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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 31 maja 2020 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 dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w 

którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki 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 Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich 

narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 

słyszał, jak tamci 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                                                                            1 Kor 12, 3b-7. 12-13     

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Koryntian                                                                                               

   Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są 

dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 

działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch 

dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie 

członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem 

w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 

niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 

 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                    

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                   
 

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

 

 
 

Ewangelia                                                                                                                       J 20, 19-23 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

     Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój 

wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 
 

Po dramacie męki, śmierci (i związanego z tym kryzysu, zgorszenia krzyżem), Jezus 

zmartwychwstały pociesza swoich przyjaciół. Uczniowie zebrani w Wieczerniku po śmierci 

Jezusa przeżywali niepokój graniczący z rozpaczą. Dopóki Jezus był z nimi, mówił im, co 

mają czynić, działać, jak mają żyć. I nagle w Wielki powstała pustka. Jak dalej żyć? Dla kogo 

żyć? Co robić? Największy lęk, największą obawę przeżywa człowiek, który stracił 

perspektywę na przyszłość; stracił nadzieję. 

W dramat uczniów wchodzi Jezus mimo zamkniętych drzwi. Zamknięte drzwi ani strach 

uczniów ani inne formy samoobrony nie mogą Go powstrzymać. Również żadna zamknięta, 

oddzielona od innych wspólnota nie może przeszkodzić Zmartwychwstałemu, by wkroczył w 

jej środek i przemienił ją od wewnątrz. Chrystus jest w stanie pokonać w człowieku i we 

wspólnocie każdą barierę. Może wejść mimo zamkniętych drzwi serca i umysłu do każdego 

człowieka i usunąć wszystkie bariery i przeszkody. 

W Wieczerniku Jezus „tchnął” i „powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego”. Tę scenę 

można porównać do „pierwszego tchnięcia”, gdy Bóg w ogrodzie Eden tchnął w Adama 

Ducha i Adam ożył (Rdz 2, 4-7). W Wieczerniku jesteśmy świadkami nowego stworzenia. 

Ludzie, w których wszystko było wypalone, w których brak było życia, zostają ożywieni, 

otrzymują Ducha Ożywiciela. Odtąd nie będą się obawiać Żydów ani przyszłości. Więcej, 

będą cieszyć się, iż mogą cierpieć i umierać dla Jezusa. Duch Pocieszyciel czyni z uczniów 

nowych ludzi, ludzi misji, głosicieli Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju – „nowe 

stworzenie”. Pozwala uczniom żyć, działać, kochać – jak Jezus. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Kiedy Jezus wlewa w nas Ducha Świętego, możemy mówić, działać, 

kochać, jak On. Perski mistyk Czalad Ed-din Ar-rumi nazywa oddech, 

ducha – „zapachem miłości Boga”. Tchnienie Jezusa jest tworzeniem 

nowej rzeczywistości - miłości. Ta miłość wyraża się przede 

wszystkim w przebaczeniu: „Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Nie są to 

słowa odnoszące się jedynie do sakramentu pojednania. Jest to 

również przebaczenie, którym obdarowujemy się nawzajem. Zdolność 

przebaczenia człowiekowi, który nas zranił jest zewnętrznym znakiem 

działania Ducha Świętego. Grzech i brak przebaczenia izoluje i rozbija 

wewnętrznie, stwarza podziały. Przebaczająca miłość, dar Ducha 

Świętego, wprowadza pokój, harmonię i włącza we wspólnotę, tworzy 

jedność. 

Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha 

Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki 

Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę 

Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha 

Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego 

wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć 

nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. Doświadczając 

działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się 

rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: 

dziećmi Boga i braćmi dla siebie. 

Czy lęki o przyszłość nie zdominowały całej przestrzeni mojego życia? Kto jest tym 

Żydem, którego najbardziej się obawiam i przed którym zamykam drzwi mojego serca? 

Do kogo chciałbym dziś wyciągnąć rękę w geście pojednania? Czyje grzechy jeszcze 

zatrzymałem brakiem przebaczenia? O jakie dary powinienem szczególnie gorąco 

prosić dziś Ducha Świętego? 

 

Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego rumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień. 

O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie! 

