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Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 

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

Gazetkę redaguje i wydaje Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 

Niedziela 5 maja 2019 r. 
Trzecia Niedziela wielkanocna 

  Pierwsze czytanie                                                               Dz 5, 27b-32.40b-41                                                                                    
  Czytanie z Dziejów Apostolskich 

  Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to 

imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego 

człowieka?”. Odpowiedział Piotr i Apostołowie: ”Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. 

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg 

wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i 

odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego 

Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni”. I zabronili Apostołom przemawiać w imię Jezusa, 

a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć 

dla imienia Jezusa.                                                                                        Oto Słowo Boże.                                                                                  

                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                          Ap 5, 11-14        

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła                                                                                                         

   Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a 

liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: ”Baranek 

zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i 

błogosławieństwo”. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na 

morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: ”Siedzącemu na tronie i 

Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków”. A czworo Zwierząt 

mówiło: ”Amen”. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.                                    Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                    

http://www.bazylika.net/
http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                                                                                                                         

 Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi.       

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                      J 21, 1-19 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana.                                

  Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem 

Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz 

dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli 

mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy 

ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus 

rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do 

nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa 

ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To 

jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był 

bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z 

rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, 

ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 

”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg 

sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się 

nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się 

zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb 

i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 

zmartwychwstał. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do 

niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. 

Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że 

mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, 

Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę 

powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 

zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To 

powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: 

„Pójdź za Mną!” 

                                                                                                           Oto Słowo Pańskie.  

 

 Rozważanie 

Dzisiejsza Ewangelia jest wielkim pocieszeniem; pocieszeniem Jezusa zmartwychwstałego skierowanym do 

Apostołów i do nas. Apostołowie żyli we wspólnocie trzy lata. Zawarli przyjaźnie, zżyli się wzajemnie, mieli się na 

kim oprzeć, tworzyli rodzinę. Po śmierci Jezusa są razem, ale nie wszyscy i nic ich nie łączy. Nie ma między nimi 
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komunikacji, dialogu. Jest to wspólnota rozbita, wspólnota niepowodzenia. W środek tej 

rozbitej, zagubionej, zdezorientowanej wspólnoty wchodzi Jezus zmartwychwstały. 

Spotkanie z uczniami jest pełne serdeczności, ciepła, bliskości, uczucia. Jezus dodaje im 

odwagi, sił, podnosi na duchu, daje nową nadzieję. Jest blisko, myśli o uczniach, interesuje 

się nimi, dotyka ich problemów, pozwala na nowo odkryć radość bycia razem, buduje 

rozbitą wspólnotę. Dzisiaj w naszych wspólnotach brakuje relacji osobowych, kontaktu, 

brakuje miłości, spontaniczności i radości; dominuje utylitaryzm i przedmiotowość w 

podejściu do człowieka. Jest to choroba, która niszczy i dzieli wewnętrznie. Uderza w 

małżeństwa i rodziny, które się rozpadają, niszczy wspólnoty a także całe społeczności. 

Prowadzi do indywidualizmu, ciągłych konfliktów, egoizmu i zimnej obojętności. Wkrada 

się też w sposób zawoalowany do Kościoła. Jeżeli w naszym życiu i wspólnotach 

(małżeńskich, rodzinnych, zakonnych, przyjacielskich, społecznych) będzie miejsce dla 

Osoby i Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa; będzie umiejętność dzielenia się osobistym 

doświadczeniem wiary, to będą to wspólnoty głębokie, radosne i trwałe. Jezus nadaje nowy 

sens pracy. Po tragedii Wielkiego Piątku uczniowie nie wiedzą, co z sobą zrobić. Idą za 

Piotrem, jak za guru, do sieci rybackich, aby przetrwać trudne chwile. Piotr nie czuje się 

jednak liderem. Jest słaby, błądzący, mylący się nawet w kwestiach kluczowych. Chce, by 

uczniowie powrócili do łowienia ryb, od których odciągnął ich Jezus. Po długiej formacji 

powracają ponownie do starych zajęć. Chcą zapomnieć o nowej misji – „łowienia ludzi”. 

Pracują z musu, z konieczności, aby uciec, zapomnieć... I pracują bezowocnie. Jezus 

przywraca uczniom radość wspólnej pracy. Radzi, zachęca, by spróbowali jeszcze raz, w 

inny sposób, w innym miejscu i czasie. Nie przekreśla jednak dotychczasowego życia 

uczniów, ich historii. Chce, by nadal byli rybakami. Pokazuje im jednak nowy wymiar ich 

pracy. Odtąd będą „rybakami ludzi”. Może w naszym życiu przeżywamy podobną 

bezradność. Może doświadczamy niezrozumienia, niepowodzeń, porażek. Nie widzimy 

sensu i trudu pracy, popadamy w zwątpienie… I może trzeba w te sytuacje i problemy 

wpuścić światło zmartwychwstania. Może trzeba zacząć od nowa, ale „po prawej stronie”. 

