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Ja jestem dobrym Pasterzem i znam
owce moje, a moje Mnie znaj¹.
Jak¿e piêkne fragmenty Ewangelii s³yszeliœmy –
s³owa, które mówi¹ o Dobrym Pasterzu.
Wprowadzaj¹ one pokój do serca. Serce wra¿liwe,
które ¿yje Bogiem, doœwiadcza radoœci, ukojenia
i odpocznienia. Bowiem Pan nazywa nas swoimi
owcami, a o sobie mówi, ¿e jest Pasterzem – dobrym
Pasterzem.
Nie bez przyczyny Jezus pokazuje w³aœnie tak¹
relacjê - owca i pasterz - porównuj¹c do niej dusze
i Boga. Jezus bardzo czêsto pos³ugiwa³ siê
porównaniami, odnosz¹c siê do ¿ycia, do tego
co jest znane ludziom, czym ¿yj¹ – by mogli lepiej
zrozumieæ. Oczywiœcie wszelkie porównania, kiedy
mówi siê o Bogu, maj¹ ograniczenia, bowiem jest On
wielk¹ tajemnic¹ – nieskoñczon¹ i niepojêt¹ –
i ¿adne ludzkie s³owa nie s¹ w stanie wraziæ tego,
co chcielibyœmy powiedzieæ o Bogu. Wszystko jest
niedostateczne, niedoskona³e; wszystko jest ma³e wobec Niego. Powinniœmy cieszyæ siê, ¿e Bóg
mówi o nas jako o owcach, jako o tych, którymi On siê opiekuje. To pasterz dba o swoje owce,
myœli o nich. To on wyprowadza je na pastwiska, szukaj¹c tych jak najlepszych. Czuwa
nad bezpieczeñstwem. Dogl¹da ka¿dej owcy, a te, które s¹ chore, bierze na ramiona. Gdy wracaj¹,
sprawdza, czy wszystkie s¹. I choæ to zadziwiaj¹ce, ka¿d¹ zna po imieniu. O ka¿dej wie wszystko.
Czy to nie wspania³e? Jezus wie o tobie wszystko. I mówi o tym z mi³oœci¹. Nie jako ten, który
ciebie œledzi, ale jako ten, kto ciê kocha i troszczy siê o ciebie. I dlatego chce wiedzieæ o tobie
wszystko – aby daæ ci to, czego potrzebujesz. Aby wspieraæ ciê, gdy tego potrzebujesz, pomóc ci,
kiedy masz problemy. On ca³ym twoim ¿yciem kieruje. Dba o ciebie tak, jak pasterz o owe. Ka¿dy
twój krok jest Mu znany. To On ciebie wyprowadza na pastwiska. Patrzy, czy na nim nie ma
truj¹cych zió³. Sprawdza i pilnuje, czy nie widaæ dzikich zwierz¹t, które mog³yby ci zrobiæ krzywdê.
I ty mo¿esz poczuæ siê bezpiecznie – tak jak owieczka. Nie musisz siê lêkaæ, bo On twój los
zabezpiecza, bo On o wszystko dba. W twoim sercu czêsto powstaj¹ w¹tpliwoœci – a co gdy
pojawiaj¹ siê prawdziwe dramaty, wyj¹tkowo trudne sytuacje? Co wtedy? Czy¿ nie s³ysza³eœ s³ów
o tym, ¿e Pasterz pozostawia wszystkie owce, by szukaæ tej jednej? Czy nie czyta³eœ w Piœmie
Œwiêtym, ¿e Pasterz broni swoich owiec przed wilkami i niedŸwiedziami. Pasterz - bardzo czêsto
pojawia siê to s³owo odnoœnie Boga. W Starym Testamencie równie¿ Bóg mówi³ o sobie, i¿ jest
Pasterzem ca³ego narodu.
(dokoñczenie na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 10,27-30).

Jezus powiedzia³:
”Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za Mn¹ i Ja dajê im ¿ycie wieczne.
Nie zgin¹ one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki. Ojciec mój, który Mi je da³, jest
wiêkszy od wszystkich. I nikt nie mo¿e ich wyrwaæ z rêki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteœmy”.

* * * * * * * * * * * *
CZY DAJÊ SIÊ PROWADZIÆ JEZUSOWI?
