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

Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

  Niedziela 13 maja 2018 r. 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

 

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

  Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż 

do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem 

został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 

czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie 

odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: "Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan 

chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym". Zapytywali Go zebrani: 

"Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać 

czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 

moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi". Po 

tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze 

wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 

I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".                                                                                                                                                       

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                          

                                                                                

    Drugie czytanie                                                                              Ef 4, 1-13 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

  Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do 

jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w 

miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, 

bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, 

jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez 

wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. 

http://www.bazylika.net/
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Dlatego mówi Pismo: "Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary". 

Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który 

zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił 

jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby 

przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy 

wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do 

miary wielkości według Pełni Chrystusa.                             

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                

                                                                                                                        

Aklamacja      

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.                                                                                                        

                                                                                                                                        (Mt 28, 19a. 20b)   

                                                                                                                                                                                                                                     

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Marka                                        Mk 16, 15-20 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, 

nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 

szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 

wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 

współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.                                                                                                             

                                                                                                Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                                        

                                           

 Rozważanie 

Wniebowstąpienie kieruje nasz wzrok ku niebu. Każdy dzień zbliża do wiecznej szczęśliwości, do 

Domu Ojca. Ale z drugiej strony niebo zaczyna się na ziemi. Pięknie mówił Orygenes: "Jesteś niebem 

i idziesz do nieba". Im bliżej jesteśmy Chrystusa, im więcej w nas miłości i dzielenia się nią z bliźnimi, 

tym bliżej jesteśmy nieba i tym bardziej sami stajemy się niebem. Wniebowstąpienie Pańskie jest 

radosnym świętem Chrystusa i naszym. Wspominamy dzień, w którym Jezus zakończył swoją misję 

na ziemi, otoczył Ojca chwałą, objawił światu Boga i Jego miłość i "przetarł nam drogę" do życia 

wiecznego. Odtąd uwielbiony i wywyższony zasiada po prawicy Boga. Czytamy w nowym 

katechizmie: "Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza Jego uczestnictwo, razem z człowieczeństwem, 

w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę w niebie 

i na ziemi. Jest On "ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem", ponieważ  
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Ojciec "wszystko poddał pod Jego stopy" (Ef 1,20-22). Chrystus jest Panem 

wszechświata i historii. W Nim historia człowieka, a nawet całe stworzenie 

osiąga swoją "rekapitulację", swoje transcendentne wypełnienie" (Katechizm 

Kościoła Katolickiego, 668).Jezus zmartwychwstały towarzyszy nam w 

ziemskiej wędrówce z "drugiego brzegu". Jest z nami "przez wszystkie dni 

aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). Działa i prowadzi dalej swoje dzieło 

przez Ducha Świętego Pocieszyciela, a także przez znaki charyzmatyczne. 

Zarówno charyzmat egzorcyzmów, jak i uzdrawiania czy mówienia językami 

znane były w pierwotnym Kościele i towarzyszą działalności misyjnej dziś, 

np. w Odnowie Charyzmatycznej (por. 1 Kor 14). Słowa o nieszkodliwości 

wężów i trucizn mają sens alegoryczny. Wąż jest symbolem zła i szatana. 

Brać węże do rąk, oznacza pokonywać zło, które jest bezsilne wobec mocy 

miłości i dobra, płynącego od Jezusa. Słowa o piciu trucizny są z kolei 

symbolem pokonywania z odwagą wszystkich trudności, krytyki, 

odrzucenia, niezrozumienia przez innych, prześladowań... Znaki Jezusa są 

"wizytówką ucznia", który żyje w pokoju, głosi łagodność Ewangelii, 

proponuje współczucie, miłosierdzie, miłość, czyli wnosi w zagubiony często 

świat uśmiech nieba. 

Czy mojemu świadectwu życia towarzyszy moc Jezusa, dzięki której "wypędzam 

złego ducha" (nienawiści, pychy, nieczystości) i "mówię nowymi językami" 

(życzliwości, współczucia, przebaczania, miłości)? Czy jestem dla innych 

"niebem"? 

 

 

         Zapowiedzi przedślubne (w okresie 4 maja -10 maja) : 

• Łukasz Kamil Sereda, kawaler z Chełma, par. tut, i Justyna Natalia 

Masiakiewicz, panna z Chełma, par. św. Kazimierza 

• Kamil Patryk Skibiński, kawaler z Chełma, z par. tut. i Anna Koperska, panna z 

Chełma, par. św. Rodziny 

• Aleksander Stanisław Kowalczyk, kawaler z Okszowa, z par. św. Maksymiliana 

Kolbe i Małgorzata Grzegorczuk, panna z Chełma, z par. tut. 

