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  Pierwsze czytanie                                                                   Dz 2, 14. 22b-32                                                                                    
  Czytanie z Dziejów Apostolskich  

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: "Mężowie 

Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych 

słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, 

cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z 

woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i 

zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała 

nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym 

się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać 

będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. 

Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć 

do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po 

dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek 

zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie 

pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my 

wszyscy jesteśmy tego świadkami".         

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Drugie czytanie                                                                                 1 P 1, 17-21     

Czytanie z Listu Świętego Piotra Apostoła                                                                                               

   Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to 

w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po 

przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub 

złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie 

przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. 

Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara 

wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                            

                                                                                                

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     Łk 24, 32 
 
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 

 

 

 

Ewangelia                                                                                                                    Łk 24, 13-35 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza   

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o 

sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 

rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby 

przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?" 

Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z 

przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało". Zapytał ich: "Cóż takiego?" 

Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie 

i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. 

A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci 

dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 

znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. 

Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli". 

Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 

powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od 

Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 

mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać 

wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 

im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy 

serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" W tej samej godzinie 

zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: 

«Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w 

drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  
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Rozważanie 

Św. Łukasz kreśli w dzisiejszej Ewangelii obraz pierwszej popaschalnej wspólnoty 

uczniów. I nie jest to obraz zbyt optymistyczny. Po śmierci Jezusa wspólnota 

rozpada się; każdy próbuje na swój sposób przetrwać trudne chwile, pokonać 

smutek, żal, ból i frustracje. „Dwaj z nich” (Łukasz i Kleofas) opuszczają 

Jerozolimę i udają się do Emaus. Jerozolima jest miejscem męki i śmierci ich 

Mistrza, symbolem rozczarowania i niezrealizowanych nadziei. Emaus to miejsce, 

które pozwoli zapomnieć o  cierpieniu i porażce. 

„Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus”(Maciej Kononowicz). Nasze Emaus– 

to miejsce wymarzone, bez cierpienia i krzyża, świat iluzji i utopii, własny raj na 

ziemi… Ale czy realny? Co jest moim miejscem ucieczki, „moim Emaus”? Czym 

jestem rozczarowany? Przed czym uciekam? 

W drodze do Emaus uczniowie są egocentryczni, zajęci sobą, własnym bólem 

i krzywdą, poczuciem zawodu i są przez to ślepi – nie widzą Jezusa, który 

cierpliwie, delikatnie, z akceptacją i miłością włącza się w ich dialog. Uczniowie 

czują, że ich „serca pałają”, napełniają się pokojem, nadzieją, miłością, dotykają 

Boga. O podobnym przeżyciu pisze św. Augustyn w swoich „Wyznaniach”.W 

czasie duchowej rozmowy ze swoją matką – św. Moniką, niedługo przed jej 

śmiercią, gdy „chłonęli sercem niebiańskie strumienie wypływające z (Bożego) 

źródła, czas nagle się zatrzymał i [oboje] dotknęli Boga”. Rozmawiając o życiu 

duchowym, o sprawach Bożych można dotknąć nieba, poczuć wewnętrzny pokój, 

radość i miłość. 

Serca uczniów pałają również dlatego, że Jezus pomaga im zrozumieć ich 

negatywne uczucia, emocje. Przyczyną ich cierpienia, bólu i smutku jest 

zamknięcie w sobie, brak otwartości na słowa proroków, słowa Pisma i Jezusa. 

Serca uczniów są zatwardziałe, „sklerotyczne”. Chcą mierzyć wszystko swoją 

miarą – chwały, sukcesu, korzyści, hierarchii świata. Trudno im nadal zrozumieć, 

że miarą Boga jest najpierw cierpienie, krzyż, a dopiero później 

zmartwychwstanie. Przez trzy lata życia z Jezusem tak mało się nauczyli… 

Jezus uczy uczniów (i nas) odnosić historię życia do słów Pisma. W sytuacjach 

pytań, wątpliwości w wierze, problemów i trudnych sytuacji życiowych warto 

sięgać do Pisma Świętego i wsłuchiwać się w jego słowa. Wtedy historia życia i 

„wielkie problemy” ukażą się w całkowicie innym świetle. Pismo Święte pozwala 

zrozumieć znaczenie bolesnych faktów w życiu Jezusa, Kościoła, wspólnoty i 

naszym osobistym. 

Co jest przedmiotem moich codziennych rozmów? Czy rozmowy, jakie prowadzę z 

innymi, wnoszą w ich życie pokój, nadzieję, miłość, pozwalają „dotknąć Boga”? 

Czy pozwalam, by Pismo święte było dla mnie drogowskazem i światłem w 

trudnych pytaniach i wątpliwościach w wierze? 

Droga tej dwójki to droga Kościoła: spotyka Pana w Słowie, które rozpala serce 

i w Chlebie, który otwiera oczy. My również doświadczamy w Słowie i w 

Eucharystii przejścia od ucieczki do naśladowania Jezusa: przeszliśmy od 

śmierci do życia i przyznajemy, że prawdą jest to, co naoczni świadkowie nam 

przekazali. 

