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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 Księgi Apokalipsy

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.
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Aklamacja

J 13, 34

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
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus przekazuje uczniom i światu nowe przykazanie.
Przewyższa ono znacznie, a nawet kontestuje dotychczasowe przykazania i doskonałość
praktykowaną dotychczas przez faryzeuszy. Doskonałość faryzejska polegała przede
wszystkim na nienagannym zachowaniu Prawa i nadmiernym koncentrowaniu się na
formach zewnętrznych. Często gubiono przy tym wnętrze, serce, miłość. Jezus uczy
miłości doskonałej, która obejmuje każdego człowieka, nawet wrogów: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym,
którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 27n). Taki
rodzaj miłości jest naśladowaniem Boga Ojca, który jest dobry dla niewdzięcznych i
złych (Łk 6, 35). Przykład takiej miłości dał Jezus, szczególnie w czasie swojej męki. Do
Judasza, który Go zdradza mówi: Przyjacielu, po coś przyszedł? (Mt 26, 50). Na krzyżu
modli się za wszystkich wrogów, oprawców i prosi Ojca o przebaczenie ich zbrodni; a
nawet usprawiedliwia ich nieświadomość: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią
(Łk 23, 34). Co więcej, umiera z miłości do grzeszników: Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Św. Paweł napisze:
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy
[jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś
umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego
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odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją
miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami (Rz 5, 6-8). Jezus zaprasza swoich uczniów
do naśladowania Go. Jesteśmy prawdziwie uczniami Jezusa, gdy
kochamy się wzajemnie, jak On. W czasie Wieczerzy Pożegnalnej
(J 13, 1-17) Jezus pozostawił nam wzór, matrycę miłości. Jezus
klęka przed uczniami i obmywa im nogi. Zdejmowanie gościom
sandałów i mycie ich zakurzonych stóp było posługą, którą
wykonywali niewolnicy, czasami również kobiety. Nigdy jednak
nie czynił tego ojciec rodziny ani mistrz wspólnoty. Woda
wylewana na stopy zmywała brud. Olejek, którym smarowano
stopy – goił rany. Namaszczanie stóp i zranionych miejsc oliwą
było jak delikatny dotyk czułości, miłości. Obmycie stóp uczniom
rekapituluje symbolicznie wszystkie słowa i czyny Jezusa:
Umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował (J 13, 1).
Ten gest ukazuje logikę miłości, służby i daru. Testament z
Wieczernika, potwierdzony na krzyżu jest dla uczniów wzorem,
matrycą. Podobnie jak Jezus, uczniowie winni sobie nawzajem
umywać nogi, czyli w pokorze wzajemnie sobie posługiwać,
dotykać zranionych miejsc oliwą miłości, umierać jedni za drugich.
Miłość Jezusa jest modelem, wzorem i miarą bezinteresownej,
uniwersalnej miłości.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Ap 12, 10-12a
2 czytanie 1 Kor 1, 1013,17-18

Ewangelia J 17, 20-26
Wtorek

1 czytanie Dz 14, 19-28
Ewangelia J 14, 27-31a
Środa

1 czytanie Dz 15, 1-5
Ewangelia J 15, 1-8
Czwartek

1 czytanie Dz 15, 7-21

Jaki aspekt, cecha miłości jest mi najbliższa? A jaka najdalsza?
Dla jakich ludzi nie ma jeszcze miejsca w moim sercu? Kto dziś jest
moim największym wrogiem? Czy doświadczam na co dzień dotyku
miłości Jezusa? Czy tęsknię za czułością i jestem czuły wobec
siebie? Czy potrafię dotknąć drugiego człowieka w sposób czuły?
Czy jestem jak oliwa, balsam na rany moich bliźnich czy raczej
kimś, kto je zadaje? Kogo chciałbym dziś dotknąć moimi rękami?
Przed kim chciałbym otworzyć swoje serce, okazać miłość i
życzliwość?

Ewangelia J 15, 9-11
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 15, 1-2.22-2
2 czytanie Ap 21, 10-23
Ewangelia J 14, 23-29
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Ogłoszenia parafialne
• Dziś przez cały dzień homilie głosi ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych
Stópek.
• Już po raz szósty w naszym mieście odbędzie się dziś Marsz dla Życia i Rodziny. O
godz.12.00 zainicjuje go Msza św. w bazylice. Po niej wyruszymy ulicami miasta do
Parafii pw. Świętej Rodziny. Marsz jest manifestacją przywiązania do wartości
rodzinnych oraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech nie
zabraknie nikogo z nas – szczególnie małżeństw z małymi dziećmi. Przynieśmy
chorągiewki, balony, transparenty. Hasło tegorocznego marszu to: I ślubuję Ci.
• Trwają nabożeństwa majowe, na które zapraszamy dziś i każdego dnia o godz. 17.30.
Niestety, mało osób na nie przychodzi, a przecież sanktuarium maryjne nas
szczególnie do uczestnictwa zobowiązuje. Jeśli nie możemy być, zadbajmy o tę
modlitwę indywidualnie. Przyprowadzajmy dzieci.
• W środę zapraszamy na comiesięczną modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała.
Rozpocznie ją o godz. 17.15 nabożeństwo majowe. Wcześniej w zakrystii można
składać intencje modlitewne. Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i
modlitwę uzdrowienia poprowadzi ks. Krzysztof Kralka.
• Przez wszystkie soboty maja odbywać się będą tzw. Pierwsze Komunie św. W
najbliższą sobotę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. Biały Tydzień będą przeżywały,
rozpoczynając od nabożeństwa majowego o godz. 17.30. W darze dla sanktuarium
rodzice składają ofiarę na budowę Ołtarza Adoracji Najświętszego Sakramentu i
Relikwiarium. Serdecznie dziękujemy!
• Narzeczonych zapraszamy na nauki przedmałżeńskie w dwa najbliższe weekendy.
Zapisy w kancelarii, mailowo lub telefonicznie.
• Wszystkim, którzy dawno nie byli u spowiedzi, przypominamy, że przykazanie
kościelne mówi o obowiązku jej odbycia przynajmniej raz w roku w czasie
wielkanocnym. Okres wielkanocny dobiega już końca.
• Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza na weekendowe rekolekcje dla kobiet w
każdym wieku i powołaniu - kurs Maria Magdalena, który odbędzie się w dniach 10
- 12 czerwca. To czas odkrywania piękna swojej kobiecości i wartości w Bogu.
Zapisy w zakrystii i kancelarii oraz na stronie www.chce.info.
• 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.
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