
                                                                                                                                                   24/2017 

    Niedziela 11 czerwca 2017 r. 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                     Wj 34,4b-6,8-9 

 Czytanie z Księgi Wyjścia 

Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk 

tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i 

wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, 

Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, I 

natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz 

mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to 

wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i 

uczynisz nas swoim dziedzictwem.                                              

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.   

 

 

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                          2 Kor 13,11-13 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

    Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno 

myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! 

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy 

święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu 

Świętym niech będą z wami wszystkimi!   

                                                                                                                         Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                     

W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 
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      Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                  J 3,16-18 

     Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 

na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 

wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego 

Syna Bożego.       

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.                                                                      

            

 Rozważanie 

 

Niewątpliwie jest to poważna trudność życia duchowego. Trójca Święta jest 

Tajemnicą, przed którą człowiek może tylko zamilknąć i stanąć w pokorze, na 

klęczkach. Nigdy tu, na ziemi nie będziemy mogli powiedzieć: znamy Boga. Ks. 

Jan Twardowski twierdzi: „to, co zrozumiałeś, to już nie jest Bogiem”. Jednak 

świadomi ludzkich ograniczeń, możemy otworzyć się na słuchanie Jezusa. Jedynie 

Jezus rzeczywiście widział Boga, ponieważ sam jest Bogiem. Spoczywa w sercu 

Boga. Pozostaje w najbardziej intymnej więzi z Ojcem. Jezus, który jest odbiciem 

Ojca, stał się człowiekiem, przyjął ciało, wstąpił w naszą historię. Kontemplując 

Jego ziemskie życie, Jego słowa i czyny, możemy uchwycić coś z życia 

niezgłębionej tajemnicy Ojca. W Jezusie „oglądamy chwałę Boga” i Jego miłość 

(por. J 1,14). W Nim uzyskujemy intymną więź z Ojcem. Wsłuchując się w słowa 

Jezusa, możemy stwierdzić, że Bóg nie jest „samotny”, ale stanowi wspólnotę 

Osób. Boga Ojca łączy z Synem głęboka relacja, więź, Miłość - Duch Święty. 

Mówiąc potocznie, w Bogu również mają miejsce relacje, na niewyobrażalnym 

dla nas poziomie duchowym. Trzy Osoby Boskie oddają się wzajemnie sobie i 

komunikują między sobą. Jest to głębia ich istoty: relacje, dzielenie, dawanie, 

miłość. Trójca Święta jest tajemnicą wnętrza, tajemnicą spotkania, tajemnicą 

wspólnoty (J. Guillet). Dlatego Bóg „zapragnął podzielić się” miłością z 

człowiekiem. Jesteśmy stworzeni przez Boga na podobieństwo Trójcy Świętej. 

Więź Ojca i Syna w Duchu jest odbita w naszych sercach. Gdy „gubimy”, 
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„zamazujemy” obraz Boga, Jego miłość, Bóg poszukuje dróg zbawienia. Daje to, 

co dla Niego najcenniejsze, Syna swego Jednorodzonego. Z głębi miłości, 

dzielenia, dawania Boga wypływa zbawienie. Miłość Boga do nas jest odbiciem 

miłości, która stanowi samą Jego istotę. Trójca Święta towarzyszy od początku 

naszemu życiu duchowemu. W czasie sakramentu chrztu, Bóg Ojciec wypowiada 

wobec każdego te same słowa, które wypowiedział nad Jezusem: „Tyś jest mój 

Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Jezus zaprasza nas do 

intymnej relacji przyjaźni. A Duch Święty napełnia Bożą miłością. Zostajemy 

więc włączeni w potrójną relację. Z Bogiem Ojcem, Stworzycielem, łączy nas 

relacja dziecięctwa; z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem – relacja przyjaźni, 

braterstwa; a z Duchem Świętym, Uświęcicielem – relacja miłości, świętości. 

Stworzeni, odkupieni i uświęceni, pomimo grzeszności i ciemnej strony naszego 

życia, wchodzimy w relacje z Trójcą Świętą: „W imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego”. Znakiem krzyża zwykle rozpoczynamy i kończymy dzień, a w ciągu 

dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy… W imię Trójcy Świętej kapłan w 

sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy i 

kończymy Mszę św. i każdy psalm w Liturgii Godzin. W imię Trójcy Świętej 

pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej.  

