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  Niedziela 21 maja 2017 r. 
VI Niedziela Wielkanocna 

 

 Pierwsze czytanie                                                     Dz 8,5-8.14-17 

 Czytanie z Dziejów Apostolskich 

 Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i 

skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem 

opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też 

sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w 

tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła 

słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby 

mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli 

jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich 

ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.                                           Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                       

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                              1 P 3,15-18 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła  

     Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony 

wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A 

z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 

oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 

przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - 

cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za 

grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.                Oto Słowo Boże. 

W sercu Maryi 
Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

ul. Lubelska 2, 22-100 Chełm, www.bazylika.net 
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    Ewangelia                                                                     J 14,15-21 

    Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś 

będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami 

był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie 

może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 

ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was 

sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie 

już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i 

wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu 

moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i 

zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 

umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i 

objawię mu siebie.                                                                         Oto Słowo Pańskie.    

 

 

 

 

 

 

Rozważanie 

 

Funkcja Parakleta polega na pomocy w potrzebie. Stąd słowo to 

przetłumaczono na łacinę jako „adwokat”. Adwokat broni czyjejś sprawy, 

honoru, prawa. Jednak określenie to w stosunku do Ducha Pocieszyciela jest 

zbyt zawężone i często rozumiane w kategoriach sądowniczych. Stąd jeszcze 

inne tłumaczenia słowa „Paraklet”: wspomożyciel, obrońca, pośrednik, 

doradca, pocieszyciel… Każde z nich oddaje pewien aspekt działania Ducha 

Świętego. Uogólniając, Parakletem jest osoba, którą wzywa się w chwilach 

zwątpienia, kryzysu, problemów, ciemnej nocy…, która umie pocieszyć i 
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udzielić wsparcia. Paraklet jest bliskim przyjacielem. „Wierny przyjaciel jest 

lekarstwem życia” – mówi Syracydes (Syr 6, 16). Nie można mieć wielu 

bliskich przyjaciół. Stąd „przyjaźń z Parakletem” może być mądrym 

wyborem, „lekarstwem” na wiele trudności i pogmatwanych problemów 

życia. Duch Święty Pocieszyciel włącza w miłość i bliskość relacji z Trójcą 

Świętą. Jezus dodaje, że bliskość ta wynika z zachowania nauki Jezusa. 

Ojcowie Kościoła porównują zachowanie przykazań Jezusa (słów Ewangelii) 

do oblubieńca, którego oblubienica trzyma między piersiami jak woreczek 

mirry (Pnp 1, 13). Są one więc czymś najcenniejszym. Wartość przykazań nie 

wypływa jedynie z nich samych (chociaż od strony ludzkiej, prawnej są 

równie cenne), ale z tego, że wprowadzają nas w zażyłe relacje z Ojcem i 

Jezusem w Duchu Świętym. Bóg Ojciec jest „punktem docelowym”. 

Wszystko zmierza ku Niemu przez Pośrednika Jezusa i dzięki działaniu 

Ducha Świętego. Żyjąc Ewangelią jesteśmy „wciągnięci w krążenie miłości 

między Synem a Ojcem” (I. Gargano). 

Jak rozumiem słowa: „Duch Święty Pocieszyciel”? Kiedy w szczególny sposób zwracam się 

do Ducha Świętego”. Dlaczego?  Kto jest moim prawdziwym bliskim przyjacielem? Jaką 

wartość stanowią dla mnie przykazania? Które słowa Ewangelii są dla mnie najpiękniejsze, a 

które najtrudniejsze do realizacji w życiu? Jaka jest moja więź z Trójcą Świętą? 

                        

                                                                                                  

 

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    Dz 16,11-15 Ewangelia  J 15,26-16,4a 

 

Wtorek 1 czytanie    Dz 16,22-34 

 

Ewangelia  J 16,5-11 

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 16,23b-28 
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Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś I Komunia święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Społecznej Przystępuje 

77osób. 

2. Dziś po każdej Mszy świętej służba liturgiczna przed bazyliką rozprowadza papieskie 

kremówki. Możemy je nabyć również w kawiarence. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest 

na wakacyjny wyjazd chłopców. 

3. We wtorek przed południem będą przy sanktuarium rozprowadzane jabłka z myślą o 

dzieciach. Bardzo prosimy dorosłych o pomoc w ich odbiorze. 

4. W środę o godz. 18.00, po raz kolejny Msza święta, a po niej nabożeństwo o uzdrowienie 

duszy i ciała. Całość modlitwy poprowadzi ks. Krzysztof Kralka.  

5. O godz. 17.30 rozpocznie się Nowenna do Matki Bożej Chełmskiej. Intencje modlitewne 

wypisane na kartkach znajdujących się przy wyjściu, obok księgi pielgrzyma, możemy składać 

do skrzynki znajdującej się w filarze lub do zakrystii przed nabożeństwem. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich. 

6. W tym tygodniu 25 dzień miesiąca. Osoby, które podjęły Duchową Adopcję Poczętego 

Dziecka, małżeństwa które nie mogą mieć własnych dzieci, jak również osoby czujące 

potrzebę wynagrodzenia ze grzechy aborcji zapraszamy na modlitwę adoracji przed 

Najświętszym Sakramentem w czwartek o godz. 17.30.     

7. W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Światła.  

8. Niedziela za tydzień to Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Przypominamy 

wszystkim, którzy z różnych powodów zaniedbali spowiedź wielkanocną, że to ostatnie dni 

przynaglenia do wypełnienia przykazania kościelnego. 

9. Za tydzień też, po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci do sali różańcowej na 

spektakl Kopciuszek w wykonaniu dzieci niepełnosprawnych i ich nauczycieli z Lublina. 

Prosimy o potraktowanie tego zaproszenia jako prezentu na Dzień Dziecka. 

10. A po Mszy św. o godz. 18.00 w ramach trwającego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 

zapraszamy młodzież i dorosłych również do sali różańcowej na spektakl Artysta Miłosierdzia, 

na podstawie dramatu Karola Wojtyły Brat naszego Boga. Wykonawcy to aktorzy teatru 

Hagiograf z Krakowa. Wstęp wolny. 

11. Za tydzień też z racji 4 niedzieli miesiąca ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na trwające 

przy sanktuarium remonty. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy modlitwą, 

dobrym słowem i ofiarą wspierają prowadzone prace. Każdej środy podczas Mszy św. o godz. 

18.00 modlimy się za naszych dobrodziejów. 

12. Solenizantom nadchodzącego tygodnia, oraz wszystkim mamom z racji Dnia Matki życzymy 

Bożego błogosławieństwa. Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom sanktuarium 

opieki Matki Bożej Chełmskiej. 
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