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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 20 maja 2018 r. 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 

 Pierwsze czytanie                                                                        Dz 2, 1-11                               
 Czytanie z Dziejów Apostolskich  

  Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im 

Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 

przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy 

przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – 

Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 

Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi 

oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie 

dzieła Boże”.                                                                                                                                                       

                                                                                                                            Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                          

                                                                             

    Drugie czytanie                                                                          Ga 5,16-25 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 

  Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego 

dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 

czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać 

Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 

bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, 

rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już 

zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
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łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa 

Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do 

Ducha się też stosujmy.                             

                                                                                                                               Oto Słowo Boże.                                                                

 Sekwencja     

Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień. 

O najmilszy z Gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze! 

Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze! 

Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę! 

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary! 

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary! 

                                                                                                              

Aklamacja      

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                 J 15 26-27; 16,12-15 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od 

Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo 

jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie 

możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie 

mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie 

otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 

Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi."                                                                                                             

                                                                                             Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                                        
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 Rozważanie 

Trójca Przenajświętsza towarzyszy nam każdego dnia i jest znakiem rozpoznawczym każdego 

chrześcijanina. Jest blisko nas, bliżej niż my siebie, a równocześnie jest nieogarnioną Tajemnicą. 

Tajemnicę Trójcy Świętej można zrozumieć „jakby przez mgłę”w kontekście miłości. Bóg kocha 

swego Jednorodzonego Syna odwieczną, absolutną, nieskończoną miłością. Głębia miłości, która 

jest w Bogu ma wymiar osobowy; jest nieogarnionym Duchem. Miłość wymaga do swego istnienia 

drugiej osoby; zakłada wzajemność. Bez wzajemności staje się egoizmem lub narcyzmem. Miłość 

chce się rozlewać dalej, przenikać wszystko. Również miłość Boża pragnie wylewać się na 

zewnątrz. Dlatego Bóg tworzy świat, powołuje do istnienia człowieka, zaprasza go do intymnej 

przyjaźni z sobą. Ślady miłości Boga odnajdujemy w naszym życiu – w miłości mężczyzny i 

kobiety i owocu tej miłości – w dziecku. Jest to jednak zaledwie cień, bardzo nikły obraz 

bezwarunkowej, absolutnej, bezgranicznej, miłości Boga. Ostatecznie „wszystkie nasze źródła są 

w Nim” (Ps 36) i „w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy” (Dz 17,28). Jezus Chrystus stał się 

człowiekiem, aby zbliżyć nas do tajemnicy Trójcy Świętej. On wprowadza nas w głębię miłości; w 

tajemnicę wymiany, jaka jest w Bogu; tajemnicę dawania i brania, tajemnicę udzielania się na 

zewnątrz. Andrzej Rublow w ikonie „Trójca Święta” przedstawił miłość i intymność wewnętrznego 

życia Boga w symbolu koła. Trzy Osoby wpisane są w doskonałe koło a zarazem ruch. Ale koło to 

u dołu ikony ma wolną przestrzeń. Jest to miejsce dla nas. Każdy jest wezwany i zaproszony, aby 

zjednoczyć się wokół tego samego kielicha, w którym zanurzony jest Chrystus-Baranek, czyli 

wziąć udział w wiecznej Bożej uczcie miłości. 

Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmuje Trójca Święta? Która z Trzech Osób Boskich jest 

mi najbliższa? Dlaczego? Jakie jest moje doświadczenie miłości Boga Ojca (i siebie jako dziecka 

Bożego); przyjaźni Jezusa i świętości w Duchu Świętym? 

Zapowiedzi przedślubne (w okresie 11 maja -17 maja) : 

• Daniel Szewczuk, kawaler z Chełma, par. Św. Rodziny i Katarzyna Patrycja 

Nowosad, panna z Chełma, par. tut. 

• Tomasz Stańko, par. tut. i Sandra Dominika Stańko zd. Leoniak, par. tut., 

oboje cywilnie związani. 

• Łukasz Marcin Kutarba, kawaler z Chełma, par. tut. i Katarzyna Beata 

Światłoń, panna z Lanckorony, par. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. 