W Niedzielê Dobrego Pasterza prosimy Pana o dwie rzeczy – o ³askê
nowych powo³añ, kap³añskich i zakonnych, oraz o to, aby powo³ani byli
pasterzami wed³ug Serca Dobrego Pasterza. Stawiamy te¿ dwa pytania. Czy
s³uchamy g³osu Boga i idziemy za Nim? Czy s³uchamy tych, którzy
uobecniaj¹ Boga tu na ziemi?
Pan pragnie zbawiæ ka¿dego cz³owieka. Pouczy³ nas o tym Jezus
Chrystus, kiedy poleci³ swym uczniom, aby szli na krañce œwiata i g³osili
Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15). W szczególny sposób
nakaz ten realizowa³ œw. Pawe³, do którego Chrystus powiedzia³:
„Ustanowi³em ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, abyœ by³ zbawieniem a¿ po krañce
ziemi” (I czytanie). Aposto³ Narodów pe³ni³ swe pos³annictwo najpierw
wœród ¯ydów, g³osz¹c im s³owo Bo¿e i zachêcaj¹c do wytrwania w ³asce Boga, a nastêpnie wœród
pogan. Dziêki pos³udze œw. Paw³a, doskona³ego naœladowcy Chrystusa, Dobrego Pasterza, ci, którzy
otworzyli siê na s³owo Bo¿e i ³askê Boga, przyodziewali siê w bia³e szaty, staj¹c siê ludem Pana i Jego
owczarni¹ (II czytanie). Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, chce, aby Jego „owce” sz³y za Nim i s³ucha³y
Jego g³osu. Pragnie, aby pe³ni³y Jego wolê, naœladowa³y Go i upodabnia³y siê do Niego. Jezus chce,
abyœmy posiedli ¿ycie wieczne i nie zginêli na wieki (Ewangelia). Dlatego posy³a nam g³osicieli Bo¿ej
prawdy i szafarzy Bo¿ej ³aski.
Proœmy Pana, aby da³ nam pasterzy, którzy, podobnie jak œw. Pawe³, bêd¹ mieli serca wed³ug
Serca Dobrego Pasterza. Aby nigdzie nie brakowa³o tych, którzy bêd¹ s³u¿yæ Jego owcom, w Jego
owczarni.

* * * * * * * * * * * *
„Bogaty w miùosierdzie Bóg znakomità ziemiæ Polski uczyniù w ciàgu wieków ýyznà i wydaùa ona
przeobfite owoce duchowe”. Zdanie to, zaczynajàce siæ po ùacinie sùowami „Dives misericoridiae”,
nawiàzujàcymi do tytuùu encykliki Jana Pawùa II o Boýym miùosierdziu, czytamy w liúcie Papieýa Franciszka
do kard. Pietro Parolina. Watykañskiego sekretarza stanu Ojciec Úwiæty mianowaù niedawno swoim legatem
na obchody 1050-lecia Chrztu Polski, które odbywaã siæ bædà od czwartku do soboty (14-16 kwietnia)
w Gnieênie i Poznaniu. Papieý podkreúla znaczenie chrztu Mieszka równieý dla poczàtków pañstwa polskiego.
Wskazuje, ýe dlatego jego rocznica winna byã okazjà do radoúci i ufnego patrzenia w przyszùoúã nie tylko
dla chrzeúcijan, ale dla wszystkich Polaków.
Ojciec Úwiæty przypomina, ýe wielu synów i córek Polski, którzy odznaczyli siæ cnotami chrzeúcijañskimi czy
mæczeñstwem, Koúcióù w róýnych okresach wyniósù do chwaùy oùtarzy. Wymienia troje úwiætych z doby
najnowszej, czczonych na caùym úwiecie: Maksymiliana Kolbego, Faustynæ i Jana Pawùa II, który, jak pisze,
ukazaù wszystkim narodom „Odkupiciela czùowieka” – po ùacinie „Redemptorem hominis”, co znowu
nawiàzuje do tytuùu jego encykliki.
Franciszek zleca swojemu legatowi, by w Poznaniu i Gnieênie pozdrowiù wùadze úwieckie Polski i innych
krajów, które siæ tam zbiorà. Kard. Parolin ma teý zachæciã wszystkich uczestników rocznicowych obchodów
1050-lecia Chrztu do kierowania siæ Ewangelià, w tym do ochrony ýycia ludzkiego i rodziny.