W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

           tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Rdz 3, 9-15 

 

Ewangelia J 2, 1-11 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 2 P 3, 12-15a. 

17-18 

                                                             

Ewangelia Mk 12, 13-17 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Tm 1, 1-3, 6-

12 

 

 Ewangelia Mk 12, 18-

27 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rdz 22, 9-18 

 

 Ewangelia Mt 26, 36-42 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie 2 Tm 3, 10-17 

 

Ewangelia Mk 12, 35-37 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie 2 Tm 4, 1-8 

                                     

Ewangelia Mk 12, 38-44 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Wj, 34, 4b-6. 

8-9 

                            

2 czytanie 2 Kor 13, 11-

13 

                                      

Ewangelia J 3, 16-18 
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Ogłoszenia parafialne 

• Od wczoraj w kościołach i miejscach kultu religijnego zniesiony został limit wiernych, którzy 

mogą uczestniczyć w danym wydarzeniu. Dotyczy to również takich uroczystości jak pogrzeby 

i śluby. Pamiętajmy o zachowaniu dwumetrowego dystansu! Z obowiązku utrzymania takiej 

odległości wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby 

wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Wszystkich nadal 

obowiązują maseczki (z wyjątkiem służby przy ołtarzu). Wchodzących do bazyliki obowiązuje 

także dezynfekcja rąk. Apelujemy o przestrzeganie tych rozporządzeń. Spowiedź będzie 

odbywać się w konfesjonałach w bazylice. Nadal przeprowadzać będziemy transmisje 

internetowe Mszy św. i codziennych nabożeństw oraz o godz. 20.30 modlitwy różańcowej 

zakończonej apelem maryjnym w intencji Ojczyzny i ustania pandemii.   

• Dziś uroczystość Zesłania Ducha św. - początek publicznej działalności Kościoła. Dziś też 

ostatnie nabożeństwo majowe o godz. 17.30. Zapraszamy.  

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

• Jutro też rozpoczyna się czerwiec i czas nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Jezusa. 

Zapraszamy codziennie na godz. 17.30. 

• We wtorek na godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się 

do sakramentu bierzmowania. Odbędzie się ono w bazylice.  

• W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W pierwszy czwartek święto Jezusa 

Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Podczas nabożeństwa wieczornego będziemy 

modlili się za powołanych do służby Bożej i o nowe powołania, a także za wszystkich, którzy 

wspierają swą modlitwą kapłanów. 

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas porannych Mszy św., a po południu od godz. 

16.00 przed Mszą św. o godz. 16.30 oraz od godz. 17.30 przed Mszą św. o godz. 18.00. 

• W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 

Sercu Maryi. Początek - różaniec o godz. 7.30, następnie o godz. 8.00 Msza św., a po niej 

wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z piętnastominutowym rozważaniem jednej 

z tajemnic różańcowych. W tym dniu kierujemy już po raz siódmy zaproszenie dla mężczyzn 

– Rycerzy Maryi Ziemi Chełmskiej na ich różaniec. Zapraszamy wszystkich mężczyzn, dzieci, 

młodzież i dorosłych, na męski różaniec w intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu 

Maryi, prosząc o świętość naszych rodzin, łaski dla Ojczyzny i ustanie pandemii. Nie bój się 

zostać Rycerzem Maryi! Przyjdź sam i zaproś innych! Początek: Msza św. w bazylice o godz. 

8.00. Zapraszamy.    

• W tym tygodniu kapłani odwiedzą chorych w domach z posługą sakramentalną - pierwszą po 

dwumiesięcznej przerwie i ostatnią przed wakacjami. Wizyty zaplanowano tak jak dotychczas 

w piątek i w sobotę. 

• Za tydzień w niedzielę o godz. 12.00 będziemy mieli okazję uczestniczyć we Mszy św. 

prymicyjnej ks. Michała Myśliwieckiego. Serdecznie zapraszamy.   

• Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki na spotkanie przy ciastku w gronie rodzinnym, 

przyjacielskim czy koleżeńskim. Od wczoraj otwarta jest już dzwonnica, do której zapraszamy 

w sobotę i niedzielę, a za tydzień - również w sobotę i niedzielę - udostępnimy krypty. Tak 

będzie przez cały czerwiec.   

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

Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 


