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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 9 stycznia 2022 r. 

   Niedziela Chrztu Pańskiego 

 

  Pierwsze czytanie                                                                    Iz 40, 1-5. 9-11                                                                                     
  Czytanie z 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 

http://www.bazylika.net/
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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. 

                                                                                                                                                                                                  

Aklamacja                                                                                       Łk 3, 16                                                                                  
 

  Jan powiedział: "Idzie mocniejszy ode mnie;  

                                                          On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem". 

 

 

 
 
 

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

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

Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; 

lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 

sandałów. On będzie was chrzcił 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 nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba 

odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".  

                                                                                                      Oto Słowo Pańskie.  

 

 

  

                                                                      

  

http://mateusz.pl/czytania/2022/20220109.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2021/20211031.html#start


  

                                                                                                                                                               2/2022 

                                             Wizyta duszpasterska 2021/22 

Poniedziałek 10 stycznia    Kolejowa 2A,10,12,14,16,18,20,22; Wspólna, Spółdzielcza, 

                                             Starościńska(domki), Słowackiego14,16,18,20,22,24, Starościńska 4A 

Wtorek      11 stycznia       Kolejowa 60, 62a, 62B, 64A, 64B, 64C, 64D, 64E 

Środa         12  stycznia      Kolejowa 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86,  90, Piłsudskiego 27/1-30;31-75 

Czwartek   13 stycznia      Piłsudskiego 1,3,5,2,4,6,8,10,7,9,11,11a,15,17,19,12,12a,18,20,22,23,25 

Piątek        14 stycznia       Piłsudskiego 30/1-35, 30/36-75, 30a/1-45, 30a/46-90, 30b/1-35, 30b/36-65 

Sobota         15 stycznia (przed południem) Jedność 45, Jedność numery nieparzyste, Kolejowa 91,93,95, 

                                            Czerwonego Krzyża, Okszowska, Kolejowa domy jednorodzinne 

                                          ( po południu) Jedność 43A i Dom dziecka, Jedność 4, Jedność 45A 

 

Poniedziałek  17 stycznia     Wołyńska 13/1-180, Piotra Skargi 5,7,9 

Wtorek          18 stycznia      11-ego Listopada 1, 2A, 2B, 3, 4, 6A, 6B 

Środa             19 stycznia      Piotra Skargi 1/1-180, Wołyńska 8, 9, 16, 16A, 18A, Wileńska 1 

Czwartek      20 stycznia      Wołyńska 3/1-180, 5/1-90, 14, Śląska 4, 5, I Pułku Szwoleżerów 23, 23A 

Piątek            21 stycznia       I Pułku Szwoleżerów 3, 5, 7, 8, 10 11, 13, 14, 17, 17A, 19, 19A, 21, 27 

                                                 Czackiego, Plac Niepodległości 2, Śląska 1, 2   

Sobota            22 stycznia     (przed południem)  Pocztowa 32-60, Reymonta, Zamojska, Partyzantów, 

                                               Mechaniczna, Mościckiego, Tęczowa, Słoneczna, Pogodna, Południowa 8 

                                               Pocztowa 29-37, Uściługska, Hrubieszowska, Wiejska 32-36 

                                               (po południu) Siedlecka, Czarnieckiego, Lubelska, Kińczyka 

 

Poniedziałek   24 stycznia    Piotra Skargi 3, I Pułku Szwoleżerów 15, Słowackiego 

Wtorek            25 stycznia  Młodowska 5, 7, 9, 16, 18, 17, 19, Wojsławicka 1, 3, 5, Św. Mikołaja 5-12 

                                                Szkolna 2, 4, 6, Krzywa 42, 42a, Jana Kazimierza 2-10 

Środa               26 stycznia   Żwirki i Wigury 1-27, Wiejska 2-26, Stephensona 

Czwartek         27 stycznia   Sienkiewicza 8-12, 14, 14A, 16, 18, 22, 24, 26, 28 

Piątek               28 stycznia   Katedralna 3, 3A, Graniczna 4B, I AWP 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A 

Sobota              29 stycznia   (przed południem) Graniczna, Bydgoska, Katedralna 

                                                (po południu)  Wizyty dodatkowe 

 

 

 

                                                       

Czytania na każdy dzień  

                 

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 Sm, 1, 1-8 

 

Ewangelia Mk 1, 14-20 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 Sm 1, 9-20 

                                                         

Ewangelia Mk 1, 21-28 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 Sm 3, 1-10. 

