
 

                                                                                                                                                            3/2021 

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 10 stycznia 2021 r. 
  Święto Chrztu Pańskiego 

 

  Pierwsze czytanie                                                                         Iz 55, 1-11 
  Czytanie z Księgi Proroka Izajasza  

    Tak mówi Pan: "Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu 

wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie 

Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i 

przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste 

przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów 

wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, 

przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo on 

ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do 

Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje 

nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad 

ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, 

podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie 

użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak 

słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, 

co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa".  

                                                                                                                               Oto słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                                 1 J 5, 1-9     

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła                                                                                             

   Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący 

Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że 
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miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość 

względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko 

bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, 

jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus 

Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i 

we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda 

i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej 

znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                    

Aklamacja                                                                                     1 Tm 3,16                
 
 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego: 

                                                                                   "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata". 

 

 

 

Ewangelia                                                                                                                        Mk 1, 7-11 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka  

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

schyliwszy się, 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 Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, 

w Tobie mam upodobanie".  

                                                                                                     Oto Słowo Pańskie.  
 

 

Rozważanie 

Okres Bożego Narodzenia kończy się świętem Chrztu Pańskiego w Jordanie, wydarzeniem pełnym 

tajemnic i mającym kluczowe znaczenie w Historii Zbawienia. Nad brzegiem Jordanu 

kontemplujemy ze zdumieniem podobnym do Jana Chrzciciela, jak Syn Boży, który stał się 

człowiekiem, dobrowolnie ustawia się w kolejce grzeszników i przyjmuje chrzest pokuty, który 

głosił Jan.  

Jako owoc tego czynu solidarności Jezusa z ludźmi, objawia się nam Trójca Święta: poprzez głos 

Ojca, poprzez posłuszne słuchanie wcielonego Syna i poprzez moc Ducha, który zstępuje na Niego 

w postaci gołębicy. Chociaż historia jest krótka i opowiedziana przez Marka z prostotą, ma wielką 

głębię teologiczną i w pewnym sensie przedstawia dzieło odkupienia, którego dokonał Pan Jezus.  
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Z jednej strony Jezus zanurza się w wodach Jordanu, które symbolizują 

pokutę, karę i śmierć, jaką ludzie cierpią z powodu grzechu. Wody 

symbolizują również cierpienie Jezusa na krzyżu. W ten sposób 

przypominają nam o karzących wodach w czasie potopu (por. Rdz 6-9).  

Ale te same wody Jordanu, uświęcone przez Jezusa, symbolizują coś 

więcej niż karę, są także symbolem nowego stworzenia: chrześcijańskiego 

chrztu. Kiedy Jezus wyłania się z wody, zapowiadane jest jego 

zmartwychwstanie, co z kolei jest zapowiedzią naszego 

zmartwychwstania. W ten sposób wody Jordanu przypominają nam 

pierwotne wody opisane w Księdze Rodzaju (por. Rdz 1), z których 

wszystko stworzył głos Boga i nad którymi unosił się Duch Boży.  

Całe wydarzenie Chrztu Pańskiego objawia zatem nieskończone 

miłosierdzie Boga wobec Jego stworzeń. Rzeczywiście, niebiosa 

otwierając się dla Jezusa są w ostateczności otwierane dla ludzi; głos Ojca, 

który zawsze nazywa odwieczne Słowo „Umiłowanym Synem”, wzywa 

Go także teraz jako człowieka, jako pierwszy owoc dla nas wszystkich; a 

Duch Święty, który wiecznie wypływa z miłości Ojca i Syna, zstępuje na 

Jezusa z Nazaretu, jako zapowiedź Jego zstąpienia na synów Bożych. 

Dzięki temu cennemu darowi, który Pan zdobył na krzyżu, dzięki 

„chrztowi w Duchu Świętym”, możemy zwracać się do Boga jak 

ukochane dzieci, z miłością i ufnością. Dlatego święty Cyryl Jerozolimski 

mówi nam: „jeśli masz szczerą pobożność, zstąpi na ciebie Duch Święty i 

usłyszysz głos Ojca”.  

Radosna prawda o naszym boskim synostwie może i powinna oświetlać 

całe nasze życie, do tego stopnia, aż będziemy żyć i myśleć jak sam Jezus. 

Św. Josemaría mówi nam na ten temat, że świadomość i poczucie, że 

jesteśmy dziećmi Bożymi, „tworzy autentyczny program życia 

wewnętrznego, który spełniasz poprzez drobne, ale, podkreślam, stałe 

pobożne ćwiczenia w obcowaniu z Bogiem. W tym sposób wyrobisz w 

sobie sposób bycia i uczucia dobrego dziecka”.  