(z nauczania papie¿a Franciszka)
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Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹. (dokoñczenie ze str. 1)
Jak¿e piêkna to relacja pomiêdzy Bogiem – Stwórc¹, a cz³owiekiem. To s³owo - Pasterz - zbli¿a Boga
do cz³owieka. Bardzo czêsto dusze traktuj¹ Boga jako Istotê odleg³¹; potê¿n¹, owszem, ale dalek¹
od cz³owieka. Dlatego Bóg dawa³ porównanie do ró¿nych postaci – miêdzy innymi do pasterza – aby naród
wybrany zrozumia³, ¿e On jest Tym, który go prowadzi, opiekuje siê nim. Pasterz dba o owce. Jego stosunek
do nich nie jest ch³odny i zimny. On prawdziwie ka¿d¹ owieczkê zna – zna po imieniu. Bo Bóg zna ka¿d¹
duszê po imieniu. Ka¿d¹ przecie¿ stworzy³. I nie czyni³ tego grupowo, lecz ka¿d¹ indywidualnie. Ka¿dej nada³
powo³anie, w ka¿dej z³o¿y³ swoje dary, udzieli³ zdolnoœci, uformowa³ charakter i temperament. Ka¿d¹ duszê
umiejscowi³ w jakiejœ rodzinie, w danym œrodowisku. Wiedzia³ dok³adnie, gdzie któr¹ umieœciæ. Bóg wie
wszystko. Wiedzia³ dok³adnie, jakich rodziców potrzebuje i jakie ¿ycie bêdzie prowadziæ; jakich daæ
przyjació³, z kim zetkn¹æ, jak pokierowaæ ¿yciem, jakie daæ sytuacje. A wszystko po to, aby dusza mog³a
kroczyæ ku Niebu i byæ szczêœliwa. Wszystko z mi³oœci.
Dlatego mo¿emy poczuæ siê bardzo wa¿ni ze wzglêdu
na dzisiejsze czytanie. Bóg porównuje nas do owiec, a siebie
do Pasterza; relacje pomiêdzy sob¹ i duszami - do stosunku
pasterzy do swych zwierz¹t. Dusza szczera, prosta, otwarta
potrafi zrozumieæ te dzisiejsze s³owa i odnosz¹c je do siebie,
doznaæ pocieszenia. Bo Jezus jest tak blisko niej, patrzy
szczególnie na ni¹, wie o niej wszystko i prowadzi j¹.
Wyprowadza ja na pastwiska pe³ne zió³ i pilnuje, aby by³a
na nich bezpieczna. Nie na darmo Bóg mówi³ nie raz
do œwiêtych dusz, i¿ wyprowadza duszê na niebieskie ³¹ki.
£¹ka - miejsce obfituj¹ce w pokarm, piêkne, zalane s³oñcem,
ukwiecone. Równie¿ przysz³e ¿ycie Bóg przyrównuje
do takiej ³¹ki.
Jezus mówi te¿ o sobie jako o Bramie owiec. Jest to bardzo wa¿ne okreœlenie. Warto i nad nim siê
zatrzymaæ. Niech ka¿dy z nas w chwili rozwa¿ania zastanowi siê, czym kieruje siê w swojej codziennoœci,
podejmuj¹c jakieœ decyzje – niekoniecznie bardzo wa¿ne, zwyk³e. Czy w ka¿dej decyzji jest odniesienie siê
do Boga, proœba o Jego Ducha, do wartoœci z Nim zwi¹zanych? Czy w ka¿dej decyzji jest pytanie o Bo¿¹
wolê?
Jezus jest t¹ Bram¹, przez któr¹ przechodzisz, jeœli s³uchasz, pytasz i starasz siê czyniæ tak, jak wydaje ci
siê, ¿e Bóg tego chce. Wtedy przechodzisz przez tê Bramê, wchodzisz powoli do wiecznoœci. Je¿eli Jezus jest
najwa¿niejsz¹ Osob¹ w twoim ¿yciu, jeœli uznajesz go za Zbawiciela, to jest On twoja Bram¹ do Nieba. Jesteœ
bezpieczny. Mo¿esz byæ pewien, ¿e jesteœ bezpieczny. Twoje ¿ycie jest bezpieczne – szczególnie to wieczne,
masz je niejako zabezpieczone. Ale tylko wtedy, kiedy Jezus jest t¹ Bram¹ – i to nie od œwiêta, ale na
co dzieñ. Kiedy zag³êbisz siê w ró¿ne sytuacje, musisz przyznaæ, ¿e czêsto jest tak, ¿e realizujesz swoje
pragnienia i w³asna wolê. Twoje „ja” naciska, bo ty coœ lubisz, bo tu wychodzi twoja ambicja, tutaj wa¿na
jest opinia o tobie – co inni powiedz¹; kiedy indziej – korzyœæ materialna, na czym zyskasz wiêcej I nie ma
pytania: „A co Bóg na to?” Czy to jest w³aœnie ta Brama, przez któr¹ masz przejœæ czy mo¿e jakaœ inna.
