
Alleluja! KRZYŻÓWKA  1. Dobry Pasterz życie swoje oddaje, by je potem móc  

znów … 2.  Przyprowadzone owce słuchają … Dobrego Pasterza 3.  Dobry Pasterz sam 
oddaje swoje życie, nikt Mu go nie z…   4 Jezus zna Swoje owce, bo Jest … Pasterzem     
5.  Dobry Pasterz oddaje …   6. Jezus Sam staje się  pokarmem owiec, aby w drodze do 
domu Ojca nie…  z sił. 7. Owce nie są jego własnością  8. Najemnik … powierzone owce                         
9.  Teraz jeszcze nie ma jednej owczarni, ale kiedyś … 10. Ten, kto nie jest pasterzem,        
na widok wilka … 11 . Porzucone owce wilk porywa i  … 12. obiecana w tej Ewangelii –  
inaczej : wspólnota osób. 

W niedzielę Dobrego Pasterza 
mamy tęsknić, za każdym 
księdzem, który zapatrzony           
w Jezusa Pasterza chce żyć 
nie dla siebie, ale dla tych, 
których chrzci, spowiada, 
karmi komunią świętą, dla 
których ma czas, chociaż nie 
ma czasu, ma siły, chociaż nie 
ma sił, którym oddaje życie, 
wierzącym i pogubionym bez 
wiary. Mamy tęsknić za 
ekumenią, za zjednoczeniem 
chrześcijan, którzy pokłócili 
się ze sobą. Ileż jest spokoju 
w tej Ewangelii, chociaż wilk 

machnął w niej ogonem. -   Pan Jezus mówi, że inne owce też do Niego należą. Owce, 
które my czasem uważamy za wredne. Odwracamy się do nich tyłem, uciekamy.  Jezus 
nie ocenia ich źle i mówi, że sam je przyprowadzi do wspólnoty razem z Nim.  Całe 
szczęście, że On to zrobi, bo my, nawet, kiedy mówimy o zjednoczeniu, też potrafimy się 
kłócić. Jezus powiedział : „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 
przyprowadzić”… Przyprowadzić – to nie znaczy zagarnąć do jednej zagrody. Chodzi tu                    
o wspólnotę owiec słuchających Jezusa – Wspólnotę w szerszym pojęciu. Tę, która                   
w Jego imię jednoczy ludzi.  – [ks. Jan Twardowski]                                                                                                          
Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną…-Ps.23                            
IV Niedziela Okresu Wielkanocnego jest dniem Dobrego Pasterza - Chrystusa, który 
kocha swe owce, prowadzi je i strzeże, a także poucza …  jest też szczególnym dniem 

modlitw o powołania. - Czy modlisz  się za swych duszpasterzy czy za innych księży  ? ... 
Przy  okazji życzymy wszystkim, którzy chcą być prowadzeni przez Jezusa w swoim życiu, 
aby zawsze umieli odnaleźć do Niego drogę, jak owca która podąża za swoim 
Pasterzem… oraz abyście zawsze umieli rozpoznać głos Swojego Dobrego Pasterza                   
i abyście zatonęli w Jego Miłości.      [patrz :.franciszek.pl/forum]                            
 O tak... Piękny jest dzisiejszy dzień!  - Bo Mój Dobry Pasterz mówi mi, jak 
bardzo chce mojego szczęścia!   -  Któż jak mój Bóg? MOJE POSTANOWIENIE: 

Będę starał(a) się pomagać księdzu na lekcjach religii… i będę się modlił(a)                                
o ewangeliczną postawę  i pomodlę się za księży …  
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Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10, 14)                                  

