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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 2 czerwca 2019 r. 
Uroczystość Wniebowstąpienie Pańskie 

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

  Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do 

dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, 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 kazał im nie odchodzić 

z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: 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 czas i 

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

i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie 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 uporczywie 

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                                                                         Hbr 9, 24-28; 10, 19-23        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków                                                                                                         

   Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej 

świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, 

aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią 

cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem 

http://www.bazylika.net/
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raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A 

jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla 

zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, 

którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew 

Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając 

zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, 

oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy 

się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.     

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.  

                                                                                                   

      Aklamacja                                                                                                                            Mt 28,19.20                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 24,46-53 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.    

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 

narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę 

mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem 

wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał 

się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do 

Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.  

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

                                                                                                           

 

 Rozważanie 

Święto Wniebowstąpienia tchnie radością połączoną z nostalgią. W Liturgii przeżywamy fakt 

odejścia Jezusa z ziemi i powrotu do Ojca. Łukasz ewangelista kreśli obraz Jezusa na górze Oliwnej, 

zwróconego twarzą ku świątyni, żegnającego się z uczniami i udzielającego im błogosławieństwa. 

Ten obraz przypomina Liturgię świątynną Starego Testamentu. Po zakończonych obrzędach 

arcykapłan uroczyście błogosławił całe zgromadzenie, a następnie znikał w Miejscu Najświętszym, 

zasłonięty przez obłoki kadzidła. Podobnie Jezus, Arcykapłan Nowego Przymierza, błogosławi 

uczniów - Nowy lud Boży, a następnie znika zasłonięty przez obłok. Obłok w Biblii oznacza samego 

Boga. Obłok, zasłaniający Jezusa oznacza, że odtąd Jezus chwalebny przebywa na stałe z Ojcem w 

niebie. Pożegnanie Jezusa z uczniami przypomina o wielu pożegnaniach, których doświadczamy w 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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naszym życiu. Każdy z nas musi pożegnać się z dzieciństwem, z 

młodością, z okresem sukcesów, z czasem, w którym jesteśmy 

potrzebni, w którym jesteśmy w centrum uwagi. Musimy pożegnać się 

drogimi ludźmi, z miejscami, w których jest nam dobrze. Każde 

pożegnanie boli. Ale w każdym pożegnaniu jest też szansa na coś 

nowego. Każde pożegnanie oczyszcza i rozwija. Rozstanie Jezusa z 

uczniami tchnie jednakże nadzieją i radością. Uczniowie pełni 

entuzjazmu i mocy Ducha Świętego idą do domu z wielką radością i 

głoszą Ewangelię. Św. Łukasz podpowiada nam, skąd uczniowie czerpią 

siłę do takiej radości. „Stale przebywali w świątyni, wielbiąc i 

błogosławiąc Boga”. Modlitwa, przebywanie w świątyni, wychwalanie 

Boga było dla uczniów przedsmakiem nieba, do którego wstąpił Jezus. 

Doświadczenie wniebowstąpienia posyła nas do codzienności, w której 

mieszkamy i pracujemy. Powinniśmy nieść niebo tam, gdzie jest 

codzienność, gdzie jest „piekło”, gdzie panują pustka i bezsens. Nie 

musimy „wpatrywać się w niebo” (por. Dz 1, 10n). Niebo otwiera się 

nad nami, gdy jesteśmy z Jezusem, gdy trwamy na modlitwie, na 

Eucharystii. Oczywiście, są chwile, gdy modlitwa, Eucharystia staje się 

nużąca, męcząca. Ale od czasu do czasu doświadczamy również 

bliskości Jezusa, wspólnoty, otwarcia nieba. Czujemy wtedy, że 

wszystko inne jest względne, drugorzędne. Nie jest to kwietyzm ani 

ucieczka od problemów, od codzienności, ale świadomość, że nie 

stanowią całej przestrzeni naszego życia. Wniebowstąpienie Jezusa 

wyzwala radość. W życiu duchowym nie powinniśmy zmuszać się do 

radości. Prawdziwa radość jest już w nas. Jest tylko przysłonięta przez 

problemy, zmartwienia, pożądania, zbytnie zapatrzenie w sprawy 

ziemskie. Jeżeli częściej będziemy wpatrywać się w niebo i 

uświadamiać sobie, że tam jest „nasza ojczyzna” (por. Flp 3, 20), 

odkryjemy radość, która jest w głębi naszych serc. I ta radość będzie 

stopniowo przemieniać nas i naszą codzienność. 

