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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 marca 2023 r. 

 Druga Niedziela Wielkiego Postu 

 

 

   Pierwsze czytanie                                                                     Rdz 12, 1-4a                                                                                    
   Czytanie z Księgi Rodzaju 

   Pan Bóg rzekł do Abrama: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 

kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i 

twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy 

tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. 

Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi". Abram udał się 

w drogę, jak mu Pan rozkazał.                                      

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                               

Drugie czytanie                                                                              2 Tm 1, 8b-10         

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

   Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii 

mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych 

czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w 

Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez 

pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na 

życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. 

                                                                                                                    Oto Słowo Boże.  

 

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                      Mt 17, 5                                         

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:  

                                                                "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". 

                                                                                                                    

 

 Ewangelia                                                                                   Mt 17, 1-9                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

  Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę 

wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, 

rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 

chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 

Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 

się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, 

dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 

widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 

«Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie". 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie. 

 

Ojcze, zaprowadź nas na górę Przemienienia, gdzie możemy oglądać piękne oblicze 

Twojego Syna. Pozwól nam słuchać Twojego Słowa, abyśmy się do Niego upodobnili. 

On, poprzez dar ze swojego życia, pokonał zło, które nas od Ciebie dzieli. Amen. 
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Modlitwa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu   

Serdecznie zapraszamy naszych Parafian i Sympatyków na cotygodniową adorację w kaplicy adoracji 

znajdującej się w bazylice. 

 

Poniedziałek : 

10.00- ul. Piłsudskiego 1,2,3,4,5.6,7,8.9.10, 11,11A,12,12A. 

11.00- ul. Piłsudskiego 23,25,27 

12.00- ul. Piłsudskiego 18,20,22 

13.00- ul. Piłsudskiego 30A 

14.00- ul. Piłsudskiego 30 B 

15.00- ul. Piłsudskiego 30   

16.00- ul. Piłsudskiego 15,16, 17,19 

Wtorek: 

10.00-  ul. Wołyńska 13  

11.00-  ul. ks. P. Skargi 1  

12.00-  ul. ks. P. Skargi- 3,5,7,9 

13.00-  ul. 11 Listopada 3 

14.00-  ul. 11 Listopada 1,2A,2B,4, 6A,6B  

15.00-  ul. Plac Niepodległości 2, ul. Stephensona, ul. Czackiego, ul. Reymonta  

16.00-  ul. Śląska 1,2,4,5,   

Środa: 

10.00-  ul. Wołyńska 3,5, 7,9 

11.00-  ul. Wołyńska  14, 16,16A, 18, 18A,.   

12.00-  ul. Kolejowa 72,74,76,78,80 

13.00-  ul. Kolejowa 84, 86,88,91.95 

14.00-  ul. Kolejowa 2A, 10,12,14,16,18,20,22 i  domy prywatne numery nieparzyste 

15.00-  ul. Kolejowa 60,62A,64A,B,C,D,E  i domy prywatne numery parzyste    

16.00-  ul. Młodowskiej,  ul. Czarneckiego, ul. Sienkiewicza 14,14A,24, 26,28  

 

Czwartek: 

10.00-  ul. Lubelska, ul. Szkolna, św. Mikołaja, ul. Krzywa 

11.00-  ul. Jedność 41,45,45A  i domy prywatne.  

12.00-  ul. Kińczyka, ul. Starościńska, ul Spółdzielcza, ul. Wspólna,   

13.00-  ul. Słowackiego  14, 16,18, 20,22,24,26,28,30. 

14.00-  ul. Słowackiego 1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11, 13,15, 17,19,21,23, 25. 

15.00-  ul. I Płk. Szwoleżerów8, 8A, 10,  11,13,15,17,17A.   

16.00-  ul. I Płk. Szwoleżerów 19,19A, 21,23,23A, 27 

 

Piątek: 

10.00-  ul. Siedlecka, ul.Uściługska, ul, Pocztowa ,ul. Zamojska 

11.00-  ul. Wojsławicka 1,3,5,  ul. Południowa, ul.Tęczowa, ul. Mościckiego.   