      J 10, 11-18                          

Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik 
ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym 
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,                      
a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej 
zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby                
je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc                 
je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".                   
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się Jego dziećmi, że On, jako Dobry Pasterz, 
znając nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni. Każda Eucharystia, 
sprawowana wspólnie z innymi, nam o tym przypomina. Jednocześnie, jako owczarnia 
Chrystusa, chcemy dzielić ze swym Pasterzem Jego troski. Między innymi tę, aby też inne 
owce przyprowadzić do owczarni. Dlatego nie zamykajmy się w poczuciu zadowolenia,        
ale bądźmy gotowi, aby Dobry Pasterz poprzez naszą miłość, wrażliwość i ofiarność 
szukał i odnalazł tych, którzy zaginęli. [oo. Marek Rojszyk OP, "Oremus" IV 2006, s. 90]; 

 

 Papież Franciszek – … Poprzez tę adhortację chciałbym przede wszystkim 
przypomnieć o powołaniu do świętości, które Pan kieruje do każdego z nas…: 
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11, 44; 1P 1, 16). „Wszyscy wierni, wyposażeni 
w tyle tak wielkich środków zbawienia, we wszystkich sytuacjach życiowych i w 
każdym stanie powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej 
świętości, jak sam Ojciec jest doskonały” [10]…. „Każdy na swojej drodze” - [Sobór Watykański II] 

Ponieważ boskie życie udziela się „jednym w ten sposób, drugim w inny”[13]. Pozwól,                
by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte 
na Boga  i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się,  
ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest 
owocem Ducha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5, 22-23). Kiedy odczuwasz pokusę, by 
zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem 
biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym”. W świętym                
i składającym się z grzeszników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby 
wzrastać ku świętości. … Ta świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez 
małe gesty… Tak więc, pod wpływem Bożej łaski, na wiele sposobów budujemy tę postać 
świętości, jakiej chciał dla nas Bóg, lecz nie czynimy tego jako istoty samowystarczalne, 
ale „jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej” (1P 4,10). …[17].                                                                      

[Adhort. apost. Ojca Św. Franciszka "Gaudete et exsultate" o powołaniu do świętości w świecie współczesnym];  
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św. Jan Paweł II – Kościół otrzymał Eucharystię od swego Pana nie jako jeden 

z darów, choćby najcenniejszy ze wszystkich, ale jako dar wyjątkowy, gdyż dar 
z samego siebie, ze swej Osoby w swym świętym człowieczeństwie i ze swego 

dzieła zbawienia" (Ecclesia de Eucharistia, 11).  Stefan Kardynał Wyszyński – „Chodzić będę po 

ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo 
z miłości niż męka nienawiści”. [Kromka Chleba, kwiecień 11].          

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           

I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby 
dyktował  Go dla ciebie Duch Święty.                                                    
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi                   
do mnie?"  ?"  … Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się Jego dziećmi, że 
On, jako Dobry Pasterz, znając nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni? -  ... 
„Znam moje owce” — powiada Chrystus. W tym poznaniu chodzi o możliwie dokładną                      
i pełną informację o warunkach życia wiernych, o ich zdrowiu, pracy, kłopotach                                
i radościach. Chodzi również o ich słabości, zagrożenia i nałogi, o wpływy środowiska... 
Wiedza ta jest potrzebna, by duszpasterz mógł swoje owce kochać, innymi słowy, by mógł 
skutecznie troszczyć się o ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne jak i wieczne. - 
Drugim warunkiem dobrze spełnionej misji … jest miłość, jaką go darzą wierni. To właśnie 
ma na uwadze Chrystus, gdy podkreśla, że nie tylko On zna swoje owce, ale i „one Go 
znają”. Wierni winni znać swego duszpasterza, winni uczestniczyć w jego pasterskich 
troskach i radościach. Taka wzajemna troska o siebie umożliwia realizację przykazania 
„wzajemnej miłości”. - Trzeci warunek to troska duszpasterza o odpowiedni pokarm dla 
wiernych. Jezus, zlecając Piotrowi odpowiedzialność za całą owczarnię, trzykrotnie                         
go wzywa, by pasł owce Jego. Pasterz musi ciągle zabiegać o odpowiednie pastwiska,                          
o zdrową wodę… Duszpasterz jest odpowiedzialny za ciągłe ubogacanie wiernych 
czystym ewangelicznym chlebem. Słowo Boże i Eucharystia oto pokarm dla wiernych. 
Odpowiedzialność za owce łączy się z troską o każdą, która pobłądziła w życiu i odłączyła 
się od owczarni … Duszpasterz, jeśli nie może osobiście dotrzeć do zagubionych, czyni        
to swoją modlitwą. Wzywa Chrystusa, by sam przyprowadził do owczarni tych, co zaginęli. 
Żaden parafianin nie jest obojętny duszpasterzowi, nawet ten, kto domaga się adnotacji         
w Księdze Chrztu, że występuje z Kościoła ...  Najtrudniejszym jednak zadaniem dobrego 
duszpasterza jest obrona wiernych przed atakami zła. Owce nie umieją się bronić.                        
To stworzenie jest bezbronne i przez to bardzo łatwo może się stać łupem złodzieja lub 
wilka. Do obowiązków dobrego pasterza należy obrona owiec. - Każda wspólnota religijna 
ma wielu wrogów. Jedni atakują od zewnątrz, inni pojawiają się jak wilki w owczej skórze                   
i niszczą wspólnotę od wewnątrz. Duszpasterz musi dobrze znać potęgę tych 
przeciwników i metody, jakie stosują. …- Ktokolwiek w oparciu o tekst Ewangelii głębiej 
przemyśli postawę duszpasterza i dostrzeże, jak bardzo to zadanie przerasta ludzkie siły, 
nie będzie swego kapłana krytykował ani obmawiał, lecz uczyni wszystko, na co go stać, 
by z nim współpracować dla dobra całej parafii....      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: Kamień wzgardzony stał się 
fundamentem. (Ps 118)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:   
Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim Zbawcą. (Ps 118)                                     

