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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 17 maja 2020 r. 
Szósta Niedziela Wielkanocna 

 

  Pierwsze czytanie                                                                    Dz 8, 5-8. 14-17                                                                                    
  Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i 

skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem 

opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też 

sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym 

mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo 

Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli 

otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie 

ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni 

otrzymywali Ducha Świętego.            

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Drugie czytanie                                                                                 1 P 3, 15-18     

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła                                                                                               

   Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi 

do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was 

jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 

oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 

przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć 

dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, 

sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity 

wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 
 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                      

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                       J 14, 23 
 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

                                                                       a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 

 

 

 
 

Ewangelia                                                                                                                        J 14, 15-21 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

     Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami 

był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 

ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię 

was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale 

wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja 

jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje 

je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a 

również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".  

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 

 

 

Rozważanie 
 

W Ewangelii Janowej Duch Święty otrzymuje charakterystyczny tytuł, wręcz imię: „Parákletos”, 

tłumaczone zazwyczaj jako „Pocieszyciel”. Ten grecki termin, podobnie jak łacińskie „advocatus”, 

oznacza kogoś wezwanego na pomoc, kto staje przy nas wobec sądu, aby nas bronić przed 

potępieniem i wykazywać słuszność tego, co mówimy. 

W całej czwartej Ewangelii zarysowany jest wielki obraz sądu dokonującego się między Jezusem, a 

światem, który Go odrzuca i który prześladuje także Jego uczniów. Otóż Duch Paraklet (14,16.26; 

15,26; 16,7) będzie przy nich nieustannie obecny, jako serdeczny Przyjaciel, który poucza, podnosi 

na duchu, daje mądrość i wytrwanie. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Żegnając się z uczniami w Wieczerniku, w przeddzień swojej śmierci, 

Jezus pozostawia im obietnicę Ducha (J 14,15-17; 14,25-26; 15,26-27; 

16,7-11; 16,12-15). Będzie On po prostu kontynuacją obecności samego 

Jezusa, który najpierw siebie samego nazywa Parakletem, gdy zapowiada 

zesłanie „Innego Parakleta” – „Ducha Prawdy” (14,16-17). 

Prawdą w rozumieniu Janowym jest przede wszystkim sam Jezus - Syn 

Boga żywego. Stąd też „prawda, która nas wyzwoli”, to nie tyle jakaś 

informacja czy doktryna, co osobiste spotkanie z Jezusem – Zbawicielem 

świata! (J 8,32.36) „Duch Prawdy” zaś jest właśnie Tym, dzięki któremu 

możemy rozpoznać i przyjąć Jezusa jako Syna Bożego. 

W czasie Jego ziemskiej działalności Duch Święty przebywa u uczniów, 

obecny właśnie w Jezusie, natomiast po Jego zmartwychwstaniu ta 

obecność Ducha zostanie niejako „uwewnętrzniona”: odtąd będzie 

pozostawał z nimi i w nich (14,15–18), we wspólnocie i w sercu każdego 

wierzącego. Jego obecność będzie podobna do tchnienia życia, które 

ożywia zarówno całe ciało człowieka, jak i każdą z tworzących je komórek. 

Aby trwać w tej obecności, wierzący powinni żyć Ewangelią i nieustannie 

modlić się o Ducha Świętego. 

Duch Święty nie przynosi wierzącym jakiejś nowej nauki, ale sprawia, że 

przyswajają oni sobie Ewangelię Jezusa (14,25–26) w taki sposób, iż staje 

się ona dla nich słowem życia, wypisanym w ich sercach, wewnętrznym 

dynamizmem kształtującym ich życie. Ich mentalność przemienia się coraz 

bardziej na podobieństwo umysłu Chrystusowego (1 Kor 2,16). 

Duch Paraklet będzie świadczył wobec uczniów o Jezusie (15,26-27). Jego 

działanie da im tę wewnętrzną pewność, że Jezus był nie tylko cudotwórcą, 

czy jednym z wielu proroków, ale że jest jedynym Synem Bożym i 

Zbawicielem świata. Duch da im siłę do wyznawania Jezusa wobec świata 

i do wytrwania w niezachwianej wierze, że pomimo obecnych 

prześladowań to Jezus Zmartwychwstały jest Panem historii, który 

tryumfuje nad złem (16,8–11). 

Duch Święty pozwala też wierzącym kosztować już teraz, niejako w 

zadatku, „rzeczy przyszłych”, to znaczy tej radości i miłości, jaka będzie 

udziałem zbawionych w niebie. 

W VI tygodniu wielkanocnym rozpoczyna się nowenna przed Zesłaniem 

Ducha Świętego. Jest to dla Kościoła czas szczególnie intensywnego 

wnikania w sens Jezusowych obietnic i gorącej modlitwy o nowe zesłanie 

boskiego Pocieszyciela, zgodnie ze słowami bł. Jana Pawła II: „Nie 

przestawajcie przyzywać niezmordowanie i z żarliwym naleganiem: 

«Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź! Przyjdź!»” 

 

   

 

 

 

 

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. 22-

18, 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 18, 23b-28 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 1, 1-11 

                            

2 czytanie Ef 1, 17-23 

                                      

Ewangelia Mt 28, 16-20 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                               21/2020 

           Ogłoszenia parafialne 

• Od dziś w bazylice może przebywać jednocześnie 90 osób. Miejsca zostały 

oznaczone. Jeśli zabraknie miejsc z naklejoną kartką tu można usiąść, oznaczać to 

będzie, że limit osób został już wyczerpany. W takiej sytuacji prosimy o skorzystanie 

z miejsc przed bazyliką. Są przygotowane krzesełka, po skorzystaniu z nich prosimy 

je odnieść na miejsce. Wszystkich obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. 

Interesantów prosimy, by po Mszy św. wchodzili do zakrystii pojedynczo. 

• Na stoliku przy wyjściu z bazyliki znajdują się płyty z fragmentami przemówień św. 

Jana Pawła II do swoich rodaków oraz filmem animowanym dla dzieci 

przypominającym życie i posługę naszego Wielkiego Rodaka. Wszystko związane 

jest z setną rocznicą Jego urodzin, przypadającą 18 maja w poniedziałek. Jutro, więc 

na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za życie i posługę Karola 

Wojtyły, a o godz. 20.30 na różaniec z Janem Pawłem II i apel maryjny.  

• W związku z planowaniem uroczystości I Komunii św. na godz. 19.00 do bazyliki 

zapraszamy na spotkania rodziców dzieci. W poniedziałek ze Szkoły Podstawowej 

Arka, we wtorek Szkoły Podstawowej nr 1, a w środę Szkoły Podstawowej nr 5. 

Spotkanie prosimy potraktować, jako nadzwyczajne i obowiązkowe. 

• Zapraszamy wszystkich na liturgie. Przypominamy, że dzieci do 13 roku życia 

muszą być pod opieką rodziców, starsze mogą przyjść samodzielnie. Prosimy, więc 

kandydatów do bierzmowania, by zgodnie z najnowszymi ustaleniami byli obecni.  

Ministrantów obecnych na modlitwie zapraszamy do służenia przy ołtarzu.  

• Od najbliższej soboty w weekendy zapraszamy do parafialnej kawiarenki, 

zachowując obowiązujące odległości. 

• Taca za tydzień w całości przeznaczona jest na prace remontowo - budowlane 

prowadzone przy bazylice. Bóg zapłać za ofiary! Za wszystkich ofiarodawców 

modlimy się za przyczyną Matki Bożej Chełmskiej w każdą środę.   

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wszelkiego dobra, wszystkim zaś 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego i zdrowego 

tygodnia. 


