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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 5 grudnia 2021 r. 

   Druga Niedziela Adwentu 

 

  Pierwsze czytanie                                                                          Ba 5,1-9                                                                                     
  Czytanie z Księgi Proroka Barucha 

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty 

chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości 

pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem 

Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u 

Boga, na wieki będzie nazwane: „Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”. 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe 

dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, 

rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, 

a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem 

postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do 

zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz 

Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi 

Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i 

miłosierdziem.                      

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                               

Drugie czytanie                                                                               Flp 1,4-6.8-11           

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian  

   Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, 

z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili 

obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, 

http://www.bazylika.net/
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dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco 

tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, 

aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i 

wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na 

dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa 

ku chwale i czci Boga.      

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                  

Aklamacja                                                                                      Łk 3,4.6           
 

  Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  

                                                                             wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

 

 
 
 

Ewangelia                                                                                                                          Łk 3,1-6 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza    

     Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju 

Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza 

skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc 

całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak 

jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie 

wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a 

wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 

 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20211031.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Rekolekcje Adwentowe 

Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

12-15 grudnia 2021r  

Rekolekcje prowadzi o. dr Mariusz Słowik  

Gwardian Niepokalanowa 

 

Niedziela, 12 grudnia 2021 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych: godz. 7.00; 9.00; 

12.00; 16.00, 18.00 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci: godz. 10.30 

Msza św. z wprowadzeniem relikwii św. Maksymiliana: godz. 

12.00 

Poniedziałek, 13 grudnia 2021 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych: godz. 6.00; 

8.00;10.00; 16.00, 18.00, 19.30 

Msza św. w Rocznicę Stanu Wojennego godz. godz. 9.00. 

Dzień spowiedzi starszych i chorych w domach od godz. 9.00. 

Wtorek, 14 grudnia 2021 - DZIEŃ SPOWIEDZI  

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych: godz.6.00; 8.00, 

10.00; 16.00;18.00,19.30 

Środa, 15 grudnia 2019 - DZIEŃ SPOWIEDZI 

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych: godz. 6.00; 8.00, 

10.00; 16.00, 18.00 

Nowenna do Bożego Narodzenia: godz. 17.30 

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Prowadzi ks. Krzysztof 

Kralka: godz. 19.00 

 

Dzieci zapraszamy wraz z rodzicami.  

Młodzież zapraszamy na godz. 19.30. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Iz 35, 1-10 

 

Ewangelia Łk 5, 17-26 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 40, 1-11 

                                                         

Ewangelia Mt 18, 12-14 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Rdz 3, 9-15 

 

2 czytanie Ef 1, 3-6.11-12 

 

 Ewangelia Łk 1, 26-38 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 41, 13-20 

 

 Ewangelia Mt 11, 11-15 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Iz 48, 17-19 

 

 Ewangelia Mt 11, 16-19 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Syr 48, 1-4. 9-

11 
                                    

Ewangelia Mt 17, 10-13 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie So 3, 14-17 

                            

2 czytanie Flp 4, 4-7 

                                      

Ewangelia Łk 3, 10-18 
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Ogłoszenia parafialne 

• Cieszymy się, że w pierwszym tygodniu Adwentu dużo osób uczestniczyło w roratach 

o godz. 6.00. Życzymy wytrwałości do końca i zapraszamy kolejne, które być może 

nigdy jeszcze w tej modlitwie nie uczestniczyły. Dzieci zapraszamy dwa razy w 

tygodniu we wtorek i czwartek również na godz. 6.00. Wtedy przychodzimy z 

papierowym serduszkiem ze swoim imieniem i nazwiskiem. Prosimy wszystkich o 

przynoszenie lampionów. 

• Dzisiejsza niedziela jest Dniem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ogarniamy 

modlitwą naszych braci i siostry. 