19-20 

 

 Ewangelia Mk 1, 29-39 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Sm 4, 1b-11 

 

 Ewangelia Mk 1, 40-45 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 1 Sm 8, 4-7.10-

22a 

 

 Ewangelia Mk 2, 1-12 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 1 Sm 9, 1-4. 17-

19;10,1 

                                   

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 

 
• 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.  

 

• Trwają zapisy na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w dniach 9 - 17 sierpnia. Osoby zainteresowane 

odsyłamy po informacje do zakrystii i kancelarii parafii oraz na naszą stronę internetową. 

• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na weekendowe rekolekcje dla kobiet w każdym wieku 

i powołaniu - kurs Maria Magdalena. Odbędą się w dn. 14 – 16 stycznia. To czas odkrywania piękna 

swojej kobiecości i wartości w Bogu. Koszt: 80 zł. Zapisy na ten kurs oraz na inne kursy na stronie: 

www.chce.info. 

• Trwa zbiórka makulatury na cele charytatywne. Kontener znajduje się za budynkiem 

pobazyliańskim. Przypominamy, że obecnie każdy przywozi ją indywidualnie, bo parafia nie 

prowadzi akcji zbierania tego surowca w mieście.  

• W naszym mieście działa od 22 grudnia jadłodzielnia, umieszczona na Targowisku Miejskim przy 

ul. ks. Popiełuszki- wejście przy sklepie ogrodniczym. Czynna jest od poniedziałku do soboty w 

godzinach od 6.00 do 18.00. Korzystać z niej mogą wszyscy, jak i wszyscy mogą dostarczać tam 

gotowych produktów, zabezpieczonym przed zepsuciem. Szczegóły na plakacie, na tablicy ogłoszeń. 

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

i Sympatykom naszego sanktuarium udanego tygodnia. 

• Jutro rozpoczynamy wizytę duszpasterską - od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, w sobotę 

od godz. 9.00 i po południu od godz. 13.00. Program wizyty na dwa tygodnie znajduje się na 

stronie internetowej parafii oraz w gazetce parafialnej. Jeśli nie mamy wody świeconej w domu, 

można ją zabrać z kościoła. Naczynie znajduje się przy wejściu do zakrystii. Gdyby się nie 

udało, proszę przygotować wodę w domu i poinformować kapłana, że jest nieświęcona. Jeśli 

przez ostatnie dwa lata zaszły jakieś zmiany w naszych domach co do osób zamieszkujących, 

prosimy również o informację w tym czasie kiedy kapłan będzie w naszym domu. 

Przypominamy, że parafianinem jest osoba mieszkająca ponad trzy miesiące w parafii i 

niekoniecznie zameldowana. Dlatego mieszkający na stancji są też naszymi parafianami. Jeśli 

ktoś nie mieszka ponad trzy miesiące na terenie parafii, a jest tylko zameldowany nie jest wtedy 

parafianinem danej parafii, lecz tam gdzie mieszka. (z wyjątkiem studentów i osób 

wyjeżdżających sezonowo do pracy za granicę). Znakiem gotowości zaproszenia duchownego 

niechaj będą uchylone drzwi mieszkań w blokach czy furtki w domach jednorodzinnych albo 

zawieszona na klamce lub drzwiach kartka. Jeśli w naszym sąsiedztwie są osoby starsze czy 

chore, które również pragną przyjąć kapłana, prosimy sąsiadów albo bliskich o umożliwienie im 

tego spotkania. Gdyby zdarzyło się tak, że ktoś zaprosił wcześniej kapłana, a w dniu wizyty jest 

chory (przeziębienie czy COVID-19,czy jesteśmy na kwarantannie), prosimy o wcześniejsze 

poinformowanie. Naszą wspólną modlitwę błogosławieństwa domu przełożymy wówczas na 

inny czas. Na zakończenie wizyty duszpasterskiej w parafii zapraszamy wszystkie rodziny, 

które wybrały drugą formę wizyty duszpasterskiej, do kościoła na Mszę św. z 

błogosławieństwem.  


