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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 12 maja 2019 r. 
Czwarta Niedziela wielkanocna 

  Pierwsze czytanie                                                                    Dz 13,14.43-52                                                                                    
  Czytanie z Dziejów Apostolskich 

  W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, 

weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 

Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W 

następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli 

tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i 

Barnaba powiedzieli odważnie: ”Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak 

odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak 

bowiem nakazał nam Pan: ”Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po 

krańce ziemi”. Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni 

do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli 

pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i 

Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, 

a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.   

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                          

                                                                                                          

Drugie czytanie                                                                          Ap 7,9.14b-17        

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła                                                                                                         

   Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 

pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku 

ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali 

swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu 

http://www.bazylika.net/
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oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani 

nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest 

pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.    

                                                                                                                     Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                    

      Aklamacja                                                                                                                                J 10,14                                                                                                                                                                    

 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.        

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                                    J 10, 27-30 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana.    

 

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im 

życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je 

dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno 

jesteśmy”.  

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 

 Rozważanie 

Dzisiejsza Niedziela została nazwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Jezus jest Dobrym Pasterzem; Prawdziwym Pasterzem, który 

oddaje życie za owce. Nie panuje nad nimi, ale służy. Owce rozpoznają pasterza po głosie. Aby dobrze zrozumieć tę scenę 

trzeba się odwołać do realiów Palestyny. W owczarni znajdują się owce różnych właścicieli, którzy pozostawiają je na noc pod 

opieką strażnika. Rano u bram owczarni pojawiają się pasterze. Każdy z nich woła własne owce, które wychodzą i idą za nimi. 

Choć w zagrodzie owce są przemieszane, to jednak nie idą za obcym, ale za własnym pasterzem. Głos pozwala odróżnić pasterza 

od ludzi obcych. Pasterz woła swoje owce po imieniu. Nie opiekuje się trzodą, masą, ale poszczególnymi owcami. Owce 

rozpoznają jego głos. W poranek wielkanocny. Maria Magdalena rozpoznała Jezusa po jego głosie. Wystarczyło jedno słowo, 

jej imię: „Mario!” (J 20, 16). Po śmierci Jana Pawła II jeden z komentatorów zwrócił uwagę na sposób kontaktu papieża z 

ludźmi. Uderzało go zawsze, że Jan Paweł II nie spotykał się z tłumem, anonimową masą, ale nawiązywał kontakt z 

poszczególnym człowiekiem. Na spotkaniach z Janem Pawłem II każdy czuł, że papież mówi do niego, jest dla niego. Między 

nami a Jezusem, Dobrym Pasterzem istnieje osobowa, intymna relacja. Dla Jezusa nikt nie jest częścią tłumu, jednym z wielu, 

pionkiem na szachownicy, którego można bez trudu zastąpić innym. Każdy jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie istnieje 

człowiek przeciętny, typowy, standardowy. Mądrość ludowa głosi, że Bóg stworzył człowieka, a potem wyrzucił matrycę. 

Czyli, każdy z nas jest jakby jedynym egzemplarzem i otrzymuje od Boga swoiste talenty i misje. Mówimy, że nie ma ludzi 

niezastąpionych. To stwierdzenie jest nie do końca prawdziwe. Każdy w pewnym sensie jest niezastąpiony. Z punktu mojej 

osobowości, mojej tożsamości, mojego „ja”, mojej życiowej misji, jestem niezastąpiony. To jest „moje imię”, które czyni mnie 

wyjątkowym „w oczach Boga”, Dobrego Pasterza.  

Czy mogę powiedzieć, że Jezus jest moim Pasterzem? Czy doświadczam Jego bliskości, przyjaźni, miłości? Czy czuję się „owcą 

wyjątkową, szczególną, niezastąpioną”, czy raczej „pozbawioną tożsamości, wchłoniętą przez stado”? Czy podążam za głosem 

Dobrego Pasterza, czy raczej „pasterza-najemnika”? 
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                                                          NA CHEŁSMKIEJ GÓRZE.

