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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 29 kwietnia 2018 r. 
Piąta Niedziela Wielkanocna 

 

 Pierwsze czytanie                                                                         Dz 9, 26-31                               
 Czytanie z Dziejów Apostolskich  

  Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy 

bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził 

do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do 

niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu 

przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. 

Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, 

dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół 

cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i 

obfitował w pociechę Ducha Świętego.                                                Oto Słowo Boże.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             

                                                                                                             

    Drugie czytanie                                                                            1 J 3,18-24 

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła  

  Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że 

jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to 

przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie 

oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, 

ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie 

zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się 

wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w 

nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.      Oto Słowo Boże.                                                                                                                         

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja      

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                                 J 15,1-8 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem 

winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie 

przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby 

przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 

wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie 

jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym 

krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 

winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc 

obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we 

Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i 

wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w 

was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to 

dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".                                                         

                                                                                                            Oto Słowo Pańskie.  

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                               

                                                  

Rozważanie 

Jezus jest prawdziwym winnym krzewem, złączonym najpierw z Ojcem. "Tego szczepu nie można wykarczować, nie 

może się on stać przedmiotem grabieży: on już na wieki należy do Boga, przez swego Syna sam Bóg w nim żyje… 

jedność stała się nienaruszalna" (Benedykt XVI). Jezus, prawdziwy krzew winny złączony jest również ze swoim 

Kościołem, z nami. Słowem, które charakteryzuje naszą przyjaźń z Jezusem jest czasownik "trwać". Występuje on w 

tym krótkim fragmencie aż dziesięć razy. U źródła naszego działania jest trwanie w Jezusie, cierpliwość, wierność mimo 

trudności i zawirowań życia. Trwanie w Jezusie jest warunkiem przynoszenia owocu - miłości. Trwać w Jezusie oznacza 

pozwolić się przenikać przez Jego ducha i miłość. Z tego trwania wynika głęboka zażyłość i wzajemność relacji. Latorośl 

czerpie soki z krzewu winnego. Uczeń Jezusa czerpie soki duchowe od Jezusa. Przypowieść mocno akcentuje również 

rolę rolnika - Boga, który przycina krzew, oczyszcza. Jest to bolesne, ale konieczne, by szczep odnawiał się i przynosił 

owoce. Chęć przynoszenia owocu bez przynależności do krzewu jest zwyczajną iluzją: beze Mnie nic nie  



  

                                                                                                                                                                18/2018 

nie możecie uczynić (J 15, 5). Bóg (ogrodnik) oczekuje owoców. Szczep winny powinien 

przynosić owoce szlachetne, które stają się dobrym winem. Męka i śmierć Jezusa i jej 

owoc - miłość "są nowym kosztownym winem podawanym na uczcie weselnej Boga z 

ludźmi" (Benedykt XVI). Jezus oczekuje od swoich uczniów podobnego owocu przyjaźni. 

Tym owocem jest wierność przykazaniom i miłość, która oczyszcza się przez krzyż. 

Trwanie w Jezusie zewnętrzne, bez głębszej relacji nie przynosi owoców. Można być w 

ciele Chrystusa, którym jest Kościół, czerpać "jego soki", korzystać ze słowa Bożego, 

sakramentów, życia wspólnotowego, a nie przynosić owoców. Są osoby, które przynależą 

do wspólnoty Kościoła (czy lokalnej) formalnie. Korzystają z wszystkich praw 

związanych z życiem wspólnoty. Natomiast nie wykazują żadnej zdolności kreatywnej, 

nie angażują się w życie wspólnoty, żyją w niej, ale nie tworzą jej. Istnieje również drugi 

typ: praktykujący a niewierzący. Są to osoby, dla których chrześcijaństwo sprowadza się 

do tradycji, rytów i obrzędów. Brakuje natomiast żywej wiary i głębszego doświadczenia 

Boga i przyjaźni z Jezusem. Jest to forma wegetacji, a nie życia. Takie osoby są uschłe, 

martwe, bez życia, bez owoców. Z czasem stają się narażone na odcięcie i pozostanie na 

zewnątrz, a nawet spalenie.  