• Łukasz Pietryczuk, kawaler z Chełma, par. Ducha Świętego i Magdalena 

Kinga Cuper Ogrodnik, panna z Chełma, par. tut 

 

Ktokolwiek zna istotne przeszkody do ważności ślubu pomiędzy w/w osobami 

Jest zobowiązany w sumieniu do powiadomienia o tym Kancelarię Parafialną. 

 

 

                                           

 Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Rdz 3,9-15.20 

 

Ewangelia J 2,1-11 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Jk 4,1-10 

                                      

Ewangelia Mk 9,30-37 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Jk 4,13-17 

                                       

Ewangelia  Mk 9,38-40  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 31,31-34 

                                   

Ewangelia Mk 14,22-25 
                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Jk 5,9-12 

                                        

Ewangelia Mk 10,1-12 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Jk 5,13-20 

                                        

Ewangelia Mk 10,13-16 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Pwt 32-34.39-40 

                                        

2 czytanie Rz 8,14-17 

                                        

Ewangelia Mt  28,16-20

 

 

W naszym Sanktuarium w ostatnim okresie (11 maja -17 maja) sakrament małżeństwa zawarli :, 

 

• Kamil Kaszak i Ewa Katarzyna Cichocka 
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           Ogłoszenia parafialne 

• W minionym tygodniu zakończyły się spotkania formacyjne przygotowujące do posługi 

lektora, które odbywały się w naszym sanktuarium. W czwartek w Lublinie ks. Arcybiskup 

udzieli posługi lektoratu. Dekanaty chełmskie doczekały się 26 nowych lektorów, a nasza 

parafia 3. Gratulujemy! Nad całością formacji czuwał ks. Tomasz. 

• Dziś Uroczystość Zesłania Ducha św. - początek publicznej działalności Kościoła. W naszej 

wspólnocie uroczystość I Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Społecznej. 

• Jutro Święto Maryi Matki Kościoła. Msze św. o godz.7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.   

• Jutro na godz. 19.00 do Domu Pielgrzyma zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną.    

• W środę serdecznie zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała pod przewodnictwem 

ks. Krzysztofa Kralki. Początek - Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej - o godz. 17.15. Intencje 

modlitewne i ofiarę możemy składać do skrzynki intencji lub w zakrystii.      

• W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W naszym 

sanktuarium odbędzie się rejonowy dzień skupienia dla kapłanów. Prosimy o modlitwę. 

• Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na prace remontowo – 

budowlane prowadzone w naszym sanktuarium. 

• W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście w godz. 12.00 – 13.30 zapraszamy 

do sali różańcowej na cykl wykładów pt. Zofia Kossak - tytan kultury chrześcijańskiej.  

50. rocznica śmierci pisarki. W programie: 

❖ Błogosławiona wina... - wykład ks. dr. Krzysztofa Stoli,   

❖ Zofia Kossak - krzyż w jej życiu i twórczości - wykład Stefanii Michalskej, 

❖ Rok polski” - ku pokrzepieniu serc, słowem malowany - wykład Waldemara Michalskiego. 

• 2 czerwca organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Częstochowy na VI ogólnopolski 

zjazd członków Rodziny Kół Żywego Różańca oraz sympatyków modlitwy różańcowej. Koszt 

wyjazdu wynosi 65 zł. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafii i w zakrystii.   

•  W dniach 2 - 3 czerwca w Chełmskim Domu Kultury odbędą się rekolekcje Szkoła 

Przebudzenia Duchowego, które poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Dotyczyć one będą etapów 

życia duchowego, dróg duchowego wzrostu, życia w Duchu św. oraz radości chrześcijańskiej. 

Opłata za udział w rekolekcjach wynosi 70 zł (obejmuje obiad, kolację, kawę i herbatę oraz 

koszty organizacji). Zapisy przez internet lub w kancelarii. Informacje znajdują się na 

plakatach. 

• W naszym sanktuarium od 7 do 10 czerwca po raz pierwszy odbędą się rekolekcje z postem 

św. Hildegardy. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się na stronie internetowej 

parafii oraz na tablicy ogłoszeń. 

• W piątek zapraszamy na drogę krzyżową o godz.17.00. Jeżeli będzie dobra pogoda odprawimy 

ją na naszej Chełmskiej Kalwarii. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Karolina Sochaczewska lat 82. 

Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie ….. 

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, wszystkim zaś Gościom, 

Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 
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