
KRZYŻÓWKA:  1. „Ja jestem … Pasterzem”  2. „Znam … moje, 
a moje Mnie znają”  3. Ofiarowane Nam przez  Jezusa.  4. „Nikt 
nie może ich (owiec) … z ręki mego Ojca.  5. „Ojciec mój, który 
Mi je dał, jest większy od …”. 6.  Jan, którego Ewangelię dzisiaj 
czytamy, był … Jezusa 7. Jezus, będąc jedno      z Ojcem, 
pragnie …  komunii z Nim dla każdego z nas 8. „Moje owce … 
mego głosu” 9. „Ja i Ojciec jedno …”    10. „Ja daję im życie ...” 
11. „Nikt nie …  ich z mojej ręki”. 12. „Skoro jednak … je (Słowo 
Boże) i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego 
zwracamy się do pogan”. 

Ojciec św. Franciszek: – Drodzy Bracia i Siostry! 

Bardzo pragnę, by w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia wszyscy ochrzczeni mogli doświadczyć 

radości z tego, że należą do Kościoła! I by mogli 
odkryć na nowo, że powołanie chrześcijańskie, jak 
również poszczególne powołania rodzą się w łonie 
ludu Bożego i są darami Bożego miłosierdzia. Kościół 

jest domem miłosierdzia i „ziemią”, na której powołanie 
kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc. Z tego względu z okazji 
53. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, zachęcam 
wszystkich do kontemplowania wspólnoty apostolskiej            
i do dziękowania za rolę wspólnoty w powołaniowej 
drodze każdego człowieka. W Bulli ogłaszającej  
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia przypomniałem słowa św. 
Bedy Czcigodnego, odnoszące się do powołania św. Mateusza: 
«Miserando atque eligendo» (Misericordiae Vultus, 8). 
Miłosierne działanie Pana odpuszcza nasze grzechy i otwiera 
nas na nowe życie, które konkretyzuje się w powołaniu do 
pójścia za Panem i do misji. Każde powołanie w Kościele ma 
swoje źródło w miłosiernym spojrzeniu Jezusa. Nawrócenie                           
i powołanie są jakby dwiema stronami medalu                              
i nieustannie odwołują się do siebie przez całe życie ucznia – 

misjonarza. [Orędzie na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania];  

 Jan Paweł II - Rokrocznie słyszymy te słowa                     

w IV Niedzielę Wielkanocną. Chrystus mówi o sobie:           
"Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. … "                

(J 10,17-18). Misterium Paschalne Chrystusa jest 
dziełem największej miłości. … Chrystus oddaje swoje 
życie na krzyżu z miłości do człowieka, a umierając 
pozostaje Panem swego życia i swojej śmierci. 
Zmartwychwstając trzeciego dnia, objawia życie, które           
z tej śmierci się narodziło. Po zmartwychwstaniu 
przychodzi do Wieczernika, ażeby przekazać apostołom 
moc zwyciężania śmierci  i przywracania życia. Jesteśmy 
bowiem uczestnikami Jego Tajemnicy Paschalnej.               
(24 IV 1994 r. - Homilia ). Stefan Kardynał Wyszyński 

– Synteza wszystkich ludzkich działań, całego 
świata, sprowadza się do „kubka wody” , podanego 
w imię Chrystusa. (Kromka chleba, W-wa 08, wyd.9, 

s.34).  Ile spokoju odnajdujemy w słowach Jezusa  - kiedy 
wydaje się nam, że może nas jeszcze nie odrywa, ale 
oddala od Jezusa nasze zmęczenie, brak czasu, słabość 
ciała; wtedy kiedy grzeszymy i chcemy powrócić; kiedy 
oddalamy się od Boga i  nie myślimy o powrocie; kiedy 
wydaje się, że już nie można nam pomóc.   Jezus stale 
kocha, zawsze czeka. Radosna nowina o wierności 
Boga. Wszystko może, bo jest  w Jego rękach cała 
wszechmoc Boża.  Przypomina się św. Paweł z Listu do 
Rzymian: „Któż nas może odłączyć od miłości 
Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, 
głód czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz?”             
(Rz 8,35). … - Wydaje się, że (dzisiaj szczególnie) jest 
wielu „powyrywanych” z ręki Pasterza. Niektórzy od razu 
zostali wyrwani gwałtem i hałasem, inni pomalutku ... 
Najpierw niteczka, potem cała owieczka. Jak często 
jednak ci, którzy zostali wyrwani przez modę, 
koniunkturę, nową ideologię, nagle wracają do Jezusa …  
- Miłość Jezusa jest tajemnicą. Żeby ją trochę poznać, 
trzeba poznać miłość na ziemi … Trzeba przeżyć miłość 
ludzką, żeby dojść do miłości Bożej. … Jeśli dojrzewamy 
do miłości wzajemnej, to Trójca Święta, miłość Boża nie 
jest dla nas zagadką … tylko obrazem wzajemnej miłości 
Boga:  Ojciec wszystko daje Synowi, Syn daje wszystko 
Ojcu. Ojciec wszystko przyjmuje od Syna, Syn wszystko 
od Ojca przyjmuje. Nad wzajemnością przyjmowania             
i dawania czuwa Duch Święty.  […] [Ks. Jan Twardowski,     
W świetle Ewangelii,  s. 328-330].    
MOJE POSTANOWIENIE:  Pomodlę się o  liczne, dobre 

