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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 12 czerwca 2022 r. 

  Uroczystość Najświętszej Trójcy 

   Pierwsze czytanie                                                                      Prz 8, 22-31                                                                                    
   Czytanie z Księgi Przysłów 

To mówi Mądrość Boża: ”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi 

czynami, od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia 

powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą 

tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola 

uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił 

sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej 

otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy 

kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po 

dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy 

synach ludzkich”.                     

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                                 Rz 5, 1-5          

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp 

do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, 

lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a 

wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść 

nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 

Świętego, który został nam dany.  

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                              

http://www.bazylika.net/
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 Aklamacja                                                                                      
 

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,  

                                                                 Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. 

 

 

 

 

 

 

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

 Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 

jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 

całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i 

oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i 

wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 

bierze i wam objawi”.             

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   

  Rozważanie 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wyjaśnia apostołom najgłębsze prawdy o Sobie 

samym i Swej relacji z Ojcem i Duchem Świętym, upewniając ich jednocześnie, że nie 

zostaną pozostawieni sami, ponieważ będą mogli liczyć na pomoc Ducha Świętego, 

który będzie kontynuował Jego misję kierując Kościołem na przestrzeni czasów. 

Apostołowie byli świadkami nauczania i czynów Jezusa, jak również Jego synowskiej 

relacji z Bogiem, do którego zawsze zwracał się nazywając Go „ojcem”, nawet czasami 

w formie dziecięcej abba, „tatusiu” (por. Mk 14, 36). Teraz mówi im o pomocy, jakiej 

udzieli im Duch Święty: „z mojego weźmie i wam objawi” (w. 14). Oddziaływanie 

Ducha na Kościół nie polega na pobudzaniu czy nauczaniu innych rzeczy niż te, które 

ukazał Jezus Chrystus - ponieważ prawda nie zmienia się wraz z upływem czasu czy 

opiniami ludzi - ale na sprzyjaniu pełnemu zrozumieniu tego wszystkiego, co Syn 

usłyszał od Ojca i im przekazał (por. w. 15). Jezus już im ogłosił, że „Paraklet, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 

wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26), a teraz dodaje, że „doprowadzi was 

do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, 

i oznajmi wam rzeczy przyszłe” (w. 13). Jego zadaniem będzie poprowadzenie nas ku 

prawdzie w 
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nowych i zmieniających się sytuacjach historii i w życiu ludzi, ze 

spojrzeniem utkwionym zawsze w tym, czego nauczał nas Jezus. 

Jezus mówi w sposób naturalny o Ojcu i Duchu jako Osobach, 

różnych od Niego i od siebie nawzajem, sugerując jednocześnie, że 

posiadają to samo: „wszystko, co ma Ojciec, jest moje” (w. 15), a 

to, co Duch głosi, „z mojego weźmie” (w. 14). Jest tylko jeden Bóg, 

jedna boska natura, która trwa w trzech odrębnych osobach: Ojcu, 

Synu i Duchu Świętym. Katechizm Kościoła Katolickiego, 

używając formuły starożytnego wyznania wiary zwanego 

Quicumque, potwierdza, że „wiara katolicka polega na tym, 

abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie 

mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem 

Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest 

Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego”. Ta prawda wiary nie jest czymś pięknym, ale 

odległym, ale mówi nam o naszej osobistej relacji z Bogiem i z 

każdą z Boskich Osób. Jak przypomina Papież Franciszek, „przez 

chrzest Duch Święty włączył nas w serce i życie samego Boga, 

który jest komunią miłości. Bóg jest «rodziną», składającą się z 

trzech Osób, które miłują się tak bardzo, że tworzą jedno. Ta «boska 

rodzina» nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, objawia się w 

stworzeniu i historii i wkroczyła w świat ludzi, żeby wezwać 

wszystkich do włączenia się w nią. Trynitarny horyzont komunii 

obejmuje nas wszystkich i pobudza do życia w miłości i w 

braterskim dzieleniu się, w przekonaniu, że tam, gdzie jest miłość, 

jest Bóg”. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, 

dlatego też jest częścią naszej własnej natury wspieranie jedności i 

wzajemnej miłości z Panem i z innymi, w wielkiej rodzinie świata 

i Kościoła, w relacjach społecznych i domowych, w przyjaźni i w 

środowisku pracy. „Uroczystość Najświętszej Trójcy zachęca nas 

do angażowania się w codzienne wydarzenia, abyśmy byli 

zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 1 Krl 21, 1b-16 

 

