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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 15 sierpnia 2021 r. 
   Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

 

  Pierwsze czytanie                                                        Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab                                                                                    
  Czytanie z Księgi Apokalipsy    

      Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. 

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej 

stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto 

wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. 

Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą 

urodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła syna – mężczyznę, 

który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do 

Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I 

usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie 

Boga naszego i władza Jego Pomazańca"                          

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                                1 Kor 15, 20-26      

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

    Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ 

bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. 

I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy 

według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w 

czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy 

pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy 

wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.                                                                                      

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

http://www.bazylika.net/
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       Aklamacja                                                                                            

         Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. 

                                                                                              
 

 

Ewangelia                                                                                                                      Łk 1, 39-56 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza    

    Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. 

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 

Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 

okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos 

Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim 

łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". 

Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 

Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 

wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, 

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego 

ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a 

wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się 

za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki". Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; 

potem wróciła do domu. 

                                                                                                                                                   Oto Słowo Pańskie. 

 

Rozważanie  

 

Odpowiedzią Maryi na pochwałę jej wiary jest uwielbienie Boga za Jego obecność w 

historii. Prosta i bardzo młoda kobieta odsłania istotę wiary. Bóg jest Panem historii, Bóg działa z 

mocą, to On realizuje swoje plany, a ludzkie potęgi muszą poddać się Jego woli. On z miłością i 
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troską spogląda na swój lud i prowadzi go drogą zbawienia. Pycha 

ludzki planów i knowań nie może powstrzymać Bożego dzieła, które niesie 

człowiekowi zbawienia. W tej historii Maryja odkrywa swoje miejsce, które 

jest jej dane z miłości i wyboru Boga. Jej osobista radość jest wpisana w plan 

Boga. Świadomość bycia wybraną w niczym nie narusza pragnienia 

pokornej służby, którą Maryja idzie zaofiarować swej krewnej Elżbiecie. 

Pierwszym kontrastem pomiędzy wiarą Matki Pana, a moją wiarą jest 

spojrzenie na historię. Po pierwsze historia świata, tego obecnego, który trwa 

w iluzji coraz szybszego rozwoju, nieustannie wstrząsanego kryzysami, 

przemocą, cierpieniem, którym obficie epatują kolorowe ekrany. Gdzie jest 

moc Boga wobec tak jawnych niesprawiedliwości? Gdzie jest „moc Jego 

ramienia” wobec tak wielkiej pychy i wyniosłości człowieka, który 

kompletnie odwrócił się od Boga w praktyce swoich działań? Gdzie są te 

wywrócone trony możnych, pysznych, którzy Boga wykorzystują wyłącznie 

do tego, aby poprzez media przypodobać się jeszcze dość licznym grupom 

ludzi wierzących? Po drugie historia mojego życia. Gdzie była moc Boga, 

kiedy się myliłem, dokonywałem złych lub nie do końca świadomych 

wyborów? Gdzie była moc Boga, kiedy z powodu niewiedzy i braku 

doświadczenia zaprzepaszczałem dobre dzieła Boga? Drugim kontrastem 

jestem ja sam, moje doświadczenie wiary i pokory. Strasznie daleko jestem 

od wiary Maryi, bo kiedy doświadczam „wybrania”, to natychmiast moje 

serce domaga się uznania ze strony innych, pewnego podziwu i szacunku. 

Odpowiedzialna funkcja, powierzone mi osobiście zadanie, napisany tekst, 

który spotkał się z dobrym przyjęciem, dobrze zorganizowane święto stają 

się kolejnymi okazjami, aby szukać nie służby drugiemu człowiekowi, ale 

uznania i wdzięczności ze strony innych. Jakże daleko jestem od wiary 

Maryi, która w pełnej świadomości łaski, którą Bóg złożył w jej ciele, nie 

waha się, lecz wyrusza do swej krewnej, aby służyć jej starości i słabości. Te 

dwa kontrasty są w dzisiejszej Ewangelii rozświetlone figurą Elżbiety. Jej 

wiara to zachwyt nad dobrocią Boga. Najpierw dlatego, że jej, starej i 

bezpłodnej kobiecie Bóg powierza nowe życie. Bóg jest miłosierny i jest 

mocny w obliczu jej niemożności i słabości. Następnie dlatego, że Bóg 

posyła swoją świętą, Matkę Pana, aby jej usłużyć. Dwie wielkie trudności 

wiary, rozpaczliwe pytanie o obecność Boga w świecie pełnym przemocy 

oraz o lekarstwo na wszechogarniającą pychę, która nie służy, ale 

wykorzystuje innych, znajdują swe rozwiązanie w osobistym spotkaniu ze 

Słowem Wcielonym. Zanim uwierzymy, że Bóg jest Panem historii i ma moc 

leczyć nasze serca, uzdalniając jej do miłości, potrzebne jest nam 

doświadczenie Elżbiety, doświadczenie mocy Boga nad bezpłodnością i 

jałowością naszych wysiłków, nad którymi objawia się moc miłującego 

Boga. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Sdz 2, 11-19 

 

