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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 23 maja 2021 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                                                                                Ga 5, 16-25      

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 

    Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego 

innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 

czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać 

Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 

bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, 

rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już 

zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
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łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa 

Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do 

Ducha się też stosujmy.                                                                                 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

 

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

                                                                                               
 

 

Ewangelia                                                                                                      J 15, 26-27; 16, 12-15 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

    Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, 

Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście 

ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 

przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 

powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, 

ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, 

że z mojego weźmie i wam objawi". 

                                                                                                                                                  Oto Słowo Pańskie. 

 

Rozważanie   

  

Kiedy Jezus Zmartwychwstały ukazał się uczniom pierwszego dnia tygodnia, wszyscy byli 

porażeni lękiem. Ten egzystencjalny stan ma to do siebie, że może unieruchomić człowieka i 

powstrzymać od jakiegokolwiek działania. Potrzebna była interwencja boska, aby uczniowie 

wyszli z Wieczernika. Św. Jan Ewangelista pisze, że właśnie w tym dniu Jezus przełamuje lęk 

uczniów, wyznacza im misję, każe wyjść z zamknięcia i udziela im wyjątkowego daru: Ducha 

Świętego. Trzecia osoba boska jest darem na drogę, wsparciem, bez którego nie można iść w 

nieznane; natchnieniem, które ciągle przypomina chrześcijaninowi, kim on tak naprawdę jest. 

Duch wspiera nas swoim świadectwem, że jesteśmy dziećmi Ojca, przychodzi z pomocą naszej 

słabości, nie tylko wtedy, gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Duch nie pozwala nam ulec 

zniechęceniu, gdy wydaje się, że wszystkie nasze wysiłki idą na marne. Duch Boga jest cierpliwy. 

Długo ciosa i wygładza nasze niecierpliwe „ego”, które wszystko chce na już i bez wysiłku. 

Uczniowie poszli jednak w świat, który wcale nie był im przychylny, bo rzeczywiście przyjęli dar 

Ducha. Od paru wieków w Kościele mamy taki kłopot, że Duch wprawdzie jest wierzącym 

udzielany, ale nie przez wszystkich przyjmowany. I to wcale nie ze złej woli. Podczas gdy pierwsi 

uczniowie bali się i dlatego nie mogli wyjść z Wieczernika, dzisiaj wielu chrześcijan smacznie śpi. 

Wprawdzie niektórzy chodzą do kościoła, przyjmują po kolei różne sakramenty, ale nie wiedzą, po 

co stali się chrześcijanami. Ta niewiedza bywa tak dalece posunięta, że czasem nie widzą wielkiej 

różnicy między ochrzczonym a porządnym, uczciwym człowiekiem, którym przecież można być 

także poza Kościołem. Z tego powodu nie wiedzą, po co są w Kościele. Najczęściej myślą, że tak 
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zawsze było, taka tradycja albo przynależność społeczna. Czasem 

wyćwiczeni w moralistycznym chrześcijaństwie, uważają, że trzeba być w 

Kościele, aby zasłużyć na niebo. Ojciec Raniero Cantalamesa, który uważa, 

że w życiu wielu współczesnych chrześcijan chrzest, ale to samo można 

powiedzieć o bierzmowaniu, pozostaje sakramentem „związanym”. To, co 

należy do Boga zostało wykonane: dar został udzielony. Jednakże to, co 

należy do człowieka, jego wkład, odpowiedź wolności, nie zaistniało. Nie 

jesteśmy zahibernowanymi dziedzicami królestwa niebieskiego, lecz 

współpracownikami Boga. Innymi słowy, to tak jakbyśmy przyjęli prezenty, 

ale nigdy ich nie rozpakowali i nie zrobili z nich żadnego użytku. Trudno 

bowiem doświadczyć mocy Ducha, jeśli człowiek nie zabierze się za 

wykonywanie powierzonej mu misji.  A jak się ma za nią zabrać, skoro 

często jej nie zna? I właśnie ten brak poczucia misji i nieświadomość 

otrzymanych darów wydaje się kluczowym problemem współczesnego 

chrześcijaństwa. Zewnętrzne przyjęcie Bożych darów dodatkowo wzmacnia 

rozerwany związek sakramentów i Słowa Bożego z codziennym życiem. To 

regres do naturalnych religii.  A w nich nie chodziło o to, by Bóg wpływał 

na wewnętrzną przemianę człowieka i wspierał go w wykonywaniu misji. 

