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 Niedziela Palmowa 

 

   Pierwsze czytanie                                                                       Iz 50, 4-7                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

   Nie Zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. Pan 

Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu 

przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. 

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet 

mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed 

zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.                                         

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                

Drugie czytanie                                                                              Flp 2, 6-11         

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

   Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył. Chrystus Jezus istniejąc 

w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 

ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w 

tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym 

aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i 

darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot 

niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 

jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                      Flp 2, 8-9                                         

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.  

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. 

 

 
 

 Ewangelia                                                                                     J 11, 1-45                                                                               
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza 

  Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty 

jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim jestem. A gdy Go 

oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie 

słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne 

pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał 

zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego 

więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: Którego 

chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział 

bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego 

przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj 

we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi 

namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich 

namiestnik: Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: 

Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają 

Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim! Namiestnik powiedział: I. Cóż 

właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat, 

widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec 

tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały 

lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a 

Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali 

Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat 

i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na 

głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z 
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Niego, mówiąc: Witaj, Królu żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili 

Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne 

Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego 

człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy 

przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino 

zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili 

między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową 

Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też 

ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. 

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, 

który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś 

Synem Bożym, zejdź z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i 

starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest 

królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: 

niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. 

Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej 

mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus 

zawołał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? To znaczy: Boże mój, Boże 

mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza 

woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował 

na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, 

aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto 

zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły 

pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I 

wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali 

się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie 

ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym. 

                                                                                                                           Oto Słowo Pańskie.                                                                                    
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                   Ogłoszenia parafialne 

✓ Dziś ostatnie Gorzkie Żale. Zapraszamy na godz. 17.00. 

✓ Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień - najważniejszy czas w roku 

liturgicznym. 

✓ Palmy poświęcone w ubiegłym roku i wcześniej prosimy przynosić przez cały tydzień 

do bazyliki. W Wielką Sobotę spalimy je wraz z tarniną podczas błogosławieństwa 

ognia. Przypominamy, że uzyskany ze spalonych palm popiół zostanie wykorzystany 

w Środę Popielcową przyszłego roku. 

✓ Dziś o godz. 13.00 zapraszamy do bazyliki na koncert Axis Mundi. To chór mieszany, 

który powstał w listopadzie 2021 r. Tworzą go absolwenci licealnego chóru 

Copernicus z Lublina oraz inni pasjonaci śpiewu, którzy starają się podtrzymywać 

tradycję wspólnego muzykowania. Zespół wykonuje muzykę chóralną różnych epok i 

stylów muzycznych.  Chór wykona śpiewy pasyjne. 

✓  Dzisiaj  wypada również 18. rocznica przejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II. 

Tradycyjnie przez wszystkie lata gromadzimy się w naszym mieście na modlitwie przy 

figurze Świętego. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację prób obalenia tego 

Wielkiego Autorytetu w oczach nie tylko Polaków, ale całego świata, duszpasterze 

wszystkich parafii Chełma i okolic organizują przy figurze św. Papieża modlitwę 

wdzięczności. Zapraszamy wszystkich, dla których nasz Wielki Rodak jest 

niekwestionowanym autorytetem. Pokażmy Świętemu i światu, że my, chełmianie, 

jesteśmy z Nim. Przynieśmy ze sobą obrazy z wizerunkiem Papieża, flagi lub świece. 

Początek modlitwy o godz. 21.00. 

✓ Spowiedź w bazylice będzie trwać do środy codziennie od godz. 17.30 do 18.30. 

Zapraszamy wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogli wyspowiadać się 

wcześniej, jak również powracających z zagranicy.   

✓ We wtorek na godz. 19.00 zapraszamy do sali różańcowej na konferencję przed 

chrztem.   

✓ W czwartek rozpoczynamy świętowanie Wielkanocy, wchodząc w okres Triduum 

Sacrum. Liturgia Wielkiego Czwartku - Wieczerzy Pańskiej - z obmyciem nóg, 

upamiętniająca ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, będzie 

sprawowana o godz. 18.00. Po niej indywidualna adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00. 

✓ W Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa - obowiązuje post ścisły. O godz. 8.00 

zapraszamy do bazyliki na modlitwę ciemnej jutrzni, a cały dzień na adorację w 

Ciemnicy. Na godz. 15.00 zapraszamy wszystkich do bazyliki na czuwanie w chwili 

śmierci Chrystusa. I w tym czasie rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. O 
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godz. 17.00 Droga Krzyżowa. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00. Ofiary złożone 

w czasie adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc św. w Ziemi Świętej. 

Po Liturgii rozpocznie się całonocne czuwanie wg następującego porządku: 

 
 

 

 

Godz. Ulice 

21-22 
Lubelska, Krzywa, św. Mikołaja, Uściługska, Szkolna  

         (Ruch Rodzin Nazaretańskich) 

22-23 

Sienkiewicza, Czarnieckiego, Młodowskiej              

Słowackiego, Spółdzielcza, Wspólna   

         (Rodzina Żywego Różańca)  

23-00 

Pocztowa, Siedlecka, Zamojska, Partyzantów, 

Mechaniczna, Wojsławicka, Żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego  

         (wszystkie grupy młodzieżowe) 

00-01 
Hrubieszowska, Mościckiego, Słoneczna, Pogodna, 

Południowa,  Tęczowa (dorośli lektorzy) 

01-02 
Żwirki i Wigury, Jana Kazimierza, Wiejska, Katedralna, 

Graniczna, Bydgoska (Przyjaciele Oblubieńca) 

02-03 
I Pułku Szwoleżerów, Czackiego, Reymonta, 

Stephensona, Śląska   (Wspólnota „Wolni w Chrystusie”)  

03-04 
 Kolejowa, Jedność, Kińczyka, Czerwonego Krzyża, 

Okszowska,  Starościńska (Oaza Dorosłych) 

04-05 
11 Listopada, ks. Piotra Skargi, Wileńska, Wołyńska 

                        (Rycerze Maryi) 

05-06 al. Piłsudskiego, pl. Niepodległości (Legion Maryi) 

06-07 Sympatycy naszego sanktuarium 
 

 

✓ W Wielką Sobotę na godz. 8.00 zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę - ciemną 

jutrznię przy Grobie Pańskim.  

 

✓  Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 15.00 (co pół 

godz.). Woda święcona będzie przygotowana w wejściu do bazyliki.  

✓ Liturgia Wigilii Paschalnej - o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.   

✓ W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 Procesja Eucharystyczna, głosząca radość ze 

Zmartwychwstania Chrystusa, oraz Msza św. dzieci z klas IV zapraszamy w strojach 

komunijnych. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Pozostałe - według porządku 
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niedzielnego. 

✓ W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. tak jak w niedzielę.   

✓ Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - Twierdza to 

pierwsza tego typu konferencja formacyjno - modlitewna w Chełmie. To czas 

słuchania Słowa Bożego znanych polskich liderów oraz wspólnej modlitwy i 

uwielbienia. Wydarzenie odbędzie się w Chełmskim Domu Kultury 22 kwietnia w 

sobotę. Zapisy na stronie www.chce.info 

✓ Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom i Gościom błogosławionego Wielkiego Tygodnia. 

 

 

 

 

 