Ewangelia Mt 19, 16-22 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Sdz 6, 11-24a 

                                                          

Ewangelia Mt 19, 23-30 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Sdz 9, 6-15 

 

 Ewangelia Mt 20, 1-16 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Sdz 11, 29-39a 

 

Ewangelia Mt 22, 1-14 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Rt 1, 1.3-6.14b-

16.22 
 

Ewangelia Mt 22, 34-40 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Rt 2, 1-3.8-11;4, 

13-17 

                                   

Ewangelia Mt 23, 1-12 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Joz 24, 1-2a. 15-

17.18b 

                            

2 czytanie Ef 5, 21-32 

                                      

Ewangelia J 6, 55. 60-69 
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Ogłoszenia parafialne  

• Gościmy dziś w naszej wspólnocie ks. Jacka Piskrzyńskiego posługującego obecnie w Hiszpanii. Nasz 

Gość dzieli się z nami refleksją nad Słowem Bożym. 

• Wyjazd młodych do Garbowa na SMAL już w najbliższy czwartek 19 sierpnia. Nie zwlekaj, nie 

zastanawiaj się, jedź, a wrócisz szczęśliwy! Miejsce czeka na Ciebie! 

• Taca w najbliższą niedzielę przeznaczona będzie na bieżące prace budowlane i remontowe prowadzone 

w naszym sanktuarium. Trwa wykonywanie nowych ławek do bazyliki. Prowadzone są też prace w 

zakrystii północnej. Wkrótce kolejne w kryptach i przy ołtarzu adoracji. Wszystkim, którzy w 

jakikolwiek sposób troszczą się o nasze sanktuarium, serdeczne Bóg zapłać!. Zapraszamy w każdą środę 

o godz. 17.30 na modlitwę w intencji dobrodziejów parafii. 

• Powoli zbliżają się uroczystości odpustowe w naszym sanktuarium. W tym roku przeżywać je 

będziemy pod hasłem zaczerpniętym od błogosławionego Prymasa Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Będziemy dziękować za 90 lat istnienia 

naszej parafii i za 75 lat koronacji kopii Cudownej Ikony Chełmskiej znajdującej się w ołtarzu 

głównym. W dniach 4 - 6 września zapraszamy na Triduum maryjne przygotowujące 

bezpośrednio do uroczystości odpustowych. Prowadzi je ks. Jerzy Krawczyk - Archidiecezjalny 

Moderator Ruchu Światło – Życie, nasz były wikariusz.  Przygotowania duchowe łączyć 

będziemy z Mszą św. wieczorną w sobotę o godz. 17.00, w niedzielę cały dzień, w poniedziałek 

zaś o godz.18.00. Codziennie po ostatniej Eucharystii zapraszamy na procesję różańcową z ikoną 

Matki Bożej Chełmskiej, a bezpośrednio po różańcu apel maryjny. W tych dniach zachęcamy też 

do spowiedzi. Bardzo prosimy o duchowe wykorzystanie tego czasu. Głównym gościem 

tegorocznych uroczystości odpustowych będzie ks. abp Adam Szal z Przemyśla. Chcemy od tego 

roku powrócić do ponad 200-letniej tradycji przeżywania odpustu, wydłużając go przez oktawę, 

czyli od 9 do 15 września - do dnia pamiątki pierwszej koronacji w 1765 r. Msze św. oktawalne 

z tematycznymi kazaniami sprawowane będą wieczorem o godz. 18.00, w sobotę o 17.00. 

Program oktawy: 

• czwartek 9 września godz.18.00 - pielgrzymka ludzi starszych i chorych połączona z 

Sakramentem Namaszczenia Chorych; 

• piątek 10 września godz. 18.00 - pielgrzymka dziękczynna młodzieży, która przyjęła Sakrament 

Bierzmowania; 

• sobota 11 września godz.17.00 - pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych z 

rodzicami; 

• niedziela 12 września godz.18.00 - pielgrzymka małżeństw przeżywających jubileusze, 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich; 

• poniedziałek 13 września godz.17.30 - pielgrzymka grup formacyjnych, apostolskich i 

modlitewnych -  procesja fatimska; 

• wtorek 14 września godz.18.00 - pielgrzymka władz i osób pracujących w instytucjach 

samorządowych; 

• środa 15 września godz. 18.00 - zakończenie z uroczystym „Te Deum” i obrzędem zawieszenia 

wot. Prosimy osoby, które ostatnio lub dawniej doznały szczególnej opieki czy łaski za 

wstawiennictwem Matki Bożej Chełmskiej, o spisanie swoich świadectw i przyniesienie ich w 

najbliższym czasie w ciągu oktawy. Jeśli ktoś chciałby złożyć jakieś wotum w postaci cennych 

dla siebie rzeczy, to będzie można to również w tym okresie uczynić.                                                                                              

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów, a naszym Parafianom, Gościom, 

Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