Nie lêkaj siê pytaæ. Nie lêkaj siê s³uchaæ. Bóg nie czyha ani na twój maj¹tek, ani na twoj¹ karierê,
ani na zdrowie, wizerunek czy te¿ na twych bliskich. On ciebie kocha. A ty masz pytaæ, abyœ by³ bezpieczny;
byœ przechodzi³ przez t¹ w³aœciw¹ Bramê i ca³y czas by³ w ramionach Pasterza. Aby On móg³ nad tob¹
czuwaæ i broniæ od dzikich zwierz¹t; sprawdzaæ ³¹kê – czy nie ma na niej zatrutych zió³. Dlatego masz pytaæ.
Pasterz hoduje owce, a nie czyha na nie. On je kocha. W jednym z fragmentów Pisma Œwiêtego mo¿emy
przeczytaæ, ¿e Pasterz nawet po³o¿y³ siê na pos³aniu wœród swych owiec. To te¿ wskazuje na to, jaki ma
do nich stosunek. Skoro wiêc Bóg mówi o tobie tak piêknie, ¿e jesteœ t¹ owieczk¹ w Jego owczarni, a On jest
twoim Pasterzem, to i ty odpowiedz. I rzeczywiœcie b¹dŸ tak¹ owieczk¹, która s³ucha, idzie za Pasterzem
i jest Mu pos³uszna. Abyœ doœwiadczy³ tego, ¿e jesteœ z owczarni Boga. I zobacz, jak On dba o ciebie,
jak bezpiecznie wyprowadza ze wszelkich zagro¿eñ. Choæby to by³y najtrudniejsze sytuacje – razem z Nim
jest o wiele ³atwiej. On bierze ciebie na ramiona i wynosi z tego miejsca, gdzie by³o zagro¿enie.
(Przedruk za http://malenkadroga.pl)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy s³yszymy, ¿e Pan Jezus porównuje siê
do pasterza troszcz¹cego siê o owce. Tak! Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który
opiekuje siê nami – swoimi owcami i ka¿dego z nas pragnie obdarowaæ ¿yciem
wiecznym, które wys³u¿y³ przez swoj¹ mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie.
Dziêkujmy za ten dar, dziêkujmy za nieskoñczon¹ mi³oœæ Pana Boga i b¹dŸmy Mu
pos³uszni.
2. To porównanie Jezusa do pasterza ka¿e nam nazywaæ tê niedzielê niedziel¹
Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania,
który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powo³ania do s³u¿by w Koœciele.
Módlmy siê o gorliwych kap³anów i osoby zakonne, którzy bêd¹ naœladowaæ
przyk³ad Chrystusa – Dobrego Pasterza. W ci¹gu tego tygodnia pragniemy siê
wspólnie modliæ w tej intencji.
3. W sobotê bêdziemy obchodziæ uroczystoœæ Œwiêtego Wojciecha, biskupa,
mêczennika i patrona Polski. ZnajdŸmy czas na spotkanie z Chrystusem we Mszy
Œwiêtej i na modlitwê w intencji naszej umi³owanej Ojczyzny.
4. Solenizantom i jubilatom tygodnia sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
i zapewniamy o modlitewnej pamiêci. Modlitw¹ otaczamy równie¿ parafian,
którzy odeszli w ostatnim czasie do wiecznoœci, i ich rodziny.
Wasz Proboszcz
* * * * *

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w sobotê, 23 kwietnia – œw. Wojciech, biskup Pragi oraz misjonarz na Wêgrzech
i w Polsce, który wyruszy³ z misj¹ ewangelizacyjn¹ do pogañskich Prus,
gdzie poniós³ œmieræ mêczeñsk¹; obok Maryi, Królowej Polski, i œw. Stanis³awa,
g³ówny patron naszej Ojczyzny.
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