Tam chodziło o to, by człowiek wpływał na boga.  Franciszek (2017): „Misja 

mówi Kościołowi, że nie jest on celem samym w sobie, ale jest pokornym 

narzędziem i pośrednictwem Królestwa. Kościół skierowany ku sobie, który 

lubuje się sukcesach doczesnych, nie jest Kościołem Chrystusa, Jego ciałem 

ukrzyżowanym i chwalebnym” (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny). Jeśli 

Boga trzeba na nowo odkryć, to znaczy, że coś ważnego zostało zakopane, 

zaciemnione, ukryte. Bóg dla wielu ludzi stał się daleki, wymagający i 

„nieatrakcyjny”. Musimy ciągle na nowo powracać do Objawienia. W Biblii 

Duch Święty to woda, ogień, wiatr – trzy żywioły, ale też gołębica. Jak te 

przeciwieństwa pogodzić ze sobą? Św. Franciszek Salezy, doktor Kościoła, 

próbuje dotknąć tej tajemnicy, opisując współdziałanie Ducha Świętego z 

wierzącym. Duch Święty łączy w sobie łagodność z wszechmocą, potęgę z 

subtelnością: „Wprawdzie Duch Święty, niby źródło wody żywej, naciera ze 

wszech stron na serca nasze pragnąc wlać w nie swą łaskę, wszelako nie 

chcąc, aby wdzierała się ona w nas bez dobrowolnego przyzwolenia naszej 

woli, wlewa ją jedynie w miarę swego upodobania oraz naszej gotowości 

współdziałania (…) Łaska jest tak łaskawa i tak łaskawie ujmuje serca nasze 

chcąc je ku sobie pociągnąć, że w niczym nie narusza wolności naszej woli. 

Sprężyny naszego umysłu porusza tak potężnie, a jednak tak subtelnie, że 

nasza wola nie doznaje żadnego przymusu. Łaska posiada moc, nie po to 

jednak, by przymuszać serca, lecz aby je zjednywać, posiada świętą 

gwałtowność, nie po to jednak, by zadawać gwałt, lecz by rozkochać w sobie 

naszą wolność”. Ale być może dlatego, że Duch działa tak subtelnie, tylko 

niewielu rzeczywiście Go przyjmuje. Albo przyjmując, trzyma Go 

„związanego” w sercu. A tu trzeba wolności, poznania i decyzji. 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Rdz 3, 9-15. 20 

 

2 czytanie Dz 1, 12-14 

 

Ewangelia J 19, 25-27 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Syr 35, 1-12 

                                                             

Ewangelia Mk 10, 28-31 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Syr 36, 1. 4-5a. 

10-17  

 

 Ewangelia Mk 10, 32-45 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Jr 31, 31-34 

 

Ewangelia Mk 14, 22-25 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Syr 44, 1. 9-13 

 

Ewangelia Mk 11, 11-25 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Syr 51, 12-20b 

                                    

Ewangelia Mk 11, 27-33 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Pwt 4, 32-34. 

39-40 

                            

2 czytanie Rz 8, 14-17 

                                      

Ewangelia Mt 28, 16-20 
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Ogłoszenia parafialne 

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

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

• W środę wypada Dzień Matki. Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na wspólną modlitwę 

dziękczynną. Początek nabożeństwo majowe godz. 17.30. 

• W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W naszym 

sanktuarium odbędzie się rejonowy dzień skupienia dla kapłanów pod przewodnictwem ks. abpa 

Stanisława Budzika. Prosimy o modlitwę. 

• Za tydzień w sobotę już ostatnia grupa dzieci z klas III przystąpi do I Komunii św. podczas Mszy 

św. o godz. 11.00. Tym razem z Placówek Edukacyjnych Arka. 

• Młodzież i Kapłani z duszpasterstwa młodzieży naszego rejonu i miasta zapraszają na 

rozpoczynający się comiesięczny cykl spotkań dla młodych SPOTKANIE MŁODYCH - 

kulturalnie o wierze. Pierwsze spotkanie w najbliższą sobotę 29 maja o godzinie 18.00 w sali 

różańcowej serdecznie zapraszamy. Gościem specjalnym będzie Patrycja Hurlak - nawrócona 

wiedźma. Wcześniej zachęcamy do uczestniczenia we Mszy świętej o godz. 17.00 w naszym 

sanktuarium. 

• W pierwszą sobotę miesiąca czerwca odbędzie się jednodniowa pielgrzymka autokarowa do 

Częstochowy w ramach VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Żywego Różańca. Są jeszcze 

wolne miejsca serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy modlą się na różańcu, którzy dawno 

lub wcale nie byli jeszcze na Jasnej Górze. Koszt 90 zł.  

• W dniach 20- 28 czerwca jest możliwość pielgrzymki do Medjugorie na 40-lecie objawień Matki 

Bożej, po drodze zwiedzanie innych miejsc. Koszt pielgrzymki 550 zł i 200 euro. Każdy z 

uczestników obowiązkowo musi mieć wykonany test. Szczegółowe informacje i zapisy w 

zakrystii lub kancelarii. Jest jeszcze kilka miejsc. 

• Czas ślubów, jubileuszy małżeńskich, urodzin. Mamy piękne obrazy- ikony Matki Bożej 

Chełmskiej – to doskonały prezent dla osób wierzących, zwłaszcza wtedy, kiedy Msze św. 

dziękczynne są sprawowane w sanktuarium, czy osoby pochodzą z Chełma.  Zapraszamy po te 

pamiątki do naszej parafialnej kawiarenki oraz na spotkanie przy ciastku w gronie rodzinnym, 

przyjacielskim czy koleżeńskim. Są między innymi kremówki i ptysie. 

• Od wczoraj otwarte już są krypty, do których zapraszamy w sobotę i niedzielę. Tak będzie przez 

cały maj i czerwiec.   

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

Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej 

Chełmskiej. 


