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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 6 maja 2018 r. 
Szósta Niedziela Wielkanocna 

 

 Pierwsze czytanie                                                           Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48                               
 Czytanie z Dziejów Apostolskich  

  Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał 

pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem człowiekiem". Wtedy Piotr 

przemówił: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym 

narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie". Kiedy Piotr jeszcze 

mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się 

wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego 

wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 

Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha 

Świętego tak samo jak my?" I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem 

uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.                                    Oto Słowo Boże.                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                

    Drugie czytanie                                                                            1 J 4, 7-10 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła  

  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, 

narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W 

tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 

abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 

Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za 

nasze grzechy.                                                                                           Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                        

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 

przyjdziemy do niego.   (J 14, 23)                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                                J 15, 9-17 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 

będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 

w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 

Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o 

cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 

miłowali".                                                         

                                                                                                            Oto Słowo Pańskie.                                                                                                                                       

                                                                     

                                           

Rozważanie 

W Ewangelii dzisiejszej Chrystus zaprasza nas do trwania w Jego miłości. To trwanie jest jednak możliwe dlatego, 

że On sam pierwszy nas umiłował. A w Nim jesteśmy umiłowani przez Boga Ojca. Trwanie w miłości Jezusa 

możliwe jest ze względu na Jego wybór. To nie człowiek wybiera Boga. Człowiek tylko z wdzięcznością 

odpowiada. Św. Paweł pisze, że został "pochwycony przez Jezusa". I tak może powiedzieć każda osoba żyjąca 

świadomie Ewangelią i realizująca chrześcijańskie powołanie.  Sami z siebie jesteśmy tylko pustymi naczyniami. 

Jednak Jezus szuka pustych naczyń i wypełnia je po brzegi. A nawet tak, by się przelewały i nawadniały ziemię, 

napełniały innych dobrocią i miłością. Trwanie w miłości Jezusa możliwe jest dzięki Jego miłości. Miłość Jezusa 

nie jest rozdzielona "w równym stopniu" na wielu. Każdy jest i czuje się kochany w sposób niepowtarzalny, jedyny. 

Inaczej Jezus kocha wrażliwego i łagodnego Jana, inaczej pełnego temperamentu, zdecydowanego, gotowego do 

poświęceń Piotra, inaczej realistę i sceptyka Tomasza, jeszcze inaczej doktrynera Jakuba czy człowieka interesu, 

Judasza… Inaczej mnie. Wszyscy uczniowie są jednak w sercu Jezusa. Trwanie  w miłości możliwe jest dzięki 

przyjaźni Jezusa. W czasach Jezusa tylko nieliczne grono uczniów było dopuszczane do niektórych tajemnic 

mistrzów czy nauczycieli. Jezus natomiast dzieli z uczniami głęboką autentyczną przyjaźń, która jest oparta o 

relacje z Ojcem. Jezus nie ma wobec uczniów żadnych tajemnic. To, co jest w Jego sercu, odsłania im stopniowo, 

w miarę, jak są zdolni je przyjąć i zrozumieć.
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Przyjaźń Jezusa  z uczniami jest prawdziwa, autentyczna, wyzwalająca. Taka przyjaźń 

nie wiąże, nie krępuje ani nie ogranicza, nie zagarnia wyłącznie dla siebie. Jezus nie 

traktuje uczniów jak własność, nie zabrania im nawiązywania przyjaźni z innymi. Nie 

zastrzega sobie prawa wyłączności… Jezus pozostaje przyjacielem wiernym do końca. 

Pozostaje przyjacielem, nawet, gdy zostanie opuszczony, zapomniany i zdradzony przez 

swych uczniów. Jego przyjaźń zwycięża niewierności i tchórzostwo człowieka. Jej 

szczytem  jest wydanie siebie do końca: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół swoich".  

Czy mam świadomość wybrania przez Jezusa? W jakim stopniu pozwoliłem się już Jemu 

pochwycić? Czy czuję się jak puste naczynie, które Jezus może wypełnić miłością? Czym 

jest dla mnie przyjaźń? Jakie cechy przyjaźni cenię sobie najbardziej? Co jestem w stanie 

dać przyjaciołom? Czy jest to coś zewnętrznego, czy też część siebie samego, serca, 

miłości, życia? Czego mogę nauczyć się o przyjaźni od Jezusa?  

 

 

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. 

 

 

         Zapowiedzi przedślubne: 

• Mateusz Łukasz Dawidek, kawaler z Chełma, par. Ducha Świętego, i Edyta Izabela Borkowska, 

panna z Chełma, par. tut 

• Paweł Marek Stabryła, kawaler z Krakowa, par. Świętego Szczepana i Katarzyna Tołyż, panna z 

Chełma, par. tut. 