Ewangelia Mt 5, 38-42 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie 1 Krl 21, 17-29 

                                                       

Ewangelia Mt 5, 43-48 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie 2 Krl 2, 1.6-14 

 

 Ewangelia Mt 6, 1-6.16-18 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie Rdz 14, 18-20 

 

  2 czytanie 1 Kor 11, 23-26 

 

 Ewangelia Łk 9, 11b-17 

 

Piątek 

                                           
  1 czytanie 2 Krl 11, 1-4.9-                                     

18. 20a 

 

Ewangelia Mt 6, 19-23 

 
Sobota 

                                               

1 czytanie 2 kn 24, 17-25 

 

 Ewangelia Mt 6, 24-34 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Za 12, 10-11 

 

  2 czytanie Ga 3, 26-29 

 

Ewangelia Łk 9, 18-24 
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                         Ogłoszenia parafialne 

• Dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej.   

• Wznawiamy peregrynację kopii Cudownej Ikony Matki Bożej Chełmskiej. Dziś odbywa 

się w Parafii w Rakołupach. Towarzyszmy naszą modlitwą. 

• Jutro 13. dzień miesiąca. Zapraszamy na Różaniec fatimski. Początek o godz. 17.30. 

Przynieśmy ze sobą lampiony (będzie można też je nabyć w kawiarence od godz. 17.00). 

Przypominamy, że o godz. 17.30 Msza św., w czasie której czytane będą intencje, 

następnie nabożeństwo fatimskie i procesja z lampionami w naszym rosarium. 

Zakończenie w bazylice odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. 

• Jutro odpust ku czci św. Antoniego u Ojców Reformatów. Suma o godz. 18.00. Ojciec 

Gwardian serdecznie zaprasza. 

• Jutro na godz. 17.00 zapraszamy do sali różańcowej osoby, które należą do orszaku 

procesyjnego, oraz wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do posługi noszenia obrazów 

i chorągwi podczas procesji. 

• Wszystkie dziewczynki, które chcą sypać kwiatki w czasie procesji Bożego Ciała, 

zapraszamy na próbę we wtorek na godz. 16.30. 

• W środę zapraszamy na ostatnią przed wakacjami modlitwę uzdrowienia duszy i ciała, 

którą poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Początek Nowenną do Matki Bożej Chełmskiej o 

godz. 17.15. 

• W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Msze św. w 

bazylice o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.  

• Centralne uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30 w Parafii pw. Rozesłania św. 

Apostołów pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Guza. Następnie procesja do czterech 

ołtarzy: pierwszy przy kościele Ojców Reformatów, drugi na pl. Łuczkowskiego, trzeci 

przy schodach koło przedszkola, czwarty na terenie sanktuarium, gdzie uroczystości się 

zakończą. W przyszłym roku będzie odwrotnie. W tym roku za ołtarze odpowiedzialna jest 

nasza wspólnota. Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w strojach komunijnych 

prosimy, by udały się bezpośrednio na centralne uroczystości. Zapraszamy wszystkich do 

wzięcia udziału w procesji. 

• Wieczorem w Boże Ciało w amfiteatrze w Kumowej Dolinie od godz. 19.30 rozpocznie 

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

Pana Boga. Tegoroczne hasło: Posłani w pokoju Chrystusa. Będziemy modlili się o pokój, 

ale także o namszczenie do służby każdego z nas. Gościem wydarzenia będzie ks. 

Krzysztof Kralka, który poprowadzi modlitwę. Posługą muzyczną zajmie się zespół Good 

God. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

• W dniach 1 - 2 lipca wszystkich nauczycieli czynnych i emerytów zapraszamy do 

Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli, połączoną z ciekawymi 

konferencjami. Trwają zapisy. Szczegółowy program pielgrzymki wywieszony jest na 

tablicy ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy pedagogów. Zgłoszenia do 15 czerwca. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom szczęśliwego tygodnia i opieki Matki 

Bożej Chełmskiej. 


