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  Niedziela 7 maja 2017 r. 
IV Niedziela Wielkanocna 

 

 Pierwsze czytanie                                                  Dz 2,14a.36-41 

 Czytanie z Dziejów Apostolskich 

 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: 

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego 

wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się 

do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. 

Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa 

Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. 

Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a 

których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i 

napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli 

jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.                                                                     

                                                                                                                      Oto Słowo Boże.                                                                          

                                                                                                                                  

Drugie czytanie                                                           1 P 2,20b-25 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła  

     To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego 

bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam 

wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie 

było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale 

oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze 

grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla 

sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale 

teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.                      Oto Słowo Boże. 

W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 



                                                                                                                                                   19/2017 

                                                                            

    Ewangelia                                                                     J 10,1-10 

    Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez 

bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak 

wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce 

słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy 

wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos 

jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 

głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia 

tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli 

przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem 

bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i 

znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja 

przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości. 

                                                                                                                            Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

 
Jezus jest „bramą”, przez którą mamy dostęp do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). Jest również „drogą” (J 14, 6) do głębi drugiego 

człowieka. Najgłębsze w człowieku jest miejsce, w którym jest obrazem Boga, gdzie 

doświadcza sacrum, tajemnicy obecności i świętości Boga. Nie można dosięgnąć drugiego 

człowieka w jego głębi, bez pośrednictwa Jezusa. Nasze relacje zwykle są powierzchowne, 

dlatego, że Jezus jest poza nimi. Nie sięgamy głębiej niż do zewnętrznej strony: ciała, uczucia, 

inteligencji. Dzięki Jezusowi możemy doświadczać własnej głębi; a w niej intymnej bliskości 

Boga Ojca; możemy również w sposób autentyczny, duchowy spotykać drugiego człowieka 

i dzielić się z nim sobą. Jezus jest również Pasterzem. Jako Dobry Pasterz zna nas dogłębnie 

(po imieniu). Jest przeciwieństwem najemnika. Pasterz najemnik nie odpowiada za złożone 

w nim przez pana zaufanie. W chwili niebezpieczeństwa ucieka i chroni się sam, nie myśląc 

w ogóle o owcach. Zdarza się również, że staje w szeregu wilków, nie interesuje się stadem, 

nad którym powierzono mu pieczę, ale szuka jedynie własnych korzyści. Jezus myśli o każdej 

owcy. Jest Pasterzem Powszechnym. Troszczy się również o owce zabłąkane zagubione, o te, 

które są daleko poza Jego owczarnią. Zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć, by szukać jednej, 

która się zagubiła (por. Łk 15, 4nn). Jezus jest Dobrym Pasterzem „o wielkich oczach”. Jego 
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wzrok obejmuje każdego wielką miłością. Nawet, gdy odchodzimy, gubimy się, szukamy 

własnych „szczęśliwszych” dróg, możemy być pewni, że On nas nie zostawia, ale szuka, 

obejmuje swoim wzrokiem i czeka cierpliwie, z miłością na nasz powrót: „Ja sam będę pasł 

moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną 

odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i 

mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie” (por. Ez 34, 15n). 

 

Czy doświadczam, że Jezus jest „moim Pasterzem”? Jaka relacja łączy mnie dziś z Nim? Czy 

rozpoznaję Jego głos? Czy Jezus jest moją „bramą” i „drogą” do głębi Boga Ojca i drugiego 

człowieka? Czy wzrok Jezusa odbieram jako ciepły, miłosierny, życzliwy czy surowy, wymagający, 

prześladujący mnie? 

 

 

Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Tujakowi 

Z okazji imienin pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych Bożych 

łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym     

światłem każdy dzień księdza Stanisława, a Matka Boża z Góry Chełmskiej 

wyprasza na każdy dzień wszystko co potrzebne by dalej pięknie żyć i podążać                           

drogą Bożą ku świętości. 

