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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 19 maja 2019 r. 
Piąta Niedziela Wielkanocna 

  Pierwsze czytanie                                                                     Dz 14, 21b-27                                                                                    
  Czytanie z Dziejów Apostolskich 

  Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, 

zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 

Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili 

ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w 

Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni 

do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele 

Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.   

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                          

                                                                                                          

Drugie czytanie                                                                          Ap 21, 1-5a        

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła                                                                                                         

   Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, 

i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos 

mówiący od tronu: "Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego 

ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. 

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły". I rzekł 

Zasiadający na tronie: "Oto czynię wszystko nowe".     

                                                                                                                     Oto Słowo Boże.                                                                                                                 

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                               J 13, 24                                                                                                                                                                    

 Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.       

                                                                                                                                             

     

 Ewangelia                                                                                                         J 13, 31-33a. 34-35 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana.    

 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, 

a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także 

w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie 

szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie 

możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.  

 
  

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 

 Rozważanie 
 

 

Dlaczego Kościół w V niedzielę wielkanocną czyta Ewangelię otwierającą Janowy opis Męki 

Pańskiej? Jest to popaschalna medytacja na temat sensu Męki jako najwyższego dowodu miłości 

Boga do człowieka i najbardziej wymownego jej objawienia. Judasz opanowany przez diabła, który 

zamieszkał w jego wnętrzu (zob. J 13, 27), opuszcza wspólnotę uczniów Jezusa i wychodzi w noc. 

Symbolizuje ona królestwo ciemności, które go ogarnie i postawi po stronie wrogów Jezusa. 

Niebawem Judasz powróci z żołnierzami, którzy aresztują Jezusa i poprowadzą na mękę. Właśnie 

w tym momencie Jezus zwraca się do pozostałych uczniów z uroczystym oświadczeniem, że oto 

„teraz” nadeszła Jego godzina i że ta godzina – ciemna i budząca grozę – stanie się czasem chwały 

i wywyższenia. Aż pięciokrotnie pojawia się w dwóch kolejnych wersetach wyrażenie „otoczyć 

chwałą”. Jest to temat dominujący w całej „Księdze Chwały” (J 13-20). Chodzi tu o widzialną 

manifestację Boga poprzez czyny pełne mocy. Dokonuje się ona „w Synu Człowieczym” tj. w osobie 

i działaniu Jezusa – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W ten sposób Jezus ukaże światu chwałę 

Boga. Jezus zostanie wywyższony na krzyżu na podobieństwo węża miedzianego wywyższonego 

przez Mojżesza na pustyni, aby każdy, kto uwierzy w Jezusa, został zbawiony i miał życie wieczne. 

W ten sposób zostanie ukazana światu w sposób skuteczny bezwarunkowa i bezinteresowna miłość 

Boga do ludzi, miłość większa i mocniejsza niż grzech. Jezus na krzyżu zamanifestuje wobec świata 

swoje boskie „Ja jestem” (J 8, 28) i przyciągnie wszystkich do siebie. Objawienie chwały Ojca 

dokona się w najwyższym stopniu w godzinie męki i śmierci, która właśnie nadeszła. Odpowiedzią 

Ojca na posłuszeństwo i miłość Syna będzie z kolei wywyższenie i objawienie Jego boskiego 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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majestatu w zmartwychwstaniu. Interesujące jest zestawienie obok siebie 

wypowiedzi mówiących o wywyższeniu Syna Człowieczego jako o czymś już 

dokonanym (J 13, 31), a równocześnie mającym nastąpić w przyszłości (J 13, 

32). Aktualne wydarzenia obejmują mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 

rozumiane jako jeden akt ofiary odkupieńczy, który się właśnie rozpoczął. 

Natomiast to, co ma nadejść, to chwała, jaką Jezus otrzyma w domu Ojca (zob. 

J 17, 5). Jezus zwraca się do swoich uczniów zdrobniałym określeniem 

„kochane dzieci”, traktując ich jak swoją najbliższą rodzinę. Podczas 

wieczerzy paschalnej spełnia wobec uczniów funkcję ojca rodziny, którego 

zadaniem jest objaśniać dzieciom sens tego, w czym uczestniczą. 

Równocześnie jest to wieczerza pożegnalna, w czasie której Jezus w 

serdecznych słowach przekazuje im swój testament: ostatnie, najważniejsze 

przesłanie. Mówiąc o swoim odejściu, Jezus ma na myśli bliską mękę, poprzez 

którą dokona się Jego wywyższenie i przejście z tego świata do Ojca. 