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

Cuper Ogrodnik, panna z Chełma, par. tut 

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

Nowosad, 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. 

 

 

 

 

W naszym Sanktuarium w ostatnim okresie (4 maja -10 maja) sakrament  

                                                     małżeństwa zawarli : 

• Jarosław Krzysztof Banachewicz i Klaudia Konarska      

Czytania na każdy dzień  

           tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dz 1,15-17.20-26 

 

Ewangelia J 15,9-17 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Dz 20,17-27 

                                      

Ewangelia J 17,1-11a 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 12,10-12a 

 

2 czytanie  1 Kor 1,10-13.17  

                                         

Ewangelia  J 17,20-26  
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dz 22,30.23,6-11 

                                   

Ewangelia J 17,20-26 
                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Dz 25,13-21 

                                        

Ewangelia J 21,15-19 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 28,16-20.30-

31 

                                        

Ewangelia J 21,20-25 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 2,1-11 

                                        

2 czytanie Ga 5,16-25 

                                        

Ewangelia J 15,26-27.16,12-

15 

 

 

o  
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           Ogłoszenia parafialne 
• Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5. Dzieci i Rodzice przez cały tydzień do piątku włącznie będą 

uczestniczyć w Białym Tygodniu, począwszy od nabożeństwa majowego. Dzieciom życzymy 

pięknego życia i rozwoju duchowego, a rodzicom mądrości w wychowaniu. 

• Dziś zapraszamy na pierwszy w tym roku Różaniec Fatimski - początek o godz. 17.30. Prosimy o 

przyniesienie lampionów. Światło świec towarzyszy wszystkim procesjom w Fatimie. Lampiony 

będą również rozprowadzane przed bazyliką. Nabożeństwo majowe odprawimy w czasie procesji 

maryjnej, a Msza św. wieczorna będzie nie o godz. 18.00 a o 19.00. 

• Służba liturgiczna dziś przed bazyliką rozprowadza kremówki. Dochód przeznaczony jest na 

wakacyjny wyjazd ministrantów i lektorów. 

• W dni powszednie członkowie Rodziny Żywego Różańca o godz. 12.00 prowadzą modlitwę 

różańcową. Chętnych do uczestnictwa w niej serdecznie zapraszamy. 

• W wigilię Zesłania Ducha św. w sobotę, podczas Mszy św. o godz. 17.00, młodzież klas VII szkoły 

podstawowej oraz klas II gimnazjum będzie składała deklaracje gotowości do przygotowywania się 

do Sakramentu Bierzmowania.  

• W najbliższą sobotę zapraszamy do bazyliki na czuwanie w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego. Msza św. o godz. 20.00, a po niej modlitwa uwielbienia, którą poprowadzą nasze 

wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca i Odnowa w Duchu Świętym „Wolni w Chrystusie”.   

• W dniach 2-3 czerwca będzie odbywała się Szkoła Przebudzenia Duchowego.  Są to rekolekcje, 

które poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Miejsce to Chełmski Dom Kultury. Tematy poruszane: 

Etapy życia duchowego, drogi duchowego wzrostu, życie w Duchu św., radość chrześcijańska. 

Koszt 70 zł. W tym obiad kolacja, kawa i herbata oraz koszty organizacji. Zapisy przez internet lub 

w kancelarii. Informacje na plakatach. 

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

Hildegardy. Jednym z zasadniczych elementów jej nauki jest post, służący leczeniu zarówno duszy, 

jak i ciała. Podczas kilku dni postu stosuje się dietę orkiszowo – warzywno - owocową, która 

redukuje dostarczanie do organizmu białka i tłuszczów, szczególnie pochodzenia zwierzęcego. Taki 

jadłospis mobilizuje organizm do wykorzystywania własnych zapasów. Jednocześnie następują 

bezpieczne, naturalne oczyszczanie ciała ze zbędnych produktów przemiany materii, mobilizacja 

do odbudowy oraz przywrócenie witalności. Zaproszenie do wzięcia udziału w rekolekcjach jest 

skierowane do zdrowych i pełnoletnich osób obu płci, które chcą się wyciszyć, odzyskać pokój, 

pogłębić wiarę oraz zapoznać z zarysem nauki św. Hildegardy. Wszyscy uczestnicy pozostają pod 

opieką lekarza. Łączny koszt uczestnictwa w rekolekcjach z postem wynosi 300 zł. Liczba miejsc 

ograniczona tylko do dwudziestu. Informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń, zapisy zaś 

przyjmowane są w kancelarii i zakrystii.  

• Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.  

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Krzysztof Sochal lat 51; śp. 

Krystyna Kononiuk lat 69. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu 

Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ….. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wszelkiego dobra, a wszystkim naszym 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 
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