                                                       

1.Panno Przeczysta i Błogosławiona. 

Przyjm nas w Twe dobre, matczyne ramiona. 

Nad Chełmem świecisz już od lat tysiąca. 

Do Ciebie płynie prośba ta gorąca. 

 

Ref. Ratuj nas Matko, Nasza Chełmska Pani. 

Miej nas w opiece i módl się za nami. 
 

2.Twa cudna postać, o Królowo nasza 

Pisana ręką św. Łukasza 

Na wonnym Cyprze, jest miłości pełna. 

Dla Twego ludu i dla Twego Chełma. 

 

3. Kiedy Tatarzy chcieli zdobyć miasto 

Przyszłaś z pomocą- Zwycięska Niewiasto 

Wróg odpędzony Twoimi wyroki, 

Bo pod obłoki jest nasz Chełm wysoki. 

 

4.Twój obraz święty, wsławiony cudami 

w Polsce na Rusi i za Karpatami. 

Uzdrawia chorych, ludzkie bóle koi 

Na straży Rzeczypospolitej stoi. 

 

5. W dawnych to czasach wrogi świętej wiary 

Wrogi Ojczyzny, Kozaki, Tatary 

Przebyli zbrojno puste Dzikie Pola 

Spadli jak piorun na ziemie Podola. 

 

6. Chan i Chmielnicki, Polski Kraj wyniszcza 

Wokoło klęski, popioły i zgliszcza… 

Wtedy do Ciebie wojsko modły zmierza 

W Tobie nadzieja Jana Kazimierza. 

 

7. Pod Beresteczkiem, mór wrogów się wali 

Gdy Obraz Chełmski ukazał się w dali. 

Ginie kozactwo w bagnistej Pleszawie 

Polska skąpana w nieśmiertelnej sławie. 

 

8. Po całej Polsce, od gór do morza, 

Nasz Chełmski obraz jak poranna zorza. 

Od brzegów Warty aż do granic Litwy, 

Przyjmuje hołdy i korne modlitwy. 

 

9. Wtem na kraj spada straszna klęska nowa 

Kara za grzechy – zaraza morowa. 

Mrą ludzie biedni, lecz Twa łaska chroni 

Nasz Chełm od wroga, niewidzialnej broni. 

 

10. Za dobrodziejstwa, zwycięstwa i dary 

Za sprawiedliwie wymierzone kary 

K”Tobie miłością wdzięczny Naród płonie. 

Złota koronę wkłada na Twe skronie. 

 

11. Lecz nie zbadane są Boże wyroki 

Znów Góra Chełmska pogrążona w mroki 

Za wiarę ojców, katowani bici 

Z hasłem : Maryja, ginęli Unici. 

 

12. Witaj nam witaj, Nasza Pani Wieczna 

Pod Twoja tarczą – obrona bezpieczna 

Poprzysiegamy, Wiekuisty Boże, 

Służyć Maryi, na tej Chełmskiej Górze. 

 
                                                                       

                     

Czytania na każdy dzień  

      tygodnia 

 

 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dz 11, 1-18 

 

Ewangelia J 10, 1-10 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 1, 15-17 

                                                             

Ewangelia J 15, 9-17 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 12, 24-13.5a 

 

Ewangelia J 12, 44-50 

 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 12, 10-12a 

 

2 czytanie 1 Kor 1, 10-1 

 

 Ewangelia J 17, 20-26 

 
Piątek 

                                          

1czytanie 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 14, 21b-27 

                            

2 czytanie Ap 21, 1-5a 

                                      

Ewangelia J 13, 31-

33a.34-34 

 

 

 

                               

 



  

                                            BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!                              20/2019 

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 będziemy modlili się 

szczególnie w intencji powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu z naszej parafii.    

