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  Niedziela 14 maja 2017 r. 
V Niedziela Wielkanocna 

 

 Pierwsze czytanie                                                            Dz 6,1-7 

 Czytanie z Dziejów Apostolskich 

 Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko 

Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich 

wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali 

stoły - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, 

bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha 

i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i 

posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, 

męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, 

Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy 

modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też 

bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów 

przyjmowało wiarę.                                                                           Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Drugie czytanie                                                                1 P 2,4-9 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła  

     Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie 

przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe 

kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte 

kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa 

Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień 
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węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie 

zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, 

właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i 

kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego 

zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 

kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, 

abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 

przedziwnego swojego światła.                                                             Oto Słowo Boże. 

 

 

                                                      

    Ewangelia                                                                     J 14,1-12 

    Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 

powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 

wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, 

gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, 

nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 

przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już 

Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 

wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 

Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc 

mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 

Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który 

trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a 

Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 

dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo 

Ja idę do Ojca.                                                                                                             Oto Słowo Pańskie. 
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         Ruch Światło-Życie zaprasza! 

Tradycyjnie w czasie wakacji dzieci, młodzież i dorośli naszej 

parafii są zaproszeni do uczestnictwa w oazach wakacyjnych. Czas 

spędzony w Oazie to nie tylko modlitwa, ale także zabawa, formacja, 

przyjaźnie i szkoła życia. Ci, którzy pojechali w ubiegłych latach, nie żałowali. Koszt 

17-dniowego wyjazdu to 600 zł. Istnieje możliwość dofinansowania z zakładu pracy 

rodziców. Szczegółowych informacji udziela ks. Jerzy Krawczyk oraz znajdują się na 

stronie www.lublin.oaza.pl. Zapraszamy! 

 

I turnus (27.06 - 13.07.2017) 

Oaza Dzieci Bożych I (ODB I) - po klasie III szkoły podstawowej 

Oaza Nowego Życia III (ONŻ III) - po ONŻ II 

II turnus (15.07 - 31.07.2017) 

Oaza Dzieci Bożych II (ODB II) - po klasie IV szkoły podstawowej 

Oaza Nowej Drogi II (OND II) - po I klasie gimnazjum 

Oaza Nowej Drogi III (OND III) - po II klasie gimnazjum 

Oaza Nowego Życia I (ONŻ I) - po III klasie gimnazjum 

Oaza Nowego Życia II (ONŻ II) - po ONŻ I 

III turnus (04.08 - 20.08.2017) 

Oaza Dzieci Bożych III (ODB III) - po V klasie szkoły podstawowej 

Oaza Nowej Drogi I (OND I) - po VI klasie szkoły podstawowej 

 

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    Dz 14, 5-18 Ewangelia  J 14,21-26 

 

Wtorek 1 czytanie    Ap 12, 10-12a 

2 czytanie    1Kor 10-13.17-18 

Ewangelia  J 17,20-26 

Środa 1 czytanie    Dz 15, 1-6 
 

Ewangelia  J 15,1-8 

 

Czwartek 1 czytanie    Dz 15,7-21  

                     

Ewangelia  J 15,9-11 

 

Piątek 1 czytanie    Dz 15,22-31                     

 

Ewangelia  J 15,12-17 

Sobota 1 czytanie    Dz 16,1-10 Ewangelia  J 15,18-21 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś uroczystość I Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. Przystępuje 

100 dzieci. W tym tych dniach dzieci będą przeżywały Biały Tydzień, 

uczestnicząc w nabożeństwie majowym i Eucharystii. W tym roku darem ołtarza 

są wykonane nowe szafy do wyposażenia zakrystii. Bóg zapłać.  

2. Od jutra rozpocznie się w bazylice dyżur Rodziny Żywego Różańca. Zaś od 

wtorku we wszystkie dni powszednie o godz. 12.00 będzie modlitwa różańcowa 

przed obrazem Matki Bożej Chełmskiej. Modlitwę będą prowadziły osoby 

dyżurujące w tym czasie w bazylice. Serdecznie zapraszamy wszystkich, który 

o tej porze dysponują czasem. 

3. Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w dniach od 15 

maja do 5 czerwca w Chełmie odbędą się XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

Chcemy zaprosić młodzież i osoby szukające celu w życiu, do głębszej refleksji 

nad światem i własną tożsamością. Chcemy również zachęcić do szukania i 

odkrywania oraz rozwijania własnych zainteresowań. Spotkania będą się 

odbywały w szkołach i placówkach kultury oraz kościołach. Program podany 

jest na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej parafii. 

4. Za tydzień ministranci i lektorzy przed bazyliką i w kawiarence będą 

rozprowadzali kremówki. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na wyjazd 

chłopców na wakacje.  

5. Po Mszy św. zapraszamy na dobre ciastko do naszej parafialnej kawiarenki. 

Można tam również zaopatrzyć się w Chełmskie Słodkości – smaczne krówki z 

sentencją. Nadaje się to na sympatyczny upominek z Chełma dla znajomych.  

6. Chełmski Dom Kultury zaprasza w niedzielę za tydzień na operetkowy koncert 

charytatywny pt. „Miłość niejedno ma imię”. Wykonawcami piosenek, arii i 

duetów będą soliści Teatru Muzycznego w Lublinie i Teatru Wielkiego w 

Warszawie. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na remont kościoła św. 

Jana Marii Vianneya w Polichnie. 

7. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych łask. Wszystkim 

Gościom i Parafianom i Sympatykom szczęśliwego tygodnia. 


