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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 30 maja 2021 r. 
   Uroczystość Najświętszej Trójcy 

 

  Pierwsze czytanie                                                                Pwt 4, 32-34. 39-40                                                                                    
  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa   

Mojżesz tak powiedział do ludu: "Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, 

zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca 

niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś 

podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? 

Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez 

doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami 

przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich 

oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na 

ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie 

wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, 

którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój".                   

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                                Rz 8, 14-17      

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

    Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 

przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha 

przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym 

świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i 

dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim 

cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.                                                                                  

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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       Aklamacja                                                                                       Ap 1, 8   
       Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. 

 

                                                                                               
 

 

Ewangelia                                                                                                                   Mt 28, 16-20 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

    Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy 

Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i 

przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".  

                                                                                                                                                  Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie   

  

Przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus spotyka się ponownie z uczniami w Galilei. Galilea 

w relacji Mateusza ma znaczenie symboliczne. 

O ile Jerozolima była miejscem zdrady, odrzucenia, cierpienia i śmierci Jezusa, o tyle Galilea 

jest Mu miejscem życzliwym. Polecenie, by „iść do Galilei” jest wyrazem odłączenia nowej 

społeczności wierzących od Izraela. Jezus zmartwychwstały spotyka się z uczniami w 

pogańskiej Galilei, na nieznanej górze, gdzie wszyscy mają do Niego dostęp. Tam również 

zawiąże nową wspólnotę (Kościół) pod przewodnictwem Piotra (J 21, 15-19). 

Galilea ma szczególne znaczenie dla uczniów Jezusa. Przypomina miejsca, w których byli 

razem z Jezusem: powołanie nad jeziorem Genezaret, Kazanie na Górze, góra Tabor, burza 

na jeziorze, uzdrowienie ślepego, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, rozmnożenie chleba, 

zapowiedź męki i zmartwychwstania.... Powrót do pozytywnych doświadczeń w życiu, do 

faktów radosnych, pełnych nadziei jest wewnętrznym umocnieniem. Taki powrót rzuca nowe 

światło na życie. Również „wielkie tragedie ludzkie” zaczynają się wówczas relatywizować 

i nabierają innego wymiaru. 

Z drugiej strony Galilea jest miejscem bez znaczenia. Jest synonimem prowincji, terenem 

najbardziej oddalonym od Świętego Miasta, skażonym przez pogan, „naród, który żyje w 

ciemnościach” (Iz 9, 1). „Iść do Galilei” oznacza iść do miejsc bez znaczenia, które dla wielu 
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są przedmiotem drwin czy lekceważenia; oznacza podjąć mało znaczące 

sprawy, które nie budzą uznania ani aplauzu w oczach ludzi, o które wielu 

pyta: „czy warto”? 

Co jest „moją Galileą”? Czy jestem optymistą czy raczej pesymistą? Czy 

potrafię na trudne wydarzenia patrzeć w świetle Ewangelii? 

Spotkanie Jezusa z uczniami w Galilei jest również przekazaniem 

testamentu. Testament wyraża ostatnią wolę, ostatnie życzenie umierającego. 

W naszej polskiej tradycji zawiera zwykle rozporządzenia finansowe i 

majątkowe. W kulturze wschodniej testament ma również wymiar duchowy; 

zawiera wskazania i mądrość duchową. Taki testament pozostawiał Mistrz 

swoim uczniom. Jezus, odchodząc do Ojca przekazuje również swój 

testament, swoje ostatnie życzenie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie 

je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Wolą Jezusa, Jego ostatnim 

życzeniem jest, by uczniowie byli Jego świadkami i depozytariuszami Jego 

nauki. Doświadczenie wniebowstąpienia posyła nas do codzienności, w 

której mieszkamy i pracujemy. Powinniśmy nieść niebo tam, gdzie jest 

ciemność, „piekło”, gdzie panują pustka i bezsens. 

Nie jest łatwo być świadkiem Jezusa dziś. Ale w tej misji nie jesteśmy 

osamotnieni. Wspierają nas święci i męczennicy. Wspierają nas współcześni 

świadkowie, ludzie głębokiej wiary i nadziei. A przede wszystkim jest z nami 

i prowadzi nas sam Jezus zmartwychwstały poprzez swego Ducha: „A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Jakim świadkiem Jezusa jestem ja? Czy inni, patrząc na mnie i moje życie, 

zbliżają się do Jezusa, umacniają w wierze i nadziei, bardziej kochają? 

 

 

                           Z okazji rocznic święceń kapłańskich  

    Dziękujemy czcigodnym księżom z naszej parafii ks. Proboszczowi 

Andrzejowi, ks. Szymonowi, ks. Janowi, ks. Mateuszowi, ks. Tomaszowi, 

ks. Pawłowi za wszelkie dobro i budowanie wśród nas jedności. Za 

zaangażowanie, pomoc i życzliwość. Za cierpliwe i wytrwałe 

kształtowanie naszych postaw i sumień. Za zbliżanie nas do Boga i 

pogłębianie naszej wiary poprzez głoszone słowo i radosną obecność. Za 

odkrywanie przed nami daru Eucharystii, jako źródła siły, mocy i światła 

w naszym codziennym życiu. Za bycie kapłanami, którzy potrafią 

zachwycać się Bogiem i budzić ten sam zachwyt w innych. 