 

 

 

 

    

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dz 6, 8-15  

 

Ewangelia J 6, 22-29 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 7, 51-8. 1a 

                                                             

Ewangelia J 6, 30-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie 1 J 1, 5-2, 2 

 

 Ewangelia Mt 11, 25-30 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dz 6, 25-40 

 

 Ewangelia J 6, 44-51 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dz 9, 1-20 

 

Ewangelia J 6, 52-59 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ap 11, 19a;12, 

1. 3-6a. 10ab 

 

2 czytanie Kol 1, 12-16 

                                     

Ewangelia J 19, 25-27 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 2, 14a-36-

41 

                            

2 czytanie 1 P 2,20b-25 

                                      

Ewangelia J 10, 1-10 
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                Ogłoszenia parafialne 

• Bardzo serdecznie witamy wszystkich Parafian i sympatyków naszego sanktuarium. Cieszymy się, że 

znów możemy się spotykać na Mszy św. w większej liczbie. W bazylice może przebywać 60 osób. 

Wewnątrz są zaznaczone białymi karteczkami miejsca, które możemy zajmować. Jeśli liczba się 

wypełni, to przy zachowaniu odpowiednich odległości można uczestniczyć na dworze. Przy kropielnicy 

znajduje się miejsce do dezynfekcji rąk. Przypominamy, o spowiedzi. Są przygotowane specjalne 

konfesjonały: w bazylice, w zakrystii północnej oraz w dzwonnicy one funkcjonują w niedzielę. W dni 

powszednie kapłani służą w konfesjonale w zakrystii północnej. Spowiedź odbywa się podczas każdej 

Mszy św., a w dni powszednie dodatkowo od 17.30. Dla tych którzy ze względu na grupę ryzyka, czy 

chorobę jak również ze względu na ograniczoną liczbę uczestników nie mogą być na Mszy św. 

transmitujemy nadal wszystkie Msze św. niedzielne, nabożeństwa i Msze św. wieczorne w dni 

powszednie oraz o godzinie 20.30 kapłani i siostry zakonne przed Najświętszym Sakramentem modlą 

się na różańcu za parafian i o ustanie epidemii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

• Ks. diakon Michał zorganizował maseczki dla parafian. Każdy, kto chce może ją otrzymać przed 

bazyliką. 

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

Tydzień Biblijny i IV Narodowy Dzień Czytania „Pisma Świętego” pod hasłem Misterium Słowa, które 

stało się Chlebem życia. NA czytanie została wybrana Ewangelia według św. Mateusza. Tydzień Biblijny 

ma pomóc wiernym w lepszym zaprzyjaźnieniu się z Pismem Świętym, jako źródłem wiary 

chrześcijańskiej i naszej kultury europejskiej. Zachęcamy do indywidualnej lektury i w tym tygodniu 

szczególnie do częstszego sięgnięcia do Słowa Życia. Przy wyjściu z bazyliki można zabrać ze sobą 

karteczkę z wybranym fragmentem Słowa Bożego. 

•  W tym tygodniu w piątek rozpoczyna się maj. Na nabożeństwa majowe zapraszamy codziennie o godz. 

17.30. 

• W tym tygodniu wypadają też pierwsze dni miesiąca. W piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach 

ze względu na epidemię. Kapłani zawsze przybędą z posługą do osoby umierającej.  

• Spowiedź z racji pierwszego piątku podczas Mszy św. porannych. Po południu od godz. 16.00 dla 

wszystkich, o 16.30 Msza św. i od godz. 17.30  

• W pierwszą sobotę miesiąca  nabożeństwo  będzie transmitowane na żywo. Porządek następujący :godz. 

8.00 Msza św. o 8.30 przed Najświętszym Sakramentem różaniec i 15 minutowe rozważanie w duchu 

wynagrodzenia za grzechy ludzkości przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Informacja dla mężczyzn 

Rycerzy Maryi, zapraszamy wszystkich do kontynuowania różańca dla mężczyzn. I tym razem nie 

wyjdziemy na ulice. Proszę o uczestnictwo przez transmisję internetową. Weźmy wszyscy codziennie 

do ręki różaniec i nie bójmy się prosić Maryi o cud nawrócenia świata i oddalenie pandemii. 

Zapraszamy.  W internecie są specjalne plakaty prosimy o udostępnianie.  

• Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ze względu, że przypada w niedzielę wielkanocną liturgicznie 

mająca pierwszeństwo przed uroczystością, została przeniesiona na sobotę 02 maja. Porządek Mszy św. 

7.00, 8.00, 16.00 i 18.00. Pamiętajmy o wywieszeniu flag.  

• W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o godz. 9.00 będziemy modlili się w intencji Ojczyzny. Mszy 

św. będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. prof. Piotr Goliszek, nasz były wikariusz.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś Parafianom, 

Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium – szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki 

Bożej Chełmskiej. 