[z: Ks. Edward Staniek]    

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
                Czwarta Niedziela Wielkanocna                                                                                       

22 KWIETNIA 2018 r. 

  

1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy kolejny Tydzień Modlitw o Powołania 
Kapłańskie i zakonne. Podczas Mszy św. wieczornych w ciągu tego tygodnia 
będziemy modlić się o liczne, dobre i święte powołania kapłańskie i zakonne 
zwłaszcza z naszej parafii.  
W szczególny sposób polecamy modlitwie tych, którzy przygotowują się                            
do kapłaństwa w naszym Seminarium Warszawskim. 
 
2. Jutro Kościół obchodzi uroczystość Św. Wojciecha BM, głównego Patrona 
Polski. Jest to doroczna uroczystość odpustowa sąsiedniej parafii. Msze św.                         
jak w dzień powszedni. 
 
3. W następną niedzielę obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego w czasie II wojny światowej. Również za tydzień po Mszy św. 
wieczornej rozpocznie się Nowenna do Św. Stanisława BM przed uroczystością 
obchodzoną 8 maja. 
 
4. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która wyłożona jest                            
w stałym miejscu, obok ołtarza św. Teresy. Wśród miesięczników jest kwietniowy 
numer Rycerza Niepokalanej. 
                                                                                                                
KALENDARIUM:                                                 
23 IV  - pn   - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika     
25 IV  - śr    - Święto św. Marka Ewangelisty 

Panie, Ty jesteś moim pasterzem; Ty orzeźwiasz moją duszę (Ps 32, 1.3) 

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. - Św. Marek w spisanej przez siebie Ewangelii ukazuje Jezusa jako 

prawdziwego Syna Bożego. W przekazie tym najczęściej ogranicza się do 
prostego opisu czynów Jezusa, zwłaszcza Jego cudów, uzdrowień. Według 
tradycji Ewangelia św. Marka powstała jako zapis Dobrej Nowiny głoszonej 
przez św. Piotra. To nam uświadamia, że najpierw był Kościół, zrodzony                     
z żywego słowa Chrystusa, a dopiero później słowo to zostało spisane.                        
Z tego powodu Ewangelie są „własnością” wspólnoty Kościoła, która                            

je objaśnia i interpretuje. [O. Marek Rojszyk OP, „Oremus” IV. 06, s. 31 i 36].      