i święte powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza              
z naszej parafii ...   
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     Spowiedź-pół godziny 

                   przed i po Mszy Św. 
                                 oraz na prośbę 

  1 x x x D  B   M x x 

  2 x x x O   E x x x x 

  3   Z B  W  E   E 
  4 x W  R   Ć x x x x 

  5 W   Y  T    H x 

  6 x x A P   T  Ł  M 
  7 x P  A  D  I   J 
  8 x x x S  U   A  Ą 
  9 J   T  Ś  Y x x x 

10 x W  E    E x x x 

11 x W  R   E x x x x 

12 O   Z  C  C  E x 



Ja jestem dobrym Pasterzem i znam 
owce moje, a moje Mnie znają. (J 10,14)

                                             

J 10,27-30                            

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 
one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą 
one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego 
Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.                        

Jezus Chrystus wszedł do chwały zmartwychwstania 
przez krzyż. Chrześcijanin nie powinien sądzić, że 
zostanie mu oszczędzone doświadczenie niezrozumienia 
ze strony innych, a może nawet ucisku czy 
prześladowania. Jednak żadne tego rodzaju 
doświadczenia nie są w stanie nas odłączyć od 
Chrystusa. Wsłuchiwanie się w Jego słowo i trwanie                         
w nim pozwoli nam zachować wierność w czasie próby.                  
[x  M. Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 89]. 
KALENDARIUM:                     

23 IV 2016 - sb. - Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika - Życie św. Wojciecha jest 
potwierdzeniem tego, że nie należy mylić 
błogosławieństwa Bożego z powodzeniem                                 
i pomyślnością. Po ludzku św. Wojciech poniósł 
porażkę. Nie powiodło mu się ani w biskupstwie, 
ani w życiu zakonnym, ani w pracy misyjnej. „Jeżeli 
ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, 
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity.” Św. Wojciech, jak ewangeliczne 
„ziarno”, obumierał już za życia – w zawierzeniu 
Panu – dlatego jego śmierć przyniosła obfite 
owoce. [O. Marek Rojszyk OP, „Oremus” IV 2006, s. 31]. 

Kiedy czytamy o pasterzu  i o owcach … domyślamy się,          
że mowa jest o Panu Jezusie i o nas samych… 
Nazywamy Jezusa naszym pasterzem, ale czasem tak 
się zachowujemy, jak owca, która chce iść przed 
pasterzem, a nie za nim. Owca, która uważa, że jest od 
pasterza mądrzejsza i chce go prowadzić, bo wie, które 
pastwisko jest dla niej pożywne … Nigdy nie można być 
pewnym samego siebie. Święty Piotr był tak pewny,                      
że nigdy nie zgrzeszy, a zgrzeszył. – Powracanie jest 
najważniejsze: rachunek  sumienia, spowiedź, wzrusze-
nia, świąteczny dar łez … [x JT].  
 

MODLITWA  WIERNYCH  - Módlmy się za:                                                                                           
1. - Kościół święty, by zawsze był wierny swojemu 

Pasterzowi i trwał z Nim w pełnym zjednoczeniu                            
na modlitwie i w ofiarnej miłości.. – …                                        
2. – Papieża Franciszka, następcę świętego Piotra,                     

by silni męstwem Apostołów byli gotowi oddać życie                        
za powierzone im przez Chrystusa owce ...                         
3. - Dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników Instytutu                     

i nasze rodziny, by spotkali na swojej drodze życia 
prawdziwych świadków żywego Boga ....                               
4. – naszą Ojczyznę, aby Jezus cierpiący na krzyżu                    

i zmartwychwstały obdarzał Ja potrzebnymi łaskami …             
5. -  nas samych, abyśmy zawsze z miłością myśleli                                    
i mówili o naszej owczarni i jej pasterzach. –...                   
 

CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE …     
 

 
 

 
 

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI –  
 

„Gaude Mater Polonia! Raduj się Matko Polsko!”  
 

Centralne uroczystości 1050-lecia chrztu Polski 
zostały zainaugurowane w czwartek 14 IV 2016,                 
w Gnieźnie - Zebraniem Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski i na Ostrowie Lednickim - gdzie 
według historyków odbył się chrzest Mieszka I.                   
Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele 
władz państwa, z prezydentem Andrzejem Dudą na 
czele. Zabrzmiał tam także jubileuszowy dzwon 
„Mieszko i Dobrawa” … 
Po południu duchowni kościołów chrześcijańskich wzięli 
udział w nabożeństwie ekumenicznym, z wystawieniem 
relikwii św. Wojciecha, pod przewodnictwem prymasa 
Polski abp. Wojciecha Polaka...                      
     Dziękujemy Panu Bogu za 1050 lat opieki 
nad polskim narodem,  za wszelkie potrzebne łaski  
jakimi Pan obdarzył naszą ojczyznę.                                     
 [Więcej informacji: http://archidiecezja.warszawa.pl/]. 

 Alleluja! Alleluja! Wykrzykujcie na cześć Pana 

wszystkie ziemie. (Ps 100)         

 

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty. 
II -  Meditatio –– Jezus nas zna. To nie znaczy tylko,                     

że wie o nas wszystko; byłoby  to dość przygnębiające, 
gdybyśmy wiedzieli, że gdzieś ktoś śledzi każdy nasz 
krok, a sam pozostaje dla nas niewidzialny. „Znać”                          
w języku biblijnym oznacza bliską i serdeczną więź 
miłości, obustronne zaufanie i otwarcie się na siebie, 
odsłonięcie swego wnętrza …  Dlatego ci, których Jezus 
zna, ufają Mu, idą Jego drogą, słuchają Jego głosu,                     
bo wiedzą, że to daje im gwarancje bezpieczeństwa, 
umożliwia życie w pokoju i miłości, bez lęku przed 
śmiercią na wieki… -   Czy ufam tej gwarancji, która jest 
w Bogu? ... Czy wierzę, że należeć do Jezusa, to tyle 
samo, co należeć do Boga? …  - W tym momencie Jezus 
ukazuje, że nie ma tu żadnej różnicy, że jedno i drugie 
jest tym samym, że On i Bóg to jedno! Jezus jest Dobrym 
Pasterzem, który prowadzi nas do Ojca i właśnie dlatego 
może zagwarantować nam życie wieczne, bo Bóg jest 
większy od wszystkiego. Czy to nie wspaniałe, że nasz 
los jest w tak dobrych i pewnych rękach?!                                                      
- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 
serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie 

słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Stawajcie 
przed obliczem Pana z okrzykami radości. (Ps 100).       
- IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj 

w różnych porach dnia: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,                      
On sam nas stworzył. (Ps 100).  -                                          
[z: Ks. Mariusz Pohl, http://www.katolik.pl/modl].                  
O Jezu, Tyś powiedział: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”... nie chcę 
zadowolić się czytaniem Twoich słów, ich rozważaniem, 
uznawaniem, podziwianiem i głoszeniem; pomóż mi, 
Panie, zastosować je i żyć nimi, przemienić je w moje 
własne życie... Pomóż mi żyć wiarą i odrzucić precz 
rozum ludzki, który jest wobec Ciebie głupstwem,                           
a kierować moim życiem według słów Twojej boskiej 
mądrości, która jest głupstwem wobec ludzi. Obym 
„wszedł przez Ciebie” kochając Cię z całego serca... 
obym „wszedł przez Ciebie” naśladując Cię... obym 
„wszedł przez Ciebie” będąc Ci posłusznym... Owce są 
zjednoczone ze swym pasterzem, bo patrzą na niego, 
idą za nim i są mu posłuszne; obym szedł za Tobą za ich 
przykładem i miłował Cię, mój Boski Pasterzu; obym 
patrzył na Ciebie przez kontemplacje, szedł za Tobą 
naśladując Cię i będąc Ci posłusznym (Ch. De Foucauld).  
[O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy,                            
Żyć Bogiem, t. I, str. 510]. 

http://www.katolik.pl/modl