12.00-  ul. Wiejska domy prywatne, ul Hrubieszowska, ul. Partyzantów 

13.00-  ul. I AWP 1A,3,3A,5,5A,  

14.00-  ul. Bydgoska, ul. Katedralna bloki kolejowe, ,  

15.00-  ul. Jana Kazmierza,  ul. Pogodna, ul Mechaniczna 

16.00-  ul. Żwirki i Wigury   

Sobota: 

10.00- ul. Graniczna 4,4B, ul. Katedralna 3,3A  

11.00 -ul. Wiejska , ul. Graniczna 

12.00- ul. Czerwonego Krzyża, ul. Okszowska,  

13.00-  Sympatycy Sanktuarium 

14.00-  Osoby które złożyły intencje modlitewne do kaplicy adoracji.               
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                  Ogłoszenia parafialne 

✓ Dzisiejszą II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy jako dzień modlitwy, postu i 

solidarności z misjonarzami pod hasłem: Z Misjonarzami budujemy Kościół. W naszej 

wspólnocie gościmy dziś kapłana, chełmianina, misjonarza ks. Łukasza Grona, który 

od ponad sześciu lat posługuje na Ukrainie - obecnie jako proboszcz w Podlisku na 

południu Ukrainy. Po każdej Eucharystii będziemy mogli wesprzeć materialnie 

naszego misjonarza poprzez złożenie ofiary do puszki. 

✓ Cieszymy się, że powoli ożywia się adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy 

adoracji naszego sanktuarium. Przypomnę, że zwróciliśmy się z prośbą do naszych 

Parafian i Sympatyków o podjęcie dyżurów w ramach grafiku, w którym jest 

propozycja konkretnego dnia i godziny dla mieszkańców poszczególnych ulic i 

bloków. Został on umieszczony na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej parafii 

oraz ponownie w gazetce. Prosimy wnikliwiej przyjrzeć się  swoim planom i 

obowiązkom, a z pewnością znajdziemy czas, by przybyć na modlitwę. A Bóg, który 

widzi w ukryciu, odda Tobie - jak głosi Ewangelia. 

✓ Sympatyków Radia Maryja i Telewizji TRWAM zapraszamy we wtorek  na modlitwę 

różańcową o godz. 17.30, Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na spotkanie tworzącego 

się Koła Przyjaciół Radia Maryja, które odbędzie się w bibliotece w podcieniach. 

✓ Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza w okresie Wielkiego Postu na rekolekcje 

dla mężczyzn - kurs Jakub oraz dla kobiet - kurs Maria Magdalena. To doskonała 

okazja, aby odkrywać swoją tożsamość w relacji z Bogiem. Rekolekcje dla mężczyzn 

odbędą się w dniach 17 - 19 marca, dla kobiet zaś 24 - 26 marca. Zachęćmy swoją 

drugą połówkę! Zapisy na stronie: www.chce.info 

✓ Rada Parafialna, Komisja ds. Kultury kierują zaproszenie do wszystkich, którzy 30 

kwietnia (w niedzielę) chcieliby wybrać się do Teatru Muzycznego w Lublinie na 

operetkę Baron Cygański. Jest to najpopularniejsze i najbardziej lubiane dzieło J. 

Straussa. Koszt biletu i przejazdu: 150 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii przez dwa 

tygodnie. 

✓ Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 

22 - 30 lipca. Przypominamy, że w tym czasie będzie się tam odbywało piękne 

wydarzenie modlitewne z ciekawym programem - festiwal młodych. Informacje o tym 

wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń. 

Osoby, które się zapisały, prosimy o wpłacanie zaliczki w wysokości 500 zł. 
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✓ Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom szczęśliwego i zdrowego tygodnia 

pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 

                                                              Odeszli do Pana 

                                     Śp. Klekociuk Regina l. 90, Śp. Pilipczuk Barbara l. 77 