Może nie trzeba tracić nadziei i wierzyć, że On jest z nami. I że to, co wydaje się porażką, 

tragedią, ma w Jego planach głęboki sens. Podobnie jak porażka Jezusa na krzyżu okazała 

się Jego zwycięstwem. W planach Bożych „porażka” może okazać się „zwycięstwem”, jeśli 

wyciągniemy z niej wnioski, nauczymy się pokory i bardziej zaufamy Bogu. Jezus umacnia 

Eucharystią. Zmęczonym, zagubionym uczniom przygotowuje posiłek. Wspólny posiłek, 

uczta jednoczy, wnosi pokój i miłość, daje radość. Taką samą rolę pełni Eucharystia. 

Chrystus zmartwychwstały obecny w Eucharystii jest Pocieszycielem, który jednoczy, daje 

pokój, radość i miłość. Gdy przychodzimy na Eucharystię z nocy naszego życia, niesieni 

przez fale, Jezus Pocieszyciel przemienia szarą rzeczywistość naszego życia w atmosferę 

intymności i miłości. Daje „chleb życia” i „wino miłości”, aby także w nas miało miejsce 

zmartwychwstanie, przemienienie i powstanie do nowego prawdziwego życia. 

Który z darów Jezusa Zmartwychwstałego jest mi najbardziej potrzebny dziś: miłość, pokój, 

radość, nadzieja…? Co jest moim „łowieniem wśród nocy”? W jakich momentach 

doświadczam daremności i poczucia bezsensu? Czy w takich chwilach Jezus 

zmartwychwstały jest dla mnie Światłem, Życiem, Nadzieją? Czy przeżywam Eucharystię 

jako głębokie spotkanie z Jezusem Pocieszycielem? Jakiej pociechy potrzebuję dziś 

najbardziej? 

 

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 1 Kor 15, 1-8 

 

Ewangelia J 14, 6-14 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 7, 51-8.1a 

                                                             

Ewangelia J 6, 30-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 20, 17-18a 

 

2 czytanie Rz 8, 31b-39 

 

Ewangelia J 10, 11-16 
                                      

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dz 8, 26-40 

 

 Ewangelia J 6, 44-51 

 
Piątek 

                                          

1czytanie Dz 9, 1-20 
 

Ewangelia J 6, 52-59 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 9, 31-42 

                                       

Ewangelia J 6, 55. 60-69 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 13, 14. 43-52 

                            

2 czytanie Ap 7, 9. 14b-17 

                                      

Ewangelia J 10, 27-30 
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                                        Ogłoszenia parafialne 

• Przed ołtarzem wyeksponowana jest księga Pisma św. Dziś w Kościele rozpoczynamy 

XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny i III Narodowy Dzień Czytania „Pisma Świętego” 

pod hasłem Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego. Tydzień Biblijny ma pomóc 

wiernym w lepszym zaprzyjaźnieniu się z Pismem Świętym jako źródłem wiary 

chrześcijańskiej i naszej kultury europejskiej. Zachęcamy więc do indywidualnej 

lektury i w tym tygodniu szczególnie do częstszego sięgnięcia do Słowa Życia. 

• W poniedziałek rozpoczynamy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy prowadzone przez 

Odnowę w Duchu Świętym „Wolni w Chrystusie”. Odbywać się będą przez siedem 

poniedziałków w Sali Różańcowej. Jeżeli ktoś pragnie ożywić swoją wiarę w taki 

właśnie sposób, serdecznie zapraszamy. Zapisy przyjmowane są w kancelarii lub 

zakrystii. Szczegóły - na plakatach. 

• Jutro po Mszy św. wieczorem na spotkanie na plebanii zapraszamy Radę Parafialną.   

• We wtorek w wigilię św. Stanisława zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę św. z racji 

imienin ks. kan. Stanisława Tujaka. 

• W sobotę od godz. 9.00 do 10.30 spowiedź dzieci i rodziców z racji rocznicy I Komunii 

św. 

• W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieci kl. IV wraz ze swoimi 

najbliższymi podziękują za rok przyjmowania Komunii św. Osoby, które lubią 

uczestniczyć w Eucharystii o tej godzinie, a nie są związane z tą uroczystością, prosimy, 

by wybrały inną godzinę. 

• Za tydzień, Mszą św. o godz. 16.00, rozpoczynamy w naszym mieście Dni Kultury 

Chrześcijańskiej organizowane przez Civitas Christiana. Eucharystii będzie 

przewodniczył i homilię wygłosi ks. prałat Ryszard Winiarski. Śpiew liturgiczny 

poprowadzi Archidiecezjalny Chór Chłopięco – Męski „Pueri Cantores Lublinenses” 

pod dyrekcją ks. Atilli Hontiego. Po Eucharystii zapraszamy na krótki koncert tego 

liczącego ok. 70 osób chóru. Przez cały dzień będzie też można zakupić płyty z 

pieśniami w wykonaniu naszych gości.   

• Informujemy, że otwarta jest brama do ogrodu przy pałacu biskupim, gdzie znajduje się 

parking trawiasty. Tam również możemy parkować. Wjazd jak do przedszkola. Prosimy, 

by na tej drodze wyjazdowej nie parkować aut. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim 

zaś Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium - szczęśliwego tygodnia 

pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 

 



  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                              19/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                              19/2019 

 

   

 

 

 

                      
 

 


