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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 czerwca 2019 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 rozdzielały, 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                                                                              Rz 8, 8-17        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                                         

   Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według 

ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie 

podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. 

A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił 

http://www.bazylika.net/
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Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w 

was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. 

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać 

będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 

synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojażni, ale 

otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze". Sam Duch 

wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy 

dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim 

cierpimy, by też wspólnie mieć udział w chwale.    

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.  

                                                                                                   

      Aklamacja                                                                                                                               J 16,7.13                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                        J 14, 15-16. 23b-26 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana.    

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli 

Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, 

i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą 

słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając 

wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem". 

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

                                                                                                           

 

 Rozważanie 

 

Jezus odchodząc do Ojca obiecuje uczniom Ducha Świętego Pocieszyciela. W języku greckim określany jest On 

słowem „parakletos”, „Paraklet”, co etymologicznie oznacza „wezwany obok”. Funkcja Parakleta polega na 

pomocy w potrzebie. Stąd słowo to przetłumaczono na łacinę jako „adwokat”. Adwokat broni czyjejś sprawy, 

honoru, prawa. Jednak określenie to w stosunku do Ducha Pocieszyciela jest zbyt zawężone i często rozumiane w 

kategoriach sądowniczych. Stąd jeszcze inne tłumaczenia słowa „Paraklet”: wspomożyciel, obrońca, pośrednik, 

doradca, pocieszyciel… Każde z nich oddaje pewien aspekt działania Ducha Świętego. Uogólniając, Parakletem 

jest osoba, którą wzywa się w chwilach zwątpienia, kryzysu, problemów, ciemnej nocy…, która umie pocieszyć i 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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udzielić wsparcia. Paraklet jest bliskim przyjacielem. „Wierny przyjaciel jest lekarstwem 

życia” – mówi Syracydes (Syr 6, 16). Nie można mieć wielu bliskich przyjaciół. Stąd 

„przyjaźń z Parakletem” może być mądrym wyborem, „lekarstwem” na wiele trudności i 

pogmatwanych problemów życia. Duch Święty Pocieszyciel włącza w miłość i bliskość 

relacji z Trójcą Świętą. Jezus dodaje, że bliskość ta wynika z zachowania nauki Jezusa. 

Ojcowie Kościoła porównują zachowanie przykazań Jezusa (słów Ewangelii) do 

oblubieńca, którego oblubienica trzyma między piersiami jak woreczek mirry (Pnp 1, 13). 

Są one więc czymś najcenniejszym. Wartość przykazań nie wypływa jedynie z nich 

samych (chociaż od strony ludzkiej, prawnej są równie cenne), ale z tego, że wprowadzają 

nas w zażyłe relacje z Ojcem i Jezusem w Duchu Świętym. Bóg Ojciec jest „punktem 

docelowym”. Wszystko zmierza ku Niemu przez Pośrednika Jezusa i dzięki działaniu 

Ducha Świętego. Żyjąc Ewangelią jesteśmy „wciągnięci w krążenie miłości między 

Synem a Ojcem” (I. Gargano). 

 

Jak rozumiem słowa: „Duch Święty Pocieszyciel”? Kiedy w szczególny sposób zwracam 

się do Ducha Świętego” Dlaczego? Kto jest moim prawdziwym bliskim przyjacielem? 

Jaką wartość stanowią dla mnie przykazania? Które słowa Ewangelii są dla mnie 

najpiękniejsze, a które najtrudniejsze do realizacji w życiu? Jaka jest moja więź z Trójcą 

Świętą? 

 

 

Jak w upalne dni ubrać się do kościoła? 

Niektórym wydaje się, że wysoka temperatura zwalnia z odpowiedniego ubioru 

w miejscu największego sacrum, jakie istnieje – miejscu przebywania Najświętszego 

Sakramentu. Otóż gorąco jest wszystkim, a krótkie spodnie czy odsłonięte ramiona 

niekoniecznie sprawią, że będzie nam chłodniej. 

W sklepach przy pl. Świętego Piotra w Watykanie można znaleźć nie tylko dewocjonalia, 

ale także… jednorazowe spodnie. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, kupują je właśnie turyści, 

którzy mimo nieodpowiedniego stroju chcą wejść do Bazyliki św. Piotra i nie zostać z niej 

wyproszeni. Strój w kościele – miejscu, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament, a 

także sprawowana Eucharystia, powinien być nie tylko skromny, ale także – jak cała nasza 

postawa – winien oddawać cześć Panu Bogu.   

W czasie wakacji bądź w ogóle występowania wysokiej temperatury niektórym po prostu 

nie chce się przebierać i w niedzielę idą do kościoła w stroju – można by rzec – wakacyjnym. 