• Dziś przed bazyliką odbywa się kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez 

członków Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Dochód z ręcznie wykonanych ozdób 

przeznaczony będzie na wsparcie Chełmskiego Centrum Ewangelizacji. Są też 

rozdawane ulotki informujące o idei i działaniach Centrum. 

• Jutro od godz. 16.00 w kancelarii parafialnej będzie przyjmował prawnik. Osoby 

zainteresowane zapraszamy! 

• Jutro również bezpośrednio po Mszy św. wieczorem zapraszamy na spotkanie w 

domu parafialnym Radę Parafialną. 

• W środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 

16.00 i 18.00. O godz. 12.00 Godzina Łaski Maryi. Zapraszamy do bazyliki na 

wspólną modlitwę. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste 

zawierzenie w macierzyńską niewolę Maryi osób, które przez ostatnie rekolekcje, 

trwające 33 dni, przygotowywały się do tego wydarzenia. Oczywiście na odnowienie 

zawierzenia zapraszamy też tych, którzy już wcześniej oddali się w macierzyńską 

niewolę miłości Maryi. Osoby, które będą odnawiały bądź dokonywały po raz 

pierwszy aktu oddania Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi prosimy 

o przyniesienie własnoręcznie napisanego tekstu oddania, który można znaleźć na 

stronie internetowej www.oddanie33.pl. 

• W środę o godz. 10.15 odprawiona zostanie Msza św. jubileuszowa, dziękczynna 

połączona z aktem zawierzenia Matce Bożej Chełmskiej w 15. rocznicę istnienia 

firmy TSL Sp. z o.o. Zapraszamy! 

• W środę po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na uwielbienie Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie połączone z premierą nowej płyty zespołu Good God. 

Album zawiera pieśni uwielbienia, które będą wykonywane podczas nabożeństwa. 

• W sobotę podczas Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlili się w intencji ks. 

Damazego w dniu jego imienin. Serdecznie zapraszamy! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oddanie33.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0F0fZj_bcw0KFjyNYmHN7hKNo31NfQ9F0vT-5AA6NC3TuKTyXf1t5msKo&h=AT3nVC5lReRgzX784V5E48zTGybEFW-bY2f6IOWAAIff89ggRIKM8gL_oW3QRCdOGxSK0s-6zpj3y-car0hqsHd0j074pyEuYDSA7Z9K20OJS5H-7VWbaWwtdDaaZC7DEtZ-Nw
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• W przyszłą niedzielę rozpoczynają się rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy 

włącznie. Poprowadzi je o. dr Mariusz Słowik, gwardian z Niepokalanowa. Tak 

zorganizujmy sobie czas, by uczestniczyć w tych ćwiczeniach duchowych oraz 

skorzystać ze spowiedzi. Program rekolekcji znajduje się na stronie internetowej 

parafii i tablicach ogłoszeń, w gazetce oraz wyłożony jest na stolikach przy wyjściu. 

Podczas tegorocznych rekolekcji zostaną wprowadzone do naszego sanktuarium 

relikwie św. Maksymiliana. Będzie to w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00. 

Zapraszamy! 

• W poniedziałek w czasie rekolekcji kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną 

chorych w domach. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii. 

•  Podczas rekolekcji Parafialny Zespół Caritas będzie też rozprowadzał świece na stół 

wigilijny. 

•  Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy pobrali już poświęcone opłatki, by 

zanieść je swoim sąsiadom w blokach czy w domach jednorodzinnych. Zachęcamy 

kolejne osoby - przedstawicieli bloków czy ulic, na których są domy jednorodzinne - 

by zabrały opłatek dla ich mieszkańców. Zaangażujmy się w tę posługę!  Opłatki 

możemy odbierać z sali różańcowej w czasie pracy kancelarii lub po Mszach św. 

• Nasze antepedium znów opuściło bazylikę. Tym razem na wystawę do Muzeum 

Narodowego w Lublinie. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Sympatykom, Pielgrzymom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod 

opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


