 

cenił ludzkie uczucie przyjaźni. Taką oazą przyjaźni była dla Jezusa Betania. Tam przebywał 

często i chętnie w towarzystwie trójki rodzeństwa: Marty, Marii i Łazarza. Betania była dla 

Jezusa miejscem oddechu, zatrzymania się, nacieszenia się ludzką przyjaźnią, a także 

miejscem duchowej odnowy do codziennego trudu ewangelizacji. Przyjaźń Jezusa była 

głęboka i delikatna. Taka przyjaźń jest zdolnością rozumienia drugiego do głębi. I taka 

przyjaźń nie potrzebuje wielu słów. Gdy zachorował Łazarz, jego siostry przekazują zwięzłą 

wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Bez zbędnych słów, bez 

komentarzy. Po śmierci brata Marta wypowie słowa dość szorstkie: „Gdybyś tu był, mój brat 

by nie umarł. Ale zaraz dodaje: Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś 

prosił Boga”. Jest w tych słowach pewność i jest ludzkie uczucie do przyjaciela. Tak, jakby 

mówiła: Wiem, że jesteś prawdziwym przyjacielem i mogę Ci zaufać. Przyjaźń Marty jest 

spontaniczna, prosta, poufała. Marta poprzez wiarę potrafi rozpoznać prawdziwą tożsamość 

przyjaciela. Równie silna jest przyjaźń Marii. Maria siedzi w domu i opłakuje śmierć brata. 

Maria potrzebuje osobistego wezwania. Pragnie indywidualnej więzi z Jezusem. „Nauczyciel 

jest i woła cię. Gdy tylko usłyszała te słowa, natychmiast wstała i pobiegła do Niego”. W ten 

bieg Marii zostają wciągnięci Żydzi. Sądzą, że Maria biegnie opłakiwać brata. Tymczasem 

celem biegu Marii nie jest grób ani Łazarz, tylko Jezus, wielka przyjaźń i miłość do Jezusa. 

Po spotkaniu Jezusa pada na twarz. Jest to gest uwielbienia, czci, adoracji ale także wiary. 

Maria wierzy Jezusowi jak przyjacielowi - bez słów. Równie silną i głęboką przyjaźnią 

odpowiada Jezus. Idąc do grobu Łazarza Jezus zapłakał. Świadkowie tego wydarzenia 

komentują: „oto jak go miłował!”.Jezus daje się opanować przez ludzką boleść i nie wstydzi 

się tego. Nie wstydzi się także łez. Łzy są niekiedy jedynym sposobem, w jaki możemy 

wyrazić naszą miłość i modlitwę. W Betanii Jezus odsłania swoje człowieczeństwo. Jest 

braterski i wierny, czuły i subtelny. Ceni radość przyjaźni. Ryzykuje swoje życie, by dać 

świadectwo wierności, przyjaźni i miłości. Objawia oblicze Boga Miłości. Bóg, który płacze 

nad śmiercią przyjaciela jest może dla wielu bardziej przekonujący, niż Bóg, który wskrzesza 

do życia Łazarza. Jezus wzruszył się w duchu, Jezus zapłakał, Jezus się rozrzewnił – te 

czasowniki zbliżają Jezusa do naszych niepokojów, naszej obawy przed cierpieniem, naszego 

protestu wobec śmierci. 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? 
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                  Ogłoszenia parafialne 
ZALECENIA DUSZPASTERSKIE na czas trwania stanu epidemii 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów 

państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., polecam, 

co następuje: 

Sprawowanie sakramentów 

1. Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć 

maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem 

oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności 

osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach 

kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą 

internetową. Kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte. 

2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to – w celu umożliwienia uczestnictwa w 

niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji – należy rozważyć 

odprawienie osobnych celebracji. 

3. W kaplicach domów zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy 

domu i ewentualnie stali pracownicy. 

4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas 

liturgii pogrzebowej. Do tego grona nie zalicza się celebransa, posługujących i 

pracowników firmy pogrzebowej. 

5. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania: 

o Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić 

się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź. 

o Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z 

prośbą o spowiedź. 

o Spowiedź może mieć miejsce w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach lub w 

osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie tego sakramentu z 

zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem. 

o Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o 

możliwości wzbudzenia aktu żalu doskonałego, którego motywem nie jest lęk przed karą, 

ale miłość do Pana Boga. Taki akt przywraca łaskę uświęcającą w razie niemożności 

spowiedzi. Powiązany być winien z mocnym postanowieniem wyznania grzechów przy 

najbliższej okazji. 

o Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne. 