• Już za niecałe dwa tygodnie, w sobotę 25 maja o godz. 10.30 w archikatedrze w Lublinie, odbędą się 

święcenia kapłańskie. Wśród nowo wyświęconych będzie nasz rodak - diakon Tomasz Sawicki. 

Organizujemy na tę uroczystość wyjazd autokarowy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do 

zapisywania się w zakrystii i kancelarii. Koszt: 20 zł. 

• Gościmy dziś ks. Attillę Hontiego - dyrygenta Archidiecezjalnego Chóru Chłopięco – Męskiego „Pueri 

Cantores Lublinenses”. Przez cały dzień będzie głosił do nas homilie, a po Mszach św. można zakupić płyty 

z pieśniami w wykonaniu chóru. Msza św. o 16.00 zainauguruje  XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym 

mieście. Po Eucharystii zapraszamy na krótki koncert goszczącego u nas chóru. 

• Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Lubelskiego Seminarium Duchownego, stąd obecność pośród 

nas alumna Mateusza Liska. 

• Dziś rozpoczynamy dziewięciodniową modlitwę ekspiacyjną za znieważenie ikony Matki Bożej 

Częstochowskiej i innych znaków religijnych. Będą to suplikacje połączone z nabożeństwem majowym, na 

które zapraszamy każdego dnia o godz. 17.30. Zachęcamy też by o godz. 21.00 w czasie Apelu 

Jasnogórskiego przez ten czas zapalić światło w oknie jako znak przeprosin. Na zakończenie nowenny w 

poniedziałek 20 maja zapraszamy na godz.20.30 z lampionami na modlitwę różańcową i zakończymy ją 

Apelem Jasnogórskim. 

• Jutro 13 maja, zapraszamy na pierwszy w tym roku Różaniec fatimski. Początek o godz. 17.30. Przynieśmy 

ze sobą lampiony (będzie można też je nabyć przed bazyliką). Zmieniony zostanie porządek modlitwy. O 

godz. 17.30 Msza św., w czasie której będą czytane intencje, po Eucharystii nabożeństwo fatimskie i procesja 

z lampionami. Zakończenie - w bazylice odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. 

• We wtorek zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą tradycyjnie poprowadzi ks. Krzysztof 

Kralka. Początek o godz. 17.15. Intencje modlitewne możemy składać w zakrystii lub do puszki. 

• Od najbliższej soboty udostępniamy zwiedzającym krypty, które znajdują się pod bazyliką. Wciąż 

prowadzone są w nich prace, stąd dostępne będą tylko w sobotę i w niedzielę w godz. od 10.00 do 18.00. 

Dyżury w nich w najbliższym czasie będzie pełniła Rada Parafialna. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tej 

posługi, prosimy o kontakt w zakrystii. 

• W sobotę po raz kolejny Noc Kultury. Na Górze Chełmskiej do godz. 22.00 stwarzamy możliwość obejrzenia 

panoramy miasta z dzwonnicy. Ponadto o godz. 20.00 w sali różańcowej odbędzie się premierowa projekcja 

filmu dokumentalnego opowiadającego o naszych kryptach (seans potrwa prawie 20 minut).  

• Za tydzień w niedzielę o godz. 12.00 w naszym sanktuarium odbędzie się I Komunia św., do której w tym 

roku przystąpi 68 dzieci. 

• Organizujemy jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy na zjazd Rodziny Żywego Różańca. Jest jeszcze 

kilka wolnych miejsc. Propozycja skierowana dla wszystkich. Koszt: 70 zł. Zapisy przyjmowane są w 

zakrystii lub kancelarii. 

• Młodzież serdecznie zachęcamy do wyjazdu nad Lednicę na Spotkanie Młodych w dniach 31 maja - 2 

czerwca. Po drodze zaplanowano pobyt w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu (tam też przewidziano 

nocleg).  Koszt wyjazdu: 190 zł. Informacje u ks. Tomasza. Zapisy - w kancelarii i w zakrystii. 

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

Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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