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Niedziela 8 maja 2022 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 Księgi Apokalipsy

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
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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 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
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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”?

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Dz 20, 17-36
2 czytanie Rz 8, 31b-39
Ewangelia J 10, 11-16
Wtorek

1 czytanie Dz 11, 19-26
Ewangelia J 10, 22-30
Środa

1 czytanie Dz 12, 24-13,5a
Ewangelia J 12, 44-50
Czwartek

1 czytanie Dz 13, 13-25
Ewangelia J 13, 16-20
Piątek
1 czytanie Dz 13, 26-33

Księdzu Kanonikowi Stanisławowi

Ewangelia J 14, 1-6
Sobota

Z okazji imienin księdza Kanonika Stanisława pragniemy złożyć
płynące z serca serdeczne życzenia – prowadzenia Bożej
Opatrzności, wiele zdrowia i sił tak potrzebnych w posłudze
kapłańskiej.
Niech dobry Bóg pozwoli Księdzu Stanisławowi trwać w Jego
miłości i podejmować codzienny, piękny trud służby Kościołowi.
Niech święty Stanisław – patron– wspiera Księdza Stanisława w
Jego posłudze, a Matka Boża z Góry Chełmskiej otacza swym
płaszczem matczynej opieki.

1 czytanie Dz 1, 15-17.2026

Ewangelia J 15, 9-17
Niedziela

1 czytanie Dz 14, 21b-27
2 czytanie Ap 21, 1-5a
Ewangelia J 13, 31-33a.
34-35
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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.
 Dziś o godz. 19.00 w uroczystość św. Stanisława Patrona Polski w naszym
sanktuarium wybrzmi jedno z najpiękniejszych i najważniejszych dzieł w historii
muzyki - Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wkomponowane w okres
paschalny dzieło zostanie wykonane w hołdzie Bogu, który ofiarą i miłością
zwycięża grzech oraz wojny. Wykonawcami będą: Akademicki Chór Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, Orkiestra Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej, znakomici
soliści - całość pod dyrekcją Dominika Mielko. Koncert Honorowym Patronatem
objął Marszałek Województwa Lubelskiego, a zrealizowany będzie dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Warto być Polakiem.
Wstęp jest wolny. Podczas koncertu będziemy zbierać datki na pomoc Ukrainie.
Serdecznie zapraszamy!
 Dziś Msza św. o 16.00 zainauguruje XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym
mieście organizowane przez Civitas Chrystiana. Jutro o godz. 11.00 w sali
różańcowej film pt. Powołany. We wtorek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej o
godz.12.00 rozpocznie się projekcja filmu pt. Nędzarz i Madame - po nim spotkanie
z reżyserem. Wieczorem w parafii pw. Rozesłania św. Apostołów o godz. 18.30
wykład Krystyny Mart na temat: Kult świętych na przykładzie obrazów w
„Rozesłaniu”. W czwartek 12 maja o godz. 16.00 młodzi małżonkowie i rodzice
mogą wysłuchać ciekawego wykładu – świadectwa Wychowanie dziecka w
dzisiejszych trudnych czasach Alicji i Tomasza Pituchów. W sobotę zapraszamy
tylko kobiety na godz. 11.00 do sali różańcowej na warsztaty Ukochana, umiłowana,
wybrana. To tylko niektóre z wielu propozycji programowych tegorocznych Dni
Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście. Zapraszamy!
 Od jutra wznawiamy spotkania Klubu Seniora na Górce. Zapraszamy emerytów i
rencistów na godz. 10.00 do sali różańcowej.
 W piątek 13 maja zapraszamy na pierwszy w tym roku Różaniec fatimski. Początek
o godz. 17.30. Przynieśmy ze sobą lampiony (będzie można też je nabyć w
kawiarence od godz. 17.00). Przypominamy, że o godz. 17.30 Msza św., w czasie
której czytane będą intencje, następnie nabożeństwo fatimskie i procesja z
lampionami w naszym rosarium. Zakończenie w bazylice odśpiewaniem Apelu
Jasnogórskiego.
 W sobotę o godz. 11.00 w naszym sanktuarium odbędzie się I Komunia św. dzieci z
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 W przyszłą niedzielę przez cały dzień homilie będzie głosił ks. Tomasz
Kancelarczyk - prezes Fundacji Małych Stópek.
 Już po raz szósty w naszym mieście odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. W
niedzielę za tydzień o godz.12.00 zainicjuje go Msza św. w bazylice. Po niej
wyruszymy ulicami miasta do Parafii pw. Świętej Rodziny. Marsz jest manifestacją
przywiązania do wartości rodzinnych oraz poszanowania życia od poczęcia do
naturalnej śmierci. Niech nie zabraknie nikogo z nas – szczególnie małżeństw z
małymi dziećmi. Przynieśmy chorągiewki, balony, transparenty. Hasło
tegorocznego marszu to: I ślubuję Ci.
 Składamy serdeczne Bóg zapłać! osobom z Rodziny Żywego Różańca, które w tym
tygodniu pracowały przy porządkowaniu rosarium.
 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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