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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 3 kwietnia 2022 r. 

   Piąta Niedziela Wielkiego Postu rok C 

 

 

   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] 

http://www.bazylika.net/
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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.   

                                                                                                                                                 

 Aklamacja                                                                                       J 12,13                                                                                 
 

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

 

 

 

 

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

    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. 

 

 

 

 

 

 

  

http://mateusz.pl/czytania/2022/20220130.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2022/20220109.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2021/20211031.html#start
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      R E K O L E K C J E  W I E L K O P O S T N E                                

Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej                                                                  

03- 06 kwietnia 2022 – dzieci, młodzież i dorośli 

Niedziela 3 kwietnia 

7.00 -   Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                                                                                         

9.00 -   Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                       

10.30 - Msza św. z nauką dla dzieci                                                                                 

12.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                    

16.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                

18.00 - Msza św. z nauka dla dorosłych 

Poniedziałek 4 kwietnia 

7.00 -   Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                                                                                         

9.00 -   Odwiedziny chorych w domach                                                                                       

10.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                 

11.30 – Konferencja dla młodzieży szkół średnich                                                                                    

16.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                

18.00 - Msza św. z nauka dla dorosłych                                                                                                                                                         

19.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży studiującej i pracującej                                                                                             

Wtorek 5 kwietnia I dzień spowiedzi 

7.00 -   Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                                                                                         

8.45 -   Konferencja z nauką dla klas VII-VIII                                                                                       

10.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                 

11.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich                                                                                    

12.30 - Konferencja z nauką dla klas IV-VI                                                                                

16.00 - Msza św. z nauka dla dorosłych                                                                                                                                                         

18.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                       

19.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży studiującej i pracującej  

Środa 6 kwietnia II dzień spowiedzi                                                                                 

7.00 -   Msza św. z nauką dla dorosłych                                                                                                                                                         

8.45 -   Konferencja z nauką dla klas VII-VIII                                                                                       

10.00 - Msza św. z nauką dla dzieci                                                                                 

11.30 - Konferencja z nauką dla klas I-III                                                                                    

12.30 - Msza św. z nauką dla klas IV-VI 

16.00 - Msza św. z nauka dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                          

18.00 - Msza św. z nauka dla dorosłych                                                                                                                                                         

19.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży studiującej i pracującej                                                                                                                                                                         

 

                     Rekolekcje prowadzi  o. Jerzy Kielech – Paulin 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dn 13, 1-62 
 

Ewangelia J 8, 12-20 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Lb 21, 4-9 

                                                         

Ewangelia J 8, 21-30 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Dn 3, 14-95 

 

 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 o. dr Jerzy Kielech, paulin, 

przełożony domu zakonnego i proboszcz parafii na Bachledówce, wraz z ks. 

Diakonem. 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 godz. 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 młodzieży 

przewidziane są w poniedziałek i wtorek, a dla dzieci - we wtorek i środę. Ufamy, że 

mimo różnych trudności nie zabraknie w świątyni dzieci i młodzieży. Apelujemy 

zarówno do rodziców jak i nauczycieli o roztropność oraz odpowiedzialność. 

Program znajdziemy w  „Sercu Maryi” 

• Młodzież z Ruchu „Światło – Życie” rozprowadza przed bazyliką palmy. Dochód z 

ich sprzedaży przeznaczony będzie na wakacyjne wyjazdy na rekolekcje.   

• Dziś o godz. 13.00 zapraszamy do bazyliki na koncert pt. Medytacje i psalmy w 

wykonaniu zespołu Baroque.Collective, który powstał w Akademii Muzycznej im. 

Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Zespół występuje, grając na instrumentach 

historycznych w różnych konfiguracjach, a w swoim repertuarze ma utwory od 

renesansu do późnego baroku. 

• Parafialny Zespół Caritas przygotowuje paczki dla potrzebujących rodzin w naszej 

wspólnocie parafialnej. W czasie trwających rekolekcji możemy wspomóc to 

przedsięwzięcie przez złożenie darów o przedłużonej dacie ważności: wędliny 

zapakowane próżniowo inne artykuły spożywcze, chemiczne, środki czystości. 

• Ekstremalna Droga Krzyżowa  w naszym mieście w piątek 8 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 bądź na stronie internetowej. 

• W najbliższy piątek również ks. Arcybiskup zaprasza młodzież na drogę krzyżową, 

która od lat odbywa się na terenie obozu koncentracyjnego w Lublinie na Majdanku.   

• 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 fragmentu 

tekstu, który będzie zapisany dużymi literami.  

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

• Serdeczne podziękowania firmie ETF SYSTEM, za nieodpłatne wykonanie 

modernizacji oświetlenia wewnętrznego Domu Pielgrzyma, w ramach pomocy 

Uchodźcom wojennym. 

• W kawiarence są do nabycia szklane buteleczki na wodę święconą z wizerunkiem 

Matki Bożej Chełmskiej oraz fasadą naszej bazyliki. Polecamy też ciekawe świece - 

mogą być znakomitą dekoracją stołu lub stanowić ewentualny prezent.  

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

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Gościom i Sympatykom sanktuarium szczęśliwego tygodnia czasu 

rekolekcji pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 