Czy trwam w Bogu? Czy trwam w Jezusie? Jaka więź łączy mnie z Jezusem dziś? Skąd 

czerpię życiodajne soki do mojej aktywności, działania? Czy widzę moją pracę, moje 

zaangażowanie w kontekście całego winnego krzewu, albo nawet winnicy, której jest 

częścią? Jakich doświadczam obaw, frustracji, napięć związanych z moją aktywnością? 

Czy czuję się cząstką Kościoła, czy raczej jestem outsiderem? Czy moje trwanie w Bogu 

owocuje w codziennym życiu? Jakie owoce przynosi moje życie? 

 

 

Zapowiedzi przedślubne: 

 

• Mateusz Łukasz Dawidek, kawaler z Chełma, par. Ducha Świętego, i Edyta 

Izabela Borkowska, panna z Chełma, par. tut 

• Paweł Marek Stabryła, kawaler z Krakowa, par. Świętego Szczepana i 

Katarzyna Tołyż, panna z Chełma, par. tut. 

• Daniel Kot, kawaler z Brzezin, par. Puchaczów i Sara Kamińska, panna z 

Chełma, par. tut. 

• Kamil Maksymilian Kawalec, kawaler z Chełma, par. tut. i Elżbieta Gradus, 

panna z Michałówki, par. Dorohusk.  

• Łukasz Gorczyński, kawaler z Chełma, par. Ducha Świętego i Magdalena 

Małgorzata Samonek, panna z Chełma, par tut.  

 

Ktokolwiek zna istotne przeszkody do ważności ślubu pomiędzy w/w osobami 

Jest zobowiązany w sumieniu do powiadomienia o tym Kancelarię Parafialną. 

 

 

 

W naszym Sanktuarium w ostatnim tygodniu sakrament chrztu przyjęli : 
 

 

Gabriela Mironiuk, Szymon Majówka, Maja Łucja Suprewicz, 

 

Wojciech Czerpak, Zuzanna Lepionko, Laura Gmitrowicz, Dominik Sochacki 

Czytania na każdy dzień  

           tygodnia                                          

                                        

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Dz 14,5-18 

 

                              Ewangelia J 14,21-26 
                                        

Wtorek 

                                        

1 czytanie Dz 14,19-28 

                                        

Ewangelia J 14,27-31a 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 15,1-6 

                                        

Ewangelia J 15,1-8 
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 

11,19a.12,1.3-6a.10ab 

 

2 czytanie Kol 1,12-16 

                                        

Ewangelia J 19,25-27 
                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Dz 15,22-31 

                                        

Ewangelia J 15,12-17 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 16,1-10 

                                        

Ewangelia J 15,18-21 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 10,25-26.34-

35,44-48 

                                        

2 czytanie 1 J 4,7-10 

                                        

Ewangelia J 15,9-17 
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            Ogłoszenia parafialne 
• Od wczoraj otwarta jest wieża widokowa, gdzie dyżur pełnią członkowie Legionu Maryi, a od wtorku otwarta będzie 

bazylika tu dyżur pełnią członkowie Rodziny Kół Żywego Różańca. Od wtorku też codziennie o godz. 12.00 będzie 

modlitwa Anioł Pański i jedna część różańca św. Modlitwę będą prowadziły osoby dyżurujące. Do wspólnej modlitwy 

serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy o tej porze dysponują czasem.  

• Przy naszym sanktuarium mamy swojego przewodnika, który jako wolontariusz służy pomocą w poznawaniu tego pięknego 

miejsca wszystkim pielgrzymom i wycieczkom, które będą do nas przybywali. 

• We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwa majowe w dzień powszedni o 

godz. 17.30, a w niedzielę i święta po Mszy św. o godz.16.00. W dni powszednie nie będzie homilii a w czasie nabożeństwa 

będą rozważania pt.” Pełna łaski”. Prosimy, aby przyprowadzać dzieci. Zapraszamy też młodzież. Prosimy o 

uporządkowanie miejsc przy figurach i krzyżach przydrożnych na terenie parafii. 

• W czwartek 03 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele tak jak w niedzielę. Podczas 

Mszy św. o godz. 9.00 będziemy modlili się w intencji naszej Ojczyzny. Zapraszamy 

• Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymywania się od spożywania pokarmów 

mięsnych w piątek 4 maja br., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym 

dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił równocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza 

uczynkami miłości i pobożności. 

