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Pierwsze czytanie

Dz 15, 1-2. 22-29

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: ”Jeżeli się nie poddacie
obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. Kiedy
doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą,
postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie
tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi wraz
z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę,
zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali
przez nich pismo tej treści: ”Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie
braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ
dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i
zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy
jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem,
którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy
więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem,
Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne.
Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od
nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.
Oto Słowo Boże.
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Drugie czytanie

Ap 21, 10-14. 22-23

Czytanie z Księgi Apokalipsy

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto
Święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego
światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości
kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach
dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów
Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i
od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich
dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo
jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca
ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek.
Oto Słowo Boże.

Aklamacja

J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Ewangelia

J 14, 23-29

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.
Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród
was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,
bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi,
abyście uwierzyli, gdy się to stanie".
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
Dzisiejsza Ewangelia zawiera ostatnie pouczenia Jezusa w Wieczerniku,
przed odejściem do Ojca. Stanowią one swoisty testament, tchnący
nadzieją, miłością i pokojem. Powrót Jezusa do Ojca oznacza zakończenie
ziemskiej wędrówki, trasy. Ojciec jest punktem docelowym. Wszystko
pochodzi od Niego przez Syna. Wszystko również wraca do Niego przez
Ducha Świętego. Żyjemy w obiegu miłości Ojca, Syna i Ducha
Pocieszyciela. Dzięki relacji z Jezusem, trwaniu w Jego nauce możemy
doświadczyć zażyłości i bliskości Ojca. Kontemplując Jego ziemskie życie,
Jego słowa i czyny, możemy uchwycić coś z życia niezgłębionej tajemnicy
Ojca. W Jezusie my, ludzie, oglądamy Boga i Jego miłość. I w Jezusie
uzyskujemy intymną więź z Ojcem. W Nim możemy niejako spoczywać w
sercu Ojca. Jezus wprowadza nas w najintymniejsze życie Trójcy Świętej.
Czyni z nas „swoje mieszkanie”. Odchodząc do Ojca, Jezus przekazuje nam
dwa dary. Pierwszym jest Duch Pocieszyciel. Duch Święty prowadzi dalej
Apostołów i Kościół, wspomagając, umacniając, napełniając mądrością i
miłością oraz przypominając słowa Jezusa. Św. Jan używa na określenie
Ducha Świętego słowa „paraklet”. Ten grecki wyraz ma bardzo wiele
znaczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomożyciel, obrońca,
pośrednik, doradca, pocieszyciel. Duch Święty jest „adwokatem, obrońcą”;
On broni nas przed fałszem i wszystkimi niewłaściwymi kierunkami, jakie
proponuje świat. Jest „wspomożycielem, doradcą”. Poprzez Niego Jezus
jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, w
zderzeniu z rzeczywistością świata, życia. Jest również „pocieszycielem i
ożywicielem”. Wnosi w życie nową nadzieję i ożywia wszystko, co chore,
uschłe, obumarłe… Jest „duchem prawdy”. Przyszedł przekonać świat o
„sprawiedliwości, grzechu i sądzie” (J 16, 8). Drugim darem Jezusa jest
pokój. Hebrajskie słowo „szalom” znaczy „być zdrowym, całym,
uporządkowanym, szczęśliwym” i odpowiada tęsknocie serca za pełnią
życia. Pokój, szalom to pomyślność, szczęście, dobrobyt codziennego
istnienia, harmonia, w jakiej znajduje się człowiek w stosunku do Boga,
innych ludzi, całej natury i siebie samego. Jezus przekazuje swoim uczniom
i światu dwa rodzaje pokoju: wertykalny, który jedna i łączy Boga z
człowiekiem i całym światem. I horyzontalny, pokój świata, który wynika
z dobrej woli człowieka i z troski by przeciwstawiać się konfliktom oraz
tworzyć warunki pokojowego współistnienia. Doświadczenie pokoju
Jezusa usuwa lęki, zniechęcenie, defetyzm, pesymizm, daje nową nadzieję.
Ostatecznie to Jezus „jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości
uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość”(Ef 2, 14).

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, 15.2218.1

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
Niedziela

1 czytanie Dz 1, 1-11
2 czytanie Hbr 9, 24-28;10,
19-23

Jaka więź łączy mnie z Trójcą Świętą? Który atrybut Ducha Świętego jest mi
szczególnie potrzebny dziś? Co częściej gości w moim sercu: lęki czy
zaufanie? Jaki rodzaj pokoju towarzyszy mojemu życiu: głęboki, duchowy,
wypływający z przyjaźni z Jezusem czy powierzchowny, zewnętrzny,
światowy; pokój (albo raczej spokój) za wszelką cenę?

Ewangelia Łk 24, 46-53
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Ogłoszenia parafialne
• Dzisiejsza taca w całości przeznaczona jest na prace remontowo - budowlane
prowadzone przy bazylice. Wszystkie ofiary gromadzimy teraz na ołtarz adoracji.
Bóg zapłać! Za wszystkich ofiarodawców modlimy się za przyczyną Matki Bożej
Chełmskiej w każdą środę wieczorem.
• Na Górze Chełmskiej Pałac Biskupów domaga się kapitalnego remontu, brakuje nam
jednak środków. Chcemy jednak odświeżyć okna. Serdecznie prosimy Parafian i
Sympatyków o pomoc w ich pomalowaniu. Zapraszamy od jutra od godz. 9.00.
• Wszystkie małżeństwa borykające się z problemem niepłodności zapraszamy we
wtorek na modlitwę o dar poczęcia. Początek Mszą św. o godz. 18.00.
• W piątek wypada V rocznica święceń kapłańskich ks. Jana. Na Mszę św.
dziękczynną zapraszamy na godz. 18.00.
• W sobotę o godz. 11.00 po raz pierwszy do Komunii św. przystąpią dzieci z
Placówek Edukacyjnych Arka.
• Rodzina Żywego Różańca organizuje jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy w
dniu 4 czerwca w ramach X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kół Żywego Różańca.
Osoby chętne prosimy o zapisywanie się do końca tego tygodnia w kancelarii lub
zakrystii. Koszt: 120 zł.
• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na weekendowe rekolekcje dla kobiet w
każdym wieku i powołaniu - kurs Maria Magdalena, który odbędzie się w dniach 10
- 12 czerwca. To czas odkrywania piękna swojej kobiecości i wartości w Bogu.
Zapisy w zakrystii i kancelarii oraz na stronie www.chce.info.
• Tradycyjnie zapraszamy do kawiarenki na kawę i dobre ciastko.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wszelkiego dobra, wszystkim zaś
Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia.
Wszystkim Mamom z okazji Ich święta serdeczne podziękowania i życzenia opieki
Matki Bożej Chełmskiej.
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