Osoba, która czuje, jak Pan Jezus, że stale spoczywa na niej pełne miłości 

spojrzenie Boga, jest pełna pociechy i pewności, ponieważ ten dobry Bóg, 

który wylewa na nią swoją bezwarunkową serdeczność, mówi jej: „Ty 

jesteś moim synem umiłowanym”.  

Teraz, gdy zaczynamy okres zwykły, naznaczony drobnymi codziennymi 

zdarzeniami, możemy ponownie odkryć ten wspaniały dar, który Jezus 

uzyskał dla nas na krzyżu i przekazać go naszej rodzinie i przyjaciołom. 
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                                Ogłoszenia parafialne 

• 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.   

• Wdzięczni jesteśmy wszystkim Rodzinom, z którymi spotkaliśmy się w minionym tygodniu na wspólnej 

modlitwie w bazylice w ramach wizyty duszpasterskiej w roku pandemii organizowanej w innej formie. 

Dziękujemy za Waszą obecność, świadectwo wiary, za pomoc w dostarczeniu modlitwy błogosławieństwa 

sąsiadom niemogącym z różnych przyczyn być fizycznie obecnym w świątyni. W tym tygodniu chcemy się 

spotkać w następującym porządku, zapraszając reprezentanta rodziny na wspólną modlitwę. Pozostałych 

zachęcamy do uczestnictwa online, jeśli tylko to możliwe. 

poniedziałek 11 stycznia godz. 17.30 

Mieszkańcy ulic: Kolejowa 14, 16, 18, 20, 22, 60, 62A,B, 64A,B,C,D,E; Kińczyka 1, 6 oraz domy prywatne. 

wtorek 12 stycznia godz. 17.30 

Mieszkańcy ulic: Sienkiewicza 8 - 12, 14, 14A, 16, 18, 22, 24, 26, 28; Kolejowa 2A, 10, 12, 14, 16; Spółdzielcza, 

Starościńska, Wspólna. 

środa 13 stycznia godz. 17.30 

Mieszkańcy Słowackiego 1 - 25; 2 – 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.  

czwartek 14 stycznia godz. 17.30 

Mieszkańcy ulic: Żwirki i Wigury; Wiejska 2 – 36; Bydgoska 1 – 25; Stephensona; Plac Niepodległości 2; 

Czackiego; Reymonta.  

piątek 15 stycznia godz. 17.30 

Mieszkańcy ulic: Katedralna 3, 3A, 7 - 15 i 8 – 16; Jana Kazimierza 2 – 10; Graniczna 13 - 39 (domy prywatne), 

kamienice 6 - 18 oraz bloki nr 4 i 4B; Mościckiego; Tęczowa; Słoneczna; Pogodna; Południowa; Hrubieszowska. 

sobota 16 stycznia godz. 17.00 

Mieszkańcy ulic: I Armii Wojska Polskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A; Wojsławicka 1, 3, 5; św. Mikołaja 5, 7, 9, 6 - 12; 

Szkolna 4 - 6; Lubelska; Młodowskiej 7, 9, 16, 18, 17, 19; Krzywa 42, 42A; Czarnieckiego 4, 6; Pocztowa, 

Uściługska; Mechaniczna; Partyzantów; Zamojska; Siedlecka 1, 3 - 17.  

Do zobaczenia na wspólnej modlitwie.  

W przyszłą niedzielę 17 stycznia o godz. 12.00 odprawimy Mszę św. dziękczynną za wszystkie rodziny, 

które uczestniczyły w tej formie wizyty duszpasterskiej. 

• Aktualnie po Polsce peregrynuje kryształowa monstrancja z Medjugorie, która będzie stanowić główny, 

najjaśniejszy punkt projektowanego ołtarza adoracji  dla Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu 

– Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w sanktuarium w Medjugorie. Od 14 do 28 stycznia br. w naszej parafii 

i sanktuarium będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tejże monstrancji. W tym czasie odbędą się 

też całonocne czuwanie z 19 na 20 stycznia z rozważaniem Męki Pańskiej oraz modlitwa o uzdrowienie duszy i 

ciała. W dni powszednie adoracja trwać będzie w godzinach od 17.00 do 18.00, w niedzielę zaś od 13.00 do 

16.00. Przybycie monstrancji z Medjugorie do naszego sanktuarium nie jest wcale przypadkowe. To tutaj króluje 

nam Matka Boża Chełmska – Matka Jedności. A jedność to synonim pokoju! Dlatego też wobec coraz bardziej 

narastającego niepokoju w naszej ojczyźnie i w świecie, spowodowanego nie tylko pandemią, chcemy i my  

wypełnić tę monstrancję gorącą modlitwą o pokój w naszych sercach, rodzinach, mieście, Ojczyźnie i na całym 

świecie. 14 stycznia po południu monstrancję przywiezie do sanktuarium Mariusz Drapikowski - jej wykonawca, 

który przybliży nam ideę modlitwy o pokój na świecie. 

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

Sympatykom naszego sanktuarium udanego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