6. Wiernym, którzy o to poproszą, można udzielać Komunii św. poza liturgią z wyjątkiem: 

o Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym. 

o Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie, jako Wiatyku. 
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• Należy pamiętać o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej. 

Celebracje Wielkiego Tygodnia 

1. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz 

budynku sakralnego. W kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę 

przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych trzecią. 

2. Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek w Archikatedrze o godz. 

10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów i usługujących. Podczas liturgii poświęcone 

zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża dziekani mogą odebrać w Wielki 

Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy. Odnowienie 

przyrzeczeń kapłańskich będzie miało miejsce po ustaniu stanu epidemii. 

3. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w Archikatedrze transmitowane 

będą przez stronę internetową parafii katedralnej. Księży proboszczów zachęcam do 

organizowania transmisji online Mszy św. i nabożeństw odprawianych w kościołach 

parafialnych. 

4. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad: 

o Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum). 

o W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z 

panującym stanem epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym. 

o Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu 

bezpośredniego. 

o W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy można 

podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. 

o Podczas Wigilii Paschalnej opuszcza się poświęcenie ognia. W liturgii chrzcielnej ma być 

zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.  

o Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił 

błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła. 

5. W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym 

roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem 

niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła. 

6. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedzieli 

Wielkanocnej przygotowane zostaną pomoce duszpasterskie dostępne na stronie 

internetowej Archidiecezji. 

Pierwsza Komunia Święta 

1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. 

Przyjmujemy zasadę, że dopóki szkoły pozostaną zamknięte, nie organizujemy dla dzieci 

żadnych spotkań w parafii. 

2. Po Wielkanocy: 

o Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy 

odwołać wszystkie I Komunie Święte w okresie trwania stanu epidemii. 

o Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, 

decyzję o terminie I Komunii Świętej podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami.  
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3. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym 

lub mailowym) z rodzicami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby, nie 

wykluczając możliwości indywidualnej Komunii Świętej. 

4. Udzielanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone do czasu odwołania stanu epidemii. 

Nowe terminy należy ustalić z biskupem szafarzem. 

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, 

a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń 

państwowych i wynikających z nich regulacji kościelnych. Wielka wdzięczność należy się 

lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę. Ich 

wysiłkom ratowania życia i zdrowia ludzkiego towarzyszy nasze duchowe wsparcie. 

Modlitwą ogarniamy chorych, przebywających w szpitalach oraz tysiące ludzi 

odbywających kwarantannę i niepewnych stanu swojego zdrowia. 

Obecna pandemia, o niespotykanych w historii konsekwencjach dla życia 

codziennego obywateli oraz funkcjonowania instytucji życia społecznego i gospodarczego, 

szczególnie bolesna jest dla wiernych, pozbawionych dostępu do Eucharystii i 

sakramentów Kościoła. Ufamy, że Bóg miłosierny wyprowadzi dobro także z obecnych 

trudnych doświadczeń, z których wyjdziemy odnowieni duchowo i umocnienie w wierze i 

miłości. 

Z serca wszystkim błogosławię 

+ Stanisław Budzik 

        Arcybiskup Metropolita Lubelski 

Lublin, 25 marca 2020 r. 

 

1. Wszystkie niedzielne Msze św. oraz wszystkie nabożeństwa o godz.17.30 i Msze św. 

wieczorne w dni powszednie oraz codzienna modlitwa różańcowa przed Najświętszym 

Sakramentem o ustanie epidemii o godz.20.30 będą transmitowane przez internetową 

stronę parafialną oraz fecebookową,  aż do odwołania. 

2. Dyspensa od niedzielnej Mszy św. wymaga od nas w zamian nałożenia czynów pokutnych 

lub miłosierdzia. Pamiętajmy o tym.   

3. W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca.. Godziny nabożeństw pozostają bez 

zmian. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo pierwszej soboty będzie transmitowane 

na żywo. Godz. 8.00 Msza św. O godz. 8.30 przed Najświętszym Sakramentem różaniec i 

15 minutowe rozważanie w duchu wynagrodzenia za grzechy ludzkości przeciwko 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Informacja dla mężczyzn Rycerzy Maryi, tym razem nie 

wyjdziemy na ulice. Proszę o uczestnictwo przez internet.  

4. Nie będzie odwiedzin chorych w domach.  

5. Kapłani służą w konfesjonałach w czasie sprawowanych Mszy św. 
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6.  Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i dekoracje ołtarza możemy składać na konto 

parafialne.   

7. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim Parafianom i 

Sympatykom sanktuarium szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 