Jednak powinny obowiązywać nas w tej kwestii dwie główne i najważniejsze zasady. Pierwsza z 

nich to skromność. To właśnie z jej powodu mężczyźni nie powinni przychodzić do kościoła, a 

szczególnie na Eucharystię, w krótkich spodniach bądź t-shirtach. Kobiety powinny wystrzegać się 

krótkich sukienek bądź spódniczek, odsłoniętych ramion, widocznego dekoltu czy prześwitujących 

ubrań. Z oczywistych względów te wytyczne mają praktyczne zastosowanie nie tylko ze względu 

na znajdujących się w świątyni wiernych, ale i księży, którzy podczas sprawowania Eucharystii 

zwróceni są w stronę wiernych. Musimy mieć pełną świadomość tego, że nasz ubiór, nawet w 

chwilach gdy nie jesteśmy tego świadomi, może być miejscem, na którym wiele osób zatrzymuje 

swój wzrok – celowo bądź nie. Drugą kwestią, która właściwie wynika z tej pierwszej, jest kultura 

naszego ubioru. Musimy zwracać uwagę nie tylko na to, czy odsłaniamy ramiona, ale także na 

to, czy strój, który na sobie mamy, jest wyrazem oddania czci Panu Bogu obecnemu w 

Najświętszym Sakramencie. Można przecież przyjść do kościoła w długich spodniach i koszuli, ale 

niekoniecznie będzie to strój godny spotkania z Bogiem.  

Jak zatem powinniśmy się ubrać do kościoła? Nie chodzi przecież o to, żeby mieć w głowie 

same zakazy i nakazy. Każdy z nas powinien w swoim sumieniu i według własnego 

rozeznania przygotować się na spotkanie z Chrystusem, który przecież nie jest oskarżycielem, ale 

Czystą Miłością.   

 

 

          

Czytania na każdy dzień  

      tygodnia 

 

 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Rz 3, 9-15.20 

 

Ewangelia J 2, 1-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 11, 21b-26. 

13, 1-3 

                                                             

Ewangelia Mt 10, 7-13 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Kor 3, 4-11 

 

Ewangelia Mt 5, 17-19 

 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Iz 6, 1-4.8 

 

 Ewangelia J 17, 1-2.9,14 

 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 2 Kor 4, 7-15 

 

Ewangelia Mt 5, 27-32 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 2 Kor 5, 14-21 

                                       

Ewangelia Mt 5, 33-37 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Prz 8, 22-31 

                            

2 czytanie Rz 5, 1-5 

                                      

Ewangelia J 16, 12-15 
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Ogłoszenia parafialne 

 W minioną niedzielę odbył się w naszym sanktuarium festyn rodzinny. Serdecznie dziękujemy 

Zarządowi, Dyrekcjom, Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych Arka za 

perfekcyjne przygotowanie i poprowadzenie całego przedsięwzięcia.  

 Dziś Uroczystość Zesłania Ducha św. - początek publicznej działalności Kościoła.   

 Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na nasze lubelskie seminarium. Złożymy je na ręce 

kleryka Mateusza. Bóg zapłać! 

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

 We wtorek o godz.19.00 spotkanie formacyjne Dorosłych Lektorów. 

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

odbędzie się rejonowy dzień skupienia dla kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Wróbla. 

Prosimy o modlitwę. 

 W czwartek też zapraszamy do naszego sanktuarium na kolejny Różaniec Fatimski. Początek o 

godz.17.30. Prosimy o przyniesienie ze sobą lampionów. 

 W klasztorze Franciszkanów doroczny odpust ku czci św. Antoniego oraz 10. rocznica koronacji 

Obrazu. Sumie odpustowej o godz.18.00 przewodniczy ks. bp Witalij Skomorowski z Łucka.  

 Za tydzień w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 będziemy przeżywali jubileusz 50-lecia 

posługi kapłańskiej ks. kan. Stanisława Tujaka. Serdecznie zapraszamy na wspólne 

dziękczynienie. 

 Zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli, która odbędzie się w dniach 1 - 2 lipca. 

Koszt – ok. 180 zł (uzależniony od liczby uczestników). Zapisy przyjmowane są do 19 czerwca 

(przedpłata: 100 zł). Temat pielgrzymki: W imię przyszłości Kultury. Szczegółowy jej program 

wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. Zgłoszenia - w zakrystii lub u ks. Karola. 

 Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki na wszystko, co dobre dla naszego ciała. 

  Jak w upalne dni ubrać się do kościoła?  Niektórym wydaje się, że wysoka temperatura 

zwalnia z odpowiedniego ubioru w miejscu przebywania Najświętszego Sakramentu. Otóż 

gorąco jest wszystkim, a krótkie spodnie czy odsłonięte ramiona niekoniecznie sprawią, że będzie 

nam chłodniej.  Nie chodzi o to, żeby mieć w głowie same zakazy i nakazy. Każdy z nas powinien 

w swoim sumieniu i według własnego rozeznania przygotować się na spotkanie z Chrystusem, 

który przecież nie jest oskarżycielem, ale Czystą Miłością. Przypominamy, Siostry i Bracia, o 

odpowiednim stroju do kościoła. Może pomoże nam artykuł umieszczony w naszej gazetce W 

Sercu Maryi. 

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

Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej.               