Niech dobry Bóg obdarza drogich nam księży obfitością swoich łask, 

zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia 

codziennego. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie So 3, 14-18 

 

Ewangelia Łk 1, 39-56 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Tb 2, 9-14 

                                                             

Ewangelia Mk 12, 13-17 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Tb 3, 1-11a,. 16-

17a 

 

 Ewangelia Mk 12, 18-27 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Wj 24, 3-8 

 

2 czytanie Hbr 9, 

1515 

Ewangelia Mk 14, 12-16. 

22-2 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Tb 11, 5-18 

 

Ewangelia Mk 12, 35-37 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Tb 12, 1b. 5-

15.20 

                                    

Ewangelia Mk 12, 38-44 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Rdz 3, 9-15 

                            

2 czytanie 2 Kor 4, 13-5, 1 

                                      

Ewangelia Mk 3, 20-35 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej.  

• Jutro ostatnie nabożeństwo majowe. Serdecznie zapraszamy osoby, które w tym roku jeszcze w 

nim nie uczestniczyły. Do środy nadal będą czytane rozważania o św. Józefie, przez które w 

formie rekolekcji przygotowujemy się do zawierzenia Bogu przez św. Józefa.    

• Dzieci, które chciałby sypać kwiaty podczas procesji Bożego Ciała, zapraszamy na próbę jutro 

o godz. 16.30.  

• Od wtorku czerwiec. Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 17.30. 

• W tym tygodniu w Boże Ciało podczas Mszy św. o godz. 9.00 dzieci z klas IV będą przeżywały 

rocznicę I Komunii św. Wcześniej zapraszamy na spowiedź o godz. 17.00 - w poniedziałek ze 

Szkoły Podstawowej nr 1, we wtorek – Szkoły Podstawowej nr 5, a w środę - placówek 

edukacyjnych Arka. 

• W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Podobnie jak w 

ubiegłym roku ze względu na trwającą pandemię nie będzie miejskiej procesji.  Msze św. w 

bazylice o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Procesja odbędzie po Mszy św. o godz. 10.30 

w naszym parku przed bazyliką. Ołtarze przygotowują wspólnoty: Ruch Światło - Życie, 

Przyjaciele Oblubieńca, Odnowa w Duchu św. „Wolni w Chrystusie” i Rodzina Żywego 

Różańca. Dzieci z klas III zapraszamy w strojach komunijnych na Mszę św. o godz.10.30. 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w procesji. 

• Wieczorem w Boże Ciało w amfiteatrze w Kumowej Dolinie od godz. 19.00 rozpocznie się 

koncert Wieczór Chwały. Śpiewem, modlitwą, Słowem Bożym i katechezą będziemy uwielbiali 

Pana Boga. Na scenie wystąpi zespół Good God. Na Wieczór Chwały będzie można dotrzeć 

standardowymi kursami Chełmskich Linii Autobusowych (liniami nr 2 i 9) na przystanek 

Zawadówka/Krzyżówki Lub. Powrót po zakończeniu wydarzenia (ok. godz. 21.00) specjalnym 

kursem CLA – wyjazd z zatoki autobusowej naprzeciwko nieczynnej stacji benzynowej przy ul. 

Podgórze. Kurs przez ulice: Podgórze, Lubelska, Armii Krajowej, Lwowska, 3 Maja, Wołyńska, 

Żołnierzy I AWP, Hrubieszowska, Litewska, 11 Listopada, Piłsudskiego, Kolejowa. 

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas porannych Mszy św. oraz od godz. 16.00 dla 

dzieci i od 17.30 dla wszystkich.  

• Odwiedziny starszych i chorych w domach zgodnie z umową z poszczególnymi kapłanami. 

• W sobotę o godz. 3.00 spod Kasztanowego Przedszkola przy ul. Lubelskiej wyruszy 

pielgrzymka na Jasną Górę na ogólnopolską modlitwę Rodziny Żywego Różańca. Jest jeszcze 

kilka wolnych miejsc. Koszt: 90 zł. 

•  Nabożeństwo pierwszosobotnie w sanktuarium - o godz. 7.30 różaniec, o 8.00 Msza św., a po 

niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic. 

•  W tym dniu zapraszamy wszystkich mężczyzn na wspólną modlitwę w szeregach Rycerzy 

Maryi. Zaczynamy o godz. 8.00 Mszą św. Pragniemy modlić się w intencji wynagradzającej 

Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy wszystkich stanów w naszym narodzie, wszelkie 

akty profanacji i świętokradztwa oraz prosić o odwagę w wyznawaniu wiary i świętość dla 

mężczyzn. Bracie, chwyć za różaniec i przyjdź! Szturmuj Niebo za siebie i najbliższych! 

Ponadto zachęcamy do zajrzenia na powstałą stronę internetową www.rycerzemaryi.pl, gdzie 

znajdziemy mnóstwo ciekawych informacji o historii, duchowości i działalności apostolskiej 

Wspólnoty Rycerzy Maryi od momentu jej powstania w naszym Sanktuarium. 

• Serdecznie zapraszamy do naszej kawiarenki. Przypominamy też, że w godz. od 10.00 do 18.00 

czynne są krypty oraz punkt widokowy na dzwonnicy. 


