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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 22 kwietnia 2018 r. 
Czwarta Niedziela Wielkanocna 

 

 

 Pierwsze czytanie                                                                          Dz 4, 8-12                               
 Czytanie z Dziejów Apostolskich  

  Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: "Przełożeni ludu i starsi! 

Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu 

chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i 

całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy 

ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten 

człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was 

budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym 

zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez 

które moglibyśmy być zbawieni".                                                Oto Słowo Boże.                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                             

    Drugie czytanie                                                                               1 J 3,1-2 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła  

  Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, 

że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze 

się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do 

Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.                          Oto Słowo Boże.                                                                                                      

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10,14)                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                              J 10,11-18 

Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie 

swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są 

własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je 

porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy 

mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 

znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za 

owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 

przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 

pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów 

odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je 

oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".                                                         

                                                                                                            Oto Słowo Pańskie.  

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                               

                                                  

Rozważanie 

Obraz pasterza, może trochę archaiczny, trafnie oddaje relacje między nami a Jezusem (i 

hierarchią kościelną). Dobry pasterz zna swoje owce. Jest całkowicie do ich dyspozycji; 

ma dla nich czas i siebie. Jego serce bije dla nich. Nie myśli o sobie i swoich interesach. 

Nie wiąże owiec z sobą, ale pozwala im w wolności rozwijać własną tożsamość i 

pragnienia. Nie jest administratorem, ale bratem i przyjacielem. Z owcami łączy go czuła 

relacja miłości i troski o ich dobro. W sytuacjach ekstremalnych nie zawodzi. Jest nawet 

gotów w wolności oddać swoje życie za owce, jak uczynił to Jezus. Nie jest ograniczony 

żadnymi barierami ani granicami (żadną "zagrodą"), ale otwarty na wszystkie owce. 

Pragnie ich jedności. Ideę dobrego pasterza trafnie        
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ujmuje historyjka opowiedziana przez A. de Mello: "Jedna owca 

znalazła dziurę w płocie i przecisnęła się przez nią. Ucieczka napełnił 

ją szczęściem. Błądziła długo i wreszcie zagubiła się. Wtem 

spostrzegła, że idzie za nią wilk. Zaczęła uciekać, ale wilk ciągle był 

za nią. Aż przyszedł pasterz, ocalił ją i przyprowadził na powrót, z 

wielką czułością, do stada. Pasterz, choć wszyscy nakłaniali go do 

czegoś przeciwnego, nie chciał naprawić dziury w płocie". Najemnik 

jest przeciwieństwem dobrego pasterza. Nie zna owiec ani mu na nich 

nie zależy. Jego "ambicją" jest osobisty sukces. Myśli jedynie o 

własnych interesach. Relację z owcami traktuje na zasadzie 

obowiązku, powinności. Brakuje mu serca i współczucia. Owce nie 

mogą na niego liczyć. W trudnych sytuacjach dezerteruje. 

Pozostawia je na łasce losu. Zły pasterz "jest nie tylko najemnikiem, 

ale pływającą miną, która gdy wybucha, niszczy cały kościół Boży" 

(F. Palmisano).  

Jaka więź łączy mnie z Jezusem Dobrym Pasterzem? Jakim pasterzem jestem 

ja? Czy inni mogą zawsze na mnie liczyć? Jak zachowuję się w sytuacjach 

ekstremalnych? Czy modlę się o pasterzy "według Serca Jezusa"? 

 

Zapowiedzi przedślubne: 

• Daniel Kot, kawaler z Brzezin, par. Puchaczów i Sara Kamińska, panna z Chełma, par. 

tut. 

• Kamil Maksymilian Kawalec, kawaler z Chełma, par. tut. i Elżbieta Gradus, panna z 

Michałówki, par. Dorohusk.  

• Łukasz Gorczyński, kawaler z Chełma, par. Ducha Świętego i Magdalena Małgorzata 

Samonek, panna z Chełma, par tut.  

• Krzysztof Paweł Michałowski, kawaler z Chełma, par. tut, i Ewelina Zofia Szmit, 

panna z Białopola, par. M.B. Częstochowskiej 

• Patryk Ochęduszko, kawaler z Chełma, par. Chrystusa Odkupiciela i Ewelina 

Jastrzębska, panna z Chełma, par. tut. 

• Kamil Prokopowicz, kawaler z Chełma, par. tut. i Monika Pilipczuk, panna z 

Wereszczyc Dużych, par. Podgórze.  

Ktokolwiek zna istotne przeszkody do ważności ślubu pomiędzy w/w osobami 

Jest zobowiązany w sumieniu do powiadomienia o tym Kancelarię Parafialną. 
 