W jaki sposób czynię znak krzyża? Czy towarzyszy mi świadomość, że czynię to w imię 

Trójcy Świętej? Jakie znaki i wydarzenia w ciągu życia w sposób szczególny przypominają 

mi o Trójcy Świętej? Czy czuję się dzieckiem Boga Ojca, przyjacielem Jezusa Chrystusa i 

uświęconym w miłości Ducha Świętego?                         
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                 

                                                                      

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    2 Kor 1,1-7 Ewangelia  Mt 5,1-12 

 

Wtorek 1 czytanie    2 Kor 1,18-22 

 

Ewangelia  Mt 5,13-16 

Środa 1 czytanie    2 Kor 3,4-11 

 

Ewangelia  Mt 5,17-19 

 

Czwartek 1 czytanie    Pwt 8,2-3.14b-16a  

2 czytanie    1 Kor 10,16-17               

Ewangelia     J 6,51-58 

 

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 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.30 wyruszy sprzed bazyliki Marsz dla Życia. Serdecznie 

zapraszamy rodziców z dziećmi, dziadków, narzeczonych, młodzież. Marsz zakończy się ok 

godz. 15.00 przy Parafii Rozesłania św. Apostołów modlitwą Koronki Bożego do Miłosierdzia 

Bożego. 

2. Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy do naszej kawiarenki na otwarcie wystawy Tomasza 

Karenki – Hioba oraz spotkanie z autorem. 

3. Jutro na godz. 17.00 zapraszamy do Sali różańcowej osoby, które należą do orszaku 

procesyjnego oraz wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do posługi noszenia obrazów i 

chorągwi podczas procesji. 

4. We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy na kolejny Różaniec Fatimski. Przeżywamy tę modlitwę 

w Jubileuszu 100-lecia Objawień Fatimskich. Poprowadzi ja tym razem ks. Tomasz Kościk. 

Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Jak widzimy z relacji z Fatimy są one nieodłącznym 

elementem w modlitwie. 

5. W tym dniu również o godz. 18.00 uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego w 

sanktuarium u Ojców Reformatów. Modlitwie przewodniczy ks. abp Stanisław Wielgus. 

6. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej- Boże Ciało. Msze św. w bazylice 

o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 16.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 9.30 wyruszymy w procesji z by 

włączyć się w centralne uroczystości, które rozpoczną się o godz. 10.30 w Parafii Rozesłania 

św. Apostołów pod przewodnictwem ks. bpa. Józefa Wróbla. Kto będzie uczestniczył we Mszy 

św. o 9.30 i nie wybiera się później na procesję zapraszamy by odprowadzić nasz orszak 

procesyjny. Zapraszamy wszystkich na uroczystości. Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy w 

strojach komunijnych. 

7. Po południu w godz. 15.00 - 18.00 zapraszamy do parku przed bazyliką na Rodzinne 

Świętowanie. Jak zawsze szkoła Arka we współpracy z parafią przygotowuje szereg atrakcji 

dla każdego. Szczegóły na plakatach. 

8. Wieczorem w amfiteatrze przy Chełmskim Domu Kultury od godz. 18.00 rozpocznie się 

Koncert Chwały. Śpiewem, modlitwą. Słowem Bożym i katechezą i adoracją Najświętszego 

Sakramentu będziemy uwielbiali Pana Boga. Serdecznie zapraszamy. 

9. Msze św. i procesje Oktawy Bożego Ciała będą odbywały się w naszych parafiach. Początek o 

godz. 18.00. 

10. Za tydzień w niedzielę w naszym sanktuarium tradycyjne wypada obchód oktawy.  Po Mszy św. 

o godz. 11.00 wyruszy procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy. Po niej Msza św. Zapraszamy 

wszystkich. Dzieci komunijne prosimy w strojach. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. dr 

Adam Raczkowski. 

11. Bóg zapłać wszystkim Parafianom i Sympatykom, którzy pracowali przy oczyszczaniu wysokiej 

skarpy. Pracy nam jeszcze zostało, dlatego serdecznie zapraszamy i w tym tygodniu od jutra od 

godz. 8.30 i po południu od godz. 16.00.  

12. Dzisiejsza taca w całości przeznaczona jest na nasze seminarium. Bóg zapłać. 
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13. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. Wszystkim 

Parafianom, Gościom, sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia i opieki Matki Bożej 

Chełmskiej.   

 

 

 

 

 

 


