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  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                                                                                    J 15, 4a. 5b 
       Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 

 

                                                                                               
 

 

Ewangelia                                                                                                                          J 15, 1-8 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

 

    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   

  

Przypowieść o winnym krzewie i latoroślach oddaje w alegoryczny sposób istotę przyjaźni 

między nami a Jezusem. 

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. 



  

                                                                                                                                                               19/2021 

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 

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? 

 

 

Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Tujakowi 

Z okazji imienin pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych 

Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia 

swym światłem każdy dzień księdza Stanisława, a Matka Boża z Góry 

Chełmskiej wyprasza na każdy dzień wszystko, co potrzebne by dalej 

pięknie żyć i podążać drogą Bożą ku świętości. 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ap 11, 19a; 12, 

1. 3-6a.10ab 

2 czytanie Kol 1, 12-16 

 

Ewangelia J 19, 25-27 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 14, 18-28 

                                                             

Ewangelia J 14, 27-31a 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 15, 1-6 

 

 Ewangelia J 15, 1-8 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Kor 15, 1-8 

 

Ewangelia J 14, 6-14 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dz 15, 22-31 

 

Ewangelia J 15, 12-17 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 20, 17-18a. 

28-32.36 

2 czytanie Rz 8, 31b-39 
                                    

Ewangelia J 10, 11-16 

 
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 

• Trwa maj. Na nabożeństwo majowe zapraszamy codziennie o godz. 17.30. W tym roku, który 

poświęcony jest św. Józefowi, proponujemy przeżycie trwających trzydzieści trzy dni rekolekcji 

„Oddanie 33 - konsekracja św. Józefowi”. Na początku czerwca odbędzie się zawierzenie. Przez 

cały maj podczas Mszy św. wieczornych są czytane rozważania poświęcone świętemu, które 

codziennie transmitowane są w internecie i przez telewizję kablową InterPlus. 

• Jutro Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i 230. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 maja. 

Porządek Mszy św. tak jak w niedzielę. Podczas Eucharystii o godz. 9.00 będziemy modlili się 

w intencji naszej Ojczyzny. Udział wezmą przedstawiciele władz państwowych i 

samorządowych. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi 

narodowej. 

• W tym tygodniu wypadają też pierwsze dni miesiąca. W czwartek w ramach nabożeństwa 

majowego modlimy się o powołanych do służby Bożej i o nowe powołania.  

• W piątek zaplanowane są odwiedziny chorych i starszych w domach. Przypominamy również o 

spowiedzi rodzinom mającym w domach osoby chore i starsze, które dawno nie były u 

spowiedzi.   

• Spowiedź z racji pierwszego piątku podczas Mszy św. porannych. Po południu od godz. 16.00 

dla dzieci, a o 16.30 Msza św., i od godz. 17.30 dla wszystkich. 

• Przypominamy wszystkim o spowiedzi wielkanocnej. Spowiedź odbywa się podczas każdej 

Mszy św., a w dni powszednie dodatkowo od godz. 17.30. 

• W piątek w wigilię św. Stanisława podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlili się za ks. 

kan. Stanisława Tujaka z racji imienin. Ponieważ koncelebrowali będą wszyscy kapłani, bardzo 

prosimy, by ze spowiedzi skorzystać przed Mszą św.  

• W sobotę wypada Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i 

naszej archidiecezji. Porządek Mszy św. jak w dzień powszedni.   

• Zapraszamy młodzież oraz kobiety i mężczyzn do naszego chóru parafialnego. Chór prowadzi 

nasz drugi organista - Szymon Szurma. Próby odbywają się w soboty o godz. 15.30 w sali nr 3 

w podcieniach. 

•  Planowana na przyszłą niedzielę rocznica I Komunii św. ze względu na trwające obostrzenia 

związane z pandemią przeniesiona zostaje na Uroczystość Bożego Ciała.  

•  Solenizantom nadchodzącego tygodnia, wszystkim Parafianom i Sympatykom sanktuarium 

życzymy szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


