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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 7 maja 2021 r. 
   Szósta Niedziela Wielkanocna 

 

  Pierwsze czytanie                                                         Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48                                                                                    
  Czytanie z Dziejów Apostolskich   

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał 

pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem człowiekiem". Wtedy Piotr 

przemówił: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w 

każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie". Kiedy 

Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 

I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar 

Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami 

i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może odmówić chrztu tym, którzy 

otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?" I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 

Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.                  

                                                                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                                1 J 4, 7-10      

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła  

    Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto 

miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest 

miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się 

miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna 

swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.                                                                                

                                                                                                                                   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 przyjdziemy do niego. 

 

                                                                                               
 

 

Ewangelia                                                                                                                          J 15, 9-17 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

    Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 

będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 

w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 

Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o 

cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 

miłowali".  

                                                                                                                                                  Oto Słowo Pańskie. 

  

 

Rozważanie   

  

Trwajcie w miłości mojej! - mówi dziś do nas Jezus. I tak samo mówi do nas dzisiejszy 

świat: „Trwajcie w miłości mojej!”. Ale rozumie ją zupełnie inaczej - jako trwanie w 

przyjemnościach, pobłażaniu sobie, wybieraniu „rozwiązań”, które idą po linii 

najmniejszego oporu. Zachęca do rozwodu, a nie do wierności. Zachęca do pobłażania 

sobie i absolutnej wolności, a nie do ograniczania swoich apetytów. Kościół przez wieki 

zachowuje i powtarza słowa naszego Pana i Nauczyciela: „Trwajcie w miłości mojej!” i 

rozumie je jako wierność Przykazaniu Miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego 

całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i 

pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego 

jak siebie samego” (Mt 22, 37-39). Rozumie miłość jako postawę służby wobec Boga i 

drugiego człowieka. Rozumie miłość jako szacunek do drugiego człowieka i do siebie 
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samego. Nie jako samowolę, ale jako praktykę wolności danej nam 

właśnie po to, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem. Jeśli chcesz 

dowiedzieć się czy jesteś człowiekiem wolnym, to zapytaj się ile 

dziś zapłaciłeś za wolność tak, jak pisał o tym Karol Wojtyła: 

„Całym sobą płacisz za wolność więc to wolnością nazywaj, że 

możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać”. W podobnym 

tonie pisał Stephen Covey: „Tylko ludzie zdyscyplinowani są 

naprawdę wolni. Ci, którym brakuje samodyscypliny są 

niewolnikami nastrojów, żądz i pragnień”. Sama wolność czy samo 

pragnienie miłości nie wystarcza. Niestety pozostaje ono często na 

poziomie domniemania, że jestem wolny, że umiem kochać. 

Sprawdzianem staje się dopiero codzienne życie i to, czy płacę za 

wolność, służbę i miłość. Nic nie ma za darmo. Podobnie jest w 

ekonomii zbawienia. Jezus zapłacił ogromną cenę za nasze 

zbawienie: cenę cierpienia, obelg, odrzucenia i śmierci. Jeśli 

chcemy być Jego uczniami nie ominie nas płacenie za wierność 

dobru. Jednak Jezus obdarza nas łaską płynącą z krzyża – przez 

swoją wierność Ojcu wywalczył dla nas łaskę uświęcającą czyli 

wsparcie w duchowej walce o wolność, miłość i służbę w naszej 

codzienności. Bez Niego nie moglibyśmy być wolni, kochać i 

służyć. Otrzymujemy od Niego łaskę wierności czyli łaskę 

codziennego podejmowania wysiłku na rzecz dobra. Nazywamy to 

życiem zgodnie z wolą Bożą. Owocem tego jest wewnętrzna 

radość i pokój serca. To wypłata za nasz wysiłek i wierność dobru 

wbrew pokusom, by sobie odpuścić. Takiej radości nie może nam 

dać świat. Na zakończenie chciałbym przytoczyć fragment z 

Katechizmu Kościoła Katolickiego: 

„Kto chce pozostać wierny przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawić 

się pokusom, podejmuje w tym celu środki takie, jak: poznanie 

siebie, praktykowanie ascezy odpowiedniej do spotykanych 

sytuacji, posłuszeństwo przykazaniom Bożym, ćwiczenie się w 

cnotach moralnych i wierność modlitwie” KKK 2340.  

To jest droga do Boga, to jest droga do zbawienia: poznawać siebie 

to znaczy stawać w prawdzie o sobie; praktykować ascezę - stawiać 

sobie granice i nie iść za zachciankami; być posłusznym 

przykazaniom - szanować i czcić Dekalog, widzieć w nim drogę 

życia; ćwiczyć się w cnotach moralnych - współpracować z łaską 

Bożą i pamiętać, że stać Cię na więcej niż myślisz; być wiernym w 

modlitwie – mieć choćby plan minimum na codzienną modlitwę i 

być mu wiernym za wszelką cenę. 

 

 

 

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,  

 

 Ewangelia J 16, 12-15 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dz 18, 1-8 

 

Ewangelia J 16, 16-20 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dz 1, 15-17.20-

26 

 

Ewangelia J 15, 9-17 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 18, 23-28 

                                    

Ewangelia J 16, 23b-28 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 1, 1-11 

                            

2 czytanie Ef 4, 1-13 

                                      

Ewangelia Mk 15-20 
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Ogłoszenia parafialne 

• Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. Papież 

Franciszek do litanii dodał trzy nowe wezwania: Matko miłosierdzia (po Matko 

Kościoła), Matko nadziei (po Matko łaski Bożej), Pociecho migrantów (po Ucieczko 

grzesznych). Obecnie w sumie jest 55 wezwań. 

• Wznawiamy nieodpłatne porady prawne w zakresie prawa świeckiego. Osoby 

zainteresowane zapraszamy jutro do kancelarii od godz. 16.00. 

• W czwartek 13 maja zapraszamy na pierwszy w tym roku Różaniec fatimski. Początek 

o godz. 17.30 Mszą św., w czasie której będą czytane intencje, po Eucharystii 

nabożeństwo fatimskie, różaniec i procesja w rosarium. Przynieśmy ze sobą 

lampiony.  

• W sobotę o godz. 11.00 Msza św. w bazylice, podczas której jedna grupa dzieci 

przyjmie po raz pierwszy Komunię św. 

• Również w sobotę od godz. 19.00 w bazylice trwać będzie Wieczór Chwały. Wystąpią 

zespoły: Powołani by wielbić, Good God oraz schola wspólnoty Przyjaciele 

Oblubieńca w naszym sanktuarium. Zapraszamy! 

• Otwarta jest już dzwonnica z najwyższym punktem widokowym na panoramę miasta 

i okolice. W maju w soboty i niedzielę. 

• Od najbliższej soboty w weekendy, zachowując obowiązujące przepisy sanitarne, 

zapraszamy do parafialnej kawiarenki w godz. 10.00 - 18.00. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wszelkiego dobra, wszystkim zaś 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego i zdrowego 

tygodnia. 

 