Uczniowie nie są w stanie pójść za Jezusem, ale wkrótce Jezus i Ojciec przyjdą 

do nich, aby w nich zamieszkać (zob. J 14, 23). Słowa Jezusa są obietnicą, że 

choć Jego uczniowie nie mogą obecnie podążyć za Nim, to później – po Jego 

zmartwychwstaniu – będą mogli naśladować Go w Jego posłuszeństwie Ojcu 

aż do końca, w śmierci i w chwale. Przede wszystkim Piotr, po doświadczeniu 

kryzysu i upadku w godzinie męki Jezusa, powróci na drogę uczniostwa i idąc 

wiernie za zmartwychwstałym Panem „otoczy chwałą” Boga przez swoją 

męczeńską śmierć – tak jak Jezus. Jego wiara i miłość, teraz jeszcze 

niedoskonałe i kruche, osiągną dojrzałość i moc potrzebne do złożenia 

najwyższego świadectwa. W godzinie swojego odejścia Jezus zostawia 

uczniom drogocenny testament. Jest nim przykazanie, którego miarą jest 

miłość Jezusa posuwająca się aż do najwyższej próby krzyża i całkowitego 

daru z siebie samego. Wyrażenie „tak, jak Ja” wskazuje tu na miłość Jezusa 

nie tylko jako na wzorzec do naśladowania, ale również jako na źródło i 

fundament miłości braterskiej między uczniami, która ma być znakiem Jego 

obecności wśród nich. Miłość ofiarna (agape), nie szukająca siebie, 

posuwająca się aż do ofiarowania siebie za braci, możliwa jest tylko wówczas, 

gdy uczniowie trwają w miłości Jezusa i Boga Ojca (zob. J 15, 8-10; 1 J 2, 6; 

3, 23-24).  

Cud wspólnoty oraz miłość Jezusa objawiająca się wobec świata w relacjach 

między Jego uczniami, będzie skutecznym znakiem dla wszystkich 

pozostających poza Kościołem. Jedność między chrześcijanami ma być 

świadectwem, które doprowadzi niewierzących do uznania w Jezusie Syna 

Bożego posłanego przez Ojca dla zbawienia wszystkich. Ma być ona znakiem 

obecności Jezusa wśród Jego wyznawców, którzy oczekują na Jego przyjście 

w dniu ostatecznym.  
 

 

 Do którego z Apostołów jestem najbardziej podobny pod względem mojej relacji 

do Jezusa  i do wspólnoty Kościoła? Jaką zmianę na mojej drodze wiary 

dostrzegam w ostatnim czasie? W jaki sposób staram się realizować przykazanie 

miłości na co dzień?     

  
                                                                       

                     

 

 

 

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 Dz 15, 7-21 

 

 Ewangelia J 15, 9-11 

 
Piątek 

                                          

1czytanie 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 15, 1-2.22-29 

                            

2 czytanie Ap 21, 10-

14.22-23 

                                      

Ewangelia J 14, 23-29 
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Ogłoszenia parafialne 

 Trwają nabożeństwa majowe, na które zapraszamy dziś i każdego dnia o godz. 17.30. To piękne 

nabożeństwo. Niestety, mało osób na nie przychodzi, a przecież sanktuarium maryjne nas 

szczególnie do uczestnictwa zobowiązuje. Jeśli nie możemy być, zadbajmy o tę modlitwę 

indywidualnie. 

 Dziś uroczystość Pierwszej Komunii św., do której przystąpi 68 dzieci. W trakcie tego tygodnia 

od godz. 17.30 będą one uczestniczyły w tzw. białym tygodniu. W darze rodzice składają trzy 

lichtarze ołtarzowe. Serdecznie dziękujemy!  

 Do krypt zapraszamy w soboty i niedzielę w godz. od 10.00 do 18.00. Dziś też są otwarte w tym 

czasie. 

 Jutro zakończenie nowenny ekspiacyjnej za profanacje IKONY MATKI BOŻEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ oraz za zgorszenie i krzywdy wyrządzone przez niektórych kapłanów. 

Zapraszamy serdecznie do naszego sanktuarium na godz. 20.30 na suplikacje, różaniec i Apel 

Jasnogórski.  

 W środę na godz. 19.00 zapraszamy do sali różańcowej osoby wybierające się na pielgrzymkę do 

Włoch. Prosimy też o dokonanie wszystkich wpłat złotówkowych. 

 W sobotę w archikatedrze święcenia kapłańskie przyjmie 5 diakonów, wśród nich nasz diakon 

Tomasz Sawicki. Osoby, które wyjeżdżają autokarem na tę uroczystość, informujemy, że wyjazd 

nastąpi o godz. 8.30 - zbiórka przy bramie głównej na ul. Lubelskiej. Są jeszcze wolne miejsca. 

Zapraszamy.  

 W niedzielę za tydzień na godz.12.00 zapraszamy do bazyliki na Mszę św. prymicyjną. Na 

zakończenie liturgii każdy otrzyma indywidualne błogosławieństwo Prymicjanta. Pamiętajmy w 

modlitwie o młodym księdzu i wszystkich powołanych do Służby Bożej. 

 Instytut Zdrowia CONCORDIA zaprasza w niedzielę 26 maja o godz. 17°° do sali różańcowej 

na bezpłatną projekcję filmu fabularnego o życiu św. Hildegardy. Przed prezentacją filmu wystąpi 

p. Zbigniew Łazowski -  specjalista medycyny hildegardowej i dietetyk. Instytut Zdrowia 

CONCORDIA zaprasza również na konsultacje i porady od poniedziałku do czwartku w godz. 

9°° - 11°°, w piątek od 16°° do 18°°.                                        

 Są jeszcze miejsca na jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 1 czerwca; program 

przewiduje także pobyt w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Leśniowie.  

 Zwolniło się jedno miejsce na wyjazd wakacyjny dzieci do Jarosławca w dniach 1-12 lipca. 

Informacji udziela ks. Paweł. 

 Wszystkim, którzy dawno nie byli u spowiedzi, przypominamy, że przykazanie kościelne mówi 

o obowiązku spowiedzi przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym. Okres wielkanocny 

mamy już w połowie. 

 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. 