• Łukasz Kamil Sereda, kawaler z Chełma, par. tut, i Justyna Natalia Masiakiewicz, panna z Chełma, 

par. św. Kazimierza 

• Kamil Patryk Skibiński, kawaler z Chełma, z par. tut. i Anna Koperska, panna z Chełma, par. św. 

Rodziny 

• Aleksander Stanisław Kowalczyk, kawaler z Okszowa, z par. św. Maksymiliana Kolbe i Małgorzata 

Grzegorczuk, panna z Chełma, z par. tut. 

 

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 chrztu przyjęli : 

 

• Gustaw Szyłejko 

 

W naszym Sanktuarium w ostatnim tygodniu sakrament małżeństwa zawarli : 

 

• Adrian Seweryn Bieńkowski i Agnieszka Walczuk 

• Grzegorz Tadeusz Mazur i Edyta Monika Mazur zd. Urbańska 

• Jacek Sławomir Kargol i Agnieszka Klaudia Kalita 

• Grzegorz Łukasz Gradus i Katarzyna Anna Kaniewska 

 

 Czytania na każdy dzień  

           tygodnia                                          

                                         

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dz 16,11-15 

 

                              Ewangelia J 15,26-6,4a 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Dz 20,17-

18a.28-32.36 

 

2 czytanie Rz 8,31b-39 

                                        

Ewangelia J 10,11-16 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 17,15.22-

18.1 
                                        

Ewangelia J 16,12-15 
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dz 18,1-8 

                                   

Ewangelia J 16,16-20 
                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Dz 18,9-18 

                                        

Ewangelia J 16,20-23a 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 18,23-28 

                                        

Ewangelia J 16,23a-28 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 1,1-11 

                                        

2 czytanie Ef 4,1-13 

                                        

Ewangelia Mk 16,15-20 
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               Ogłoszenia parafialne 

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

• Wszystkich emerytów, rencistów i osoby starsze, dysponujących czasem, 

zapraszamy na cotygodniowe spotkania. Początek o godz. 10.00 w sali różańcowej. 

• W naszym sanktuarium jutro podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlili się 

w intencji ks. kan. Stanisława z racji imienin. Serdecznie zapraszamy! 

• We wtorek Uroczystość św. Stanisława - biskupa i męczennika, głównego Patrona 

Polski i naszej Archidiecezji. Jest to również dzień imienin naszego Pasterza - abpa 

Stanisława Budzika. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa przez 

wstawiennictwo św. Stanisława. Intencje możemy składać w zakrystii. 

• Wszystkich nauczycieli zapraszamy w najbliższą środę na Mszę św. o godz. 18.00, a 

po niej spotkanie w bibliotece parafialnej w sali nr 2 w podcieniach. 

• W piątek o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. z racji Dnia Patrona 

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Serdecznie 

zapraszamy również wszystkich absolwentów. 

• Za tydzień uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 - 

Msza św. o godz. 12.00. W pozostałe niedziele maja odbędą się Komunie św. dzieci 

z innych szkół. W związku z tym osoby, które lubią modlić się podczas Mszy św. o 

godz. 12.00, a nie są zainteresowane udziałem w tych uroczystościach, prosimy, by 

do końca miesiąca wybrały sobie inną godzinę spotkania z Bogiem. 

• W niedzielę za tydzień zapraszamy na pierwszy w tym roku Różaniec Fatimski - 

początek o godz.17.30. Prosimy o przyniesienie lampionów. Światło świec 

towarzyszy wszystkim procesjom w Fatimie. Lampiony będą również 

rozprowadzane przed bazyliką. Nabożeństwo majowe odprawimy w czasie procesji 

maryjnej, a Msza św. wieczorna będzie nie o godz. 18.00, a o 19.00. 

• Służba liturgiczna za tydzień będzie rozprowadzała kremówki. Dochód 

przeznaczony będzie na wakacyjny wyjazd ministrantów i lektorów. 

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

Dziekan serdecznie zaprasza. 

• Wszystkim, którzy dawno nie byli u spowiedzi, przypominamy, że przykazanie 

kościelne mówi o obowiązku spowiedzi przynajmniej raz w roku w czasie 

wielkanocnym. Okres wielkanocny dobiega końca, zostały już tylko dwa tygodnie. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Edward Skibiński 

lat 85; śp. Danuta Maria Barańska lat 86; śp. Mariusz Staszewski lat 56. 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. 
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