Kogo lub co powinienem dziś „pożegnać”? Co muszę pozostawić, aby 

rozkwitło we mnie prawdziwe życie? Czy świadomość pielgrzymowania, 

„wstępowania na górę Pana” (Ps 24, 3) jest głęboko wpisana w moim sercu? 

Czy doświadczam czasem, że „niebo jest we mnie”? Czy w moim sercu i życiu 

jest więcej radości czy niepokojów i smutku? 

 

Św. Augustyn modlił się:  

„Chrystus wstępuje do nieba, niech wstąpi z Nim i nasze serce”.  

Módlmy się podobnie. 

 

 

 

 

           

Czytania na każdy dzień  

      tygodnia 

 

 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dz 19, 1-8 

 

Ewangelia J 16, 29-33 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 20, 17-27 

                                                             

Ewangelia J 17, 1-121a 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 20, 28-38 

 

Ewangelia J 17, 11b-19 

 
                                   

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 Rz 8, 8-17 

                                      

Ewangelia J 14, 15-16. 

23b-26 
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Ogłoszenia parafialne 

 Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.   

 W minionym tygodniu w nocy z wtorku na środę Matka Boża Chełmska uchroniła naszą bazylikę 

od pożaru. Jego przyczyną był reflektor oświetlający ścianę, od którego zapaliły się pozostawione 

w pobliżu plastikowe przedmioty. We właściwym momencie pojawiły się, na szczęście, osoby, 

które zażegnały niebezpieczeństwo - wszystkim serdecznie dziękujemy! Pożar zauważył 17-letni 

Szymon, który w tym czasie akurat przechodził przez Górę Chełmską. Wraz z ks. Janem zrzucili 

z rusztowań palący się plastik. Ks. Karol powiadomił straż pożarną, która w ciągu 4 minut była 

już na miejscu. Dziękujemy Ci, nasza Chełmska Pani! 

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

wakacyjny wyjazd ministrantów i lektorów. 

 Dziś na godz. 14.00 zapraszamy wszystkie dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka! Odbędzie się 

on w parku przed bazyliką. Potrwa do godz. 17.00. Organizatorzy, a są nimi Zespół Placówek 

Oświatowych ARKA oraz nasza parafia, przygotowali szereg atrakcji, m. in. zjeżdżalnię, 

warsztaty plastyczne, quady, kucyki czy pokaz mody. Gościem specjalnym będzie Adrian Makar 

– finalista Mam Talent. Zapraszamy. 

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

różańcową. Chętnych do uczestnictwa w niej serdecznie zapraszamy. 

 8 czerwca (w sobotę) w naszym sanktuarium organizowany jest dzień skupienia dla Rodziny 

Żywego Różańca. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do tej wspólnoty, jak również 

lubiących modlić się na różańcu. Początek o godz. 9.30 w bazylice, a zakończenie o godz. 15.30. 

W programie Msza św. z homilią, konferencja, różaniec, droga krzyżowa. Szczegóły na 

plakatach. W związku z tym dziś nie będzie konferencji formacyjnej. 

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

Świętego. Modlitwę uwielbienia poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym „Wolni w Chrystusie” 

wraz z kapłanami.  

 „Caritas” Archidiecezji Lubelskiej zaprasza do uczestniczenia w kolejnym  Biegu Caritas w 

Chełmie, który odbędzie się 9 czerwca przy Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów (ul. Lubelska 

55) o godz. 13.30. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu charytatywnym wszystkich, 

którzy chcą zarówno finansowo jak i duchowo wesprzeć 12-letniego Kubę – mieszkańca Chełma 

w jego codziennej walce i rehabilitacji. Można to zrobić jako biegacz, rowerzysta czy darczyńca. 

Pobiegnijmy po zdrowie dla Kuby! Więcej informacji znaleźć można na stronie 

www.biegcaritas.pl 

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

2019. 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. 

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

Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia i opieki Matki Bożej 

Chełmskiej. 