• Zachęcamy by w tych dniach wywiesić przy swoich domach flagi narodowe i maryjne. 

• W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo o godz.17.30 i Mszę św. w intencji 

powołanych do służby Bożej i o nowe powołania jak również za osoby modlące się za kapłanów. 

• W pierwszy piątek przed południem odwiedziny chorych w domach. Od godz.16.00 spowiedź dla dzieci klas IV i rodzin z 

racji Rocznicy I Komunii św. O godz. 16.30 Msza św.  

• W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na modlitwę różańcową o godz. 7.30, o 8.00 Msza św. a po niej 15 minutowe 

rozważanie jednej z tajemnic różańcowych. 

• Również w sobotę 5 maja o godz. 10.30 w naszym sanktuarium odbędą się święcenia diakonatu. Wśród nowo 

wyświęconych będzie nasz alumn - Tomasz Sawicki. Uroczystości święceń będzie przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. 

Serdecznie już wszystkich zapraszamy.  

• W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się Uroczystość Rocznicy I Komunii św. dzieci i rodziców 

klas IV. Za dwa tygodnie w parafii będzie Pierwsza Komunia Święta. I tak będzie w każdą niedzielę do końca maja. Osoby, 

które nie są związane z tą uroczystością a lubią modlić się w niedziele podczas 12.00, prosimy by wybrały sobie inną 

godzinę spotkania z Bogiem  

• Sakrament Chrztu św. w maju będziemy udzielali podczas Mszy św. o godz. 10.30. 

• Droga światła i droga krzyżowa będzie sprawowana raz w miesiącu w 4 piątek miesiąca o godz.17.00. 

• Uczniów klas II gimnazjum oraz VII szkoły podstawowej prosimy o zapisywanie się u swoich katechetów na przygotowanie 

do bierzmowania. Składanie deklaracji gotowości przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania będzie w Wigilię Zesłania 

Ducha św. 19 maja( sobota) podczas Mszy św. o godz. 17.00 

• W naszym sanktuarium od 7 do 10 czerwca 2018r. po raz pierwszy odbędą się rekolekcje z postem św. Hildegardy. Jednym 

z zasadniczych elementów jej nauki jest post, służący leczeniu zarówno duszy, jak i ciała. Podczas kilku dni postu stosuje 

się dietę orkiszowo-warzywno-owocową, redukuje dostarczanie do organizmu białka i tłuszczy, szczególnie pochodzenia 

zwierzęcego. Taki jadłospis mobilizuje organizm do wykorzystywania własnych zapasów. Jednocześnie następuje 

bezpieczne, naturalne oczyszczanie ciała ze zbędnych produktów przemiany materii, mobilizacja do odbudowy oraz 

przywrócenie witalności. Uproszczony jadłospis, ograniczone zaangażowanie zawodowe, określona aktywność fizyczna 

wraz z pogłębioną modlitwą w czasie rekolekcji prowadzą do leczenia duszy, odzyskiwania harmonii, a ta manifestuje się 

przywróceniem pełnej witalności, dobrego samopoczucia i dobrostanu. Zaproszenie do wzięcia udziału w rekolekcjach jest 

skierowane do zdrowych i pełnoletnich osób obu płci, które chcą się wyciszyć, odzyskać pokój, pogłębić wiarę oraz 

zapoznać z zarysem nauki Świętej Hildegardy. Wszyscy uczestnicy rekolekcji pozostają pod opieką lekarza. Łączny koszt 

uczestnictwa w rekolekcjach z postem wynosi 300 zł. Liczba miejsc ograniczona tylko 20.Zapisy w kancelarii. Informacje 

na tablicy ogłoszeń. 

• W dniach 15-23 września organizowana jest z Chełma pielgrzymka autokarowa do Medjugorie. Jest to wyjazd o charakterze 

rekolekcyjnym, rekolekcje w drodze oraz stacjonarnie w sanktuarium. Koszt to 550 zł i 180 Euro. Szczegółowy program 

oraz dane kontaktowe na tablicy ogłoszeń.  

• Zapraszamy do kawiarenki na dobre ciasto i kawę. Jest też już otwarty taras. 

• W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Mieczysław Kurzepa lat 65; śp. Stefan 

Podgórski lat 82; śp. Stanisław Gierszon lat 71. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ….. 

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

Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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