 

W naszym Sanktuarium w ostatnim tygodniu sakrament małżeństwa zawarli: 

Maciej Piotr Jaroszuk i Katarzyna Joanna Podolak 

 

  

Czytania na każdy dzień 

tygodnia 

                                        

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dz 1,3-8 

 

2 czytanie Flp 1,20a-30 

                                        

Ewangelia J 12,24-26 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Dz 11,19-26 

                                        

Ewangelia J 10,22-30 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie 1 P 5,5b-14 

                                        

Ewangelia Mk 16, 15-

20 
                                        

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 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 9,26-31 

                                        

2 czytanie 1 J 3,18-24 

                                        

Ewangelia J 15,1-8 
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            Ogłoszenia parafialne 

• 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.    

 

• Już za niecałe dwa tygodnie w sobotę 5 maja o godz. 10.30 w naszym sanktuarium odbędą się święcenia diakonatu. 

Wśród nowo wyświęconych będzie nasz alumn -  Tomasz Sawicki. Uroczystości święceń będzie przewodniczył 

ks. bp Mieczysław Cisło. Serdecznie już wszystkich zapraszamy.  

 

• Także dzisiaj nasz kleryk Tomasz przywiózł ze sobą czasopismo seminaryjne „Itinerarium” opisujące 

najważniejsze wydarzenia z życia seminaryjnego. Jest bardzo ładnie wydane. Ten numer poświęcony jest trzem 

jubileuszom: 100-lecie KUL, 700-lecie miasta Lublina, 25-lecie utworzenia Metropolii Lubelskiej. W sposób 

szczególny polecamy artykuł naszego alumna Tomasza, który przeprowadził wywiad z Ks. Bp Mieczysławem Cisło 

na temat: „Seminarium przed i podziale diecezji lubelskiej”. Znajdziemy tam także inne ciekawe artykuły. Ofiara 

za czasopismo „Itinerarium” dobrowolna. Zachęcamy do kupna i wspierania naszego Seminarium Lubelskiego.  

• Wszystkich, którzy podjęli Duchową Adopcję Poczętego Dziecka, zapraszamy w najbliższy czwartek, z racji 25. 

dnia miesiąca, o godz. 17.30 na wspólną modlitwę różańcową, a później Mszę św. Przypomnę, że w tym roku ten 

dar modlitwy przyjęło 80 osób.    

• W piątek na godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Światła, którą odprawimy w naszym Rosarium. Tak jak jest XIV 

stacji Drogi Krzyżowej, tak w Drodze Światła proponuje się również XIV stacji wielkanocnych, opartych na tekście 

Pisma Świętego. Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej 

powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W latach 90. nabożeństwo było stopniowo 

rozpowszechniane we Włoszech. Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki 

Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.  

• W dniach 30 kwietnia - 3 maja odbędzie się przy naszym sanktuarium kurs (rekolekcje) Jezus w 4 Ewangeliach, 

prowadzony prze Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Jego celem jest przedstawienie osoby Jezusa poprzez 

spojrzenie na niego oczami każdego z Ewangelistów. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, a warunkiem udziału 

w nim jest uczestnictwo w kursach: Nowe Życie i Emaus, a także w katolickiej wspólnocie formacyjnej. Koszt: 150 

PLN 

 

• Młodzież serdecznie zachęcamy do wyjazdu nad Lednicę na Spotkanie Młodych w dniach 1 - 3 czerwca. Po drodze 

zaplanowano pobyt w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu (tam też przewidziano nocleg) oraz Świnicach 

Warckich - miejscu urodzenia św. Faustyny. Koszt wyjazdu: 200 zł. Informacje - na plakacie i u ks. Tomasza. 

Zapisy - w kancelarii i w zakrystii. 

 

• Informujemy, że jest też otwarta brama do ogrodu przy pałacu biskupim, gdzie znajduje się parking trawiasty. 

Wjazd jak do przedszkola. Prosimy na tej drodze nie parkować aut. 

 

• Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę, które przeznaczone są na bieżące prace prowadzone 

przy sanktuarium. Przypominamy, że każdej środy o godz. 17.30 modlimy się za wszystkich dobrodziejów naszego 

sanktuarium. Zapraszamy. 

 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Beata Marzena Tiuchtiej lat 56; śp. Teresa 

Płachecka lat 87. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie ….. 

 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wszelkiego dobra, a wszystkim naszym Parafianom, Gościom i 

Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Salezjanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitewnik_(ksi%C4%85%C5%BCka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Jubileusz_Roku_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Jubileusz_Roku_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia
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