 

 

 

                            Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    Dz 20,17-18a.28-32.36 Ewangelia  J 10,11-16 

 

Wtorek 1 czytanie    Dz 11,19-26 Ewangelia  J 10-22-30 

Środa 1 czytanie    Dz 12,24-13,5a 
 

Ewangelia  J 12,44-50 

 

Czwartek 1 czytanie    Dz 13,13-25 

                     

Ewangelia  J 13,16-20 

 

Piątek 1 czytanie    Dz 13,26-33                     

 

Ewangelia  J 14,1-6 

Sobota 1 czytanie    Dz 13,44-52 Ewangelia  J 14,7-14 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Dziękujemy Bogu za powołania do kapłaństwa i do zakonu 

z naszej parafii. Dziękujemy rodzicom kapłanów i sióstr zakonnych. Przez cały tydzień 

szczególnie będziemy modlili się w intencji powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i 

zakonu z naszej parafii.    

2. Dziś po każdej Mszy św. zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki i apostolstwa „ Na 

Górce”. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego 

miejsca oraz za upieczenie ciast. Będzie ona czynna każdej niedzieli by parafianie mogli się 

zatrzymać, spotkać ze sobą i chwile porozmawiać. Apostolstwo zostaje otwarte również z 

myślą o pielgrzymach. Posługę będą w nim pełnić wolontariusze nasi parafianie. Działalność 

ta zgłoszona została do Urzędu Skarbowego, a dochód przeznaczony będzie na remonty, które 

prowadzimy przy sanktuarium. 

3.  Dziś są otwarte wszystkie wyremontowane sale w podcieniach oraz nowa kancelaria, klatka 

schodowa i sala różańcowa zapraszamy by obejrzeć. 

4.  Prasa katolicka jest wyłożona w kościele na stoliku, a ofiarę za nią będziemy wrzucali do 

puszki. Będzie można również nabyć w nowym pomieszczeniu apostolstwa. 

5. Trwają nabożeństwa majowe, na które zapraszamy dziś i każdego dnia o godz. 17.30. 

6. Jutro Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika Głównego Patrona Polski i naszej 

archidiecezji. Jest to Dzień Imienin naszego Pasterza Abpa Stanisława Budzika. 

7.  W naszym sanktuarium jutro podczas Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy modlili się w 

intencji ks. kanonika Stanisława z racji imienin. Serdecznie zapraszamy. Jak również o tej 

godzinie będzie Msza św. zbiorowa przez wstawiennictwo św. Stanisława. Intencje możemy 

składać w zakrystii. 

8. W sobotę zapraszamy na pierwszy w tym roku Różaniec Fatimski. Historyczna chwila, bo 

rozpoczynają się obchody 100 Rocznicy Objawień. W Fatimie papież Franciszek będzie 

kanonizował Hiacyntę i Franciszka – dzieci, którym się objawiała Maryja. W naszym 

sanktuarium, modlitwom będzie przewodniczył ks. prof. Piotr Goliszek. Początek godz. 17.30. 

Prosimy o przyniesienie świec. Podczas tych uroczystości będziemy uczestniczyli w 

poświęcenie figur Matki Bożej i trójki Pastuszków Fatimskich umieszczonych w naszym 

Rosarium. Scena przedstawia cud wirującego słońca z ostatniego październikowego 

objawienia z 1917r. Obrzędu poświęcenia dokona ks. Infułat Kazimierz Bownik. Z Radą 

Parafialną podjęliśmy decyzję, że w ten sposób zewnętrznie uczcimy jubileusz i to będzie 

nasze wotum wdzięczności za dar Objawień Fatimskich. Koszt inwestycji wynosi 25 tys. zł. 

Chcemy zaproponować by fundatorami tego dzieła byli uczestnicy nabożeństw fatimskich, w 

związku z tym ofiary składane na tacę w tych dniach od maja do października przeznaczone 

będą na ten cel. 

9. Za tydzień Uroczystość I Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. Msza św. o godz. 

12.00. W pozostałe niedziele maja będą Komunie św. z innych szkół. Więc osoby, które lubią 

modlić się podczas Mszy św. o godz. 12.30, a nie są związane z tymi uroczystościami prosimy 

by do końca miesiąca wybrały sobie inna godzinę spotkania z Bogiem. 

10. Za tydzień również o godz. 12.00 doroczny odpust w Parafii Rozesłania św. Apostołów. Ks. 

Dziekan serdecznie zaprasza. 

11. Solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia. Wszystkim Parafianom, 

Gościom i Sympatykom życzymy szczęśliwego tygodnia.     
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