
Uzupełnij:  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 … Słowo Boże i sami uznajecie się              

za niegodnych życia wiecznego zwracamy się do pogan”. 

Ojciec św. Franciszek: – - Brutalna i bezsensowna 

wojna na Ukrainie musi poruszyć sumienia wszystkich 
chrześcijan i każdego Kościoła (05.V.2022)      
„Rozgwieżdżone noce ukraińskie, drogie sercu. O spokoju                     
i dobroczynna ciszo” (M. Bułhakow La guardia bianca, Milano 

2012, 392). W ten sposób wielki pisarz przywołał piękno 
rozgwieżdżonych nocy. Tymczasem wojenne noce są 
przeorane świetlistymi smugami śmierci. W tę noc, bracia 
i siostry, pozwólmy się wziąć za rękę niewiastom                         
z Ewangelii, aby wraz z nimi odkryć jutrzenkę Bożego 
światła jaśniejącą w ciemnościach świata… Nazbyt często 
spoglądamy na życie i rzeczywistość oczami zwróconymi 
ku dołowi. Patrzymy jedynie na przemijający dzień 
dzisiejszy, jesteśmy rozczarowani przyszłością, 
zamykamy się w swoich potrzebach, siedzimy w więzieniu 
apatii, wciąż narzekamy i myślimy, że nic się nie zmieni… 
Spójrzmy w górę, zdejmijmy z oczu zasłonę goryczy              
i smutku, otwórzmy się na Bożą nadzieję! -  Niewiasty, 

gdy ujrzały pusty grób, rzekli do nich dwaj mężowie                  
w lśniących szatach: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” …                    

Za każdym razem, gdy twierdzimy, że zrozumieliśmy                  

wszystko o Bogu, że potrafimy Go zmieścić w naszych 
schematach, powtórzmy sobie samym: nie ma Go tutaj! 

Ilekroć szukamy Go tylko w chwilach wzruszenia lub               
w potrzebie, a potem odkładamy Go na bok i zapominamy      
o Nim … powtarzajmy: nie ma Go tutaj! A kiedy 

myślimy o uwięzieniu Go w naszych słowach, formułach              
i przyzwyczajeniach, ale zapominamy szukać Go                       
w najciemniejszych zakątkach życia, tam, gdzie są ci, 
którzy płaczą, walczą, cierpią i mają nadzieję, 
powtarzajmy: nie ma Go tutaj! … Nie bójmy się 

szukać Go także w twarzach naszych braci i sióstr,                   
w historii tych, którzy mają nadzieję i marzenia, w bólu 
tych, którzy płaczą i cierpią: Bóg jest tam obecny!...  - 
Jezus jest żywy i wciąż przechodzi, przemienia                    
i wyzwala.              Z Nim zło nie ma już mocy, porażka 

nie może nas powstrzymać przed rozpoczęciem od nowa, 
śmierć staje się przejściem ku początkowi nowego życia. 
Ponieważ z Jezusem, Zmartwychwstałym, żadna noc nie 
jest nieskończona, a nawet w najgęstszych ciemnościach 
jaśnieje gwiazda poranna. [Ból i śmierć nie będą miały 

ostatniego słowa.16 IV 2022];   św. Jan Paweł 
II : 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.. (24 

IV 1994 r. - Homilia).  Bł. 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,   
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, wzruszenia,  świąteczny dar 
łez … [x JT].  MOJE POSTANOWIENIE   Pomodlę się           

o święte powołania kapłańskie i zakonne...   
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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 
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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].

                                            
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…                                                               
[x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  s. 328-330].                                

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, 

biskupów i cały stan kapłański, aby 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, za Ukrainę, Europę i świat cały -  

aby Jezus cierpiący na krzyżu i zmartwychwstały obdarzał 
Je potrzebnymi łaskami …                                               
5. -  nas samych, abyśmy zawsze z miłością myśleli                                    
i mówili o naszej owczarni i jej pasterzach. –...                   

 

Życzymy Wszystkim aby nasz 
Patron Św. Stanisław Biskup wypraszał 

obfitość Bożych Łask  dla Każdej i Każdego 
z Was. Obyście za przykładem naszego 
Patrona  mężnie wyznawali naszą wiarę                         

i zawsze stawali w jej obronie.                                            
Niech Jego przemożne wstawiennictwo                            

i orędownictwo towarzyszy                           
nam wszystkim każdego dnia.                                                                                                         

Od Ołtarza Św. Stanisława  Biskupa                                 
i Męczennika                                                                                                     

przesyłamy Wam -  Kochani nasze                     
pasterskie błogosławieństwo! 

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 – 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]  

              .KALENDARIUM:                                            
09. V. –  pn. –  Uroczystość św. Stanisława, biskupa                           
i męczennika, Głównego Patrona Polski  - Z podziwem 

dla świętości i nadzieją dla siebie patrzymy                                   
na zwycięstwo, jakie odniósł Bóg w biskupie Stanisławie 
(1030-1079). Żadne utrapienie, ucisk, prześladowanie, 
głód, nagość, niebezpieczeństwo ani jakiekolwiek inne zło 
nie musi nas pokonać. Dopóki tylko należymy do owczarni 
Chrystusa, nic nas od Niego nie oderwie. A z życia, które 
jest darem dla Boga i dla braci, nawet po śmierci płynie 
dobro dla Kościoła i narodu.           
13. V. –  pt. –  Wsp. Najświętszej Maryi Panny 
Fatimskiej - W Fatimie objawiła się dzieciom Matka 

Najświętsza. Wzywając do modlitwy, pokuty i nawrócenia, 
powiedziała też: „Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane 
światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża 
się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, 
głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego”. 
Przyjmując z prostotą orędzie fatimskie, zachowujemy 
ufność w obliczu przeciwności i cierpień. Wierzymy 
zapewnieniu Maryi, która obiecała, że „na koniec                            
Jej Niepokalane Serce zatriumfuje”.                                             

14. V. –  sb. – Święto św. Macieja, Apostoła - Bóg nie 

jest jedną z ewentualności w naszym życiu ani nie jest 
zdany na naszą łaskę i niełaskę. To On, znając serca 
wszystkich, wybiera sobie uczniów. Kogo On powołuje, 
ten przejęty miłością, od której nie może być większej, 
zaczyna się jej poddawać i przynosi owoc. Tak stało się                           
z Maciejem. Gorąca modlitwa Apostołów poprzedziła jego 
wybór na miejsce zdrajcy. Widząc braki i słabości                            
w Jezusowym Kościele, możemy wspomagać go 
modlitwą, a dzięki modlitwie Kościoła, sami stawać się 
apostołami.  [x Jarosław Januszewski, "Oremus" V 2008, s. 69];   

Alleluja!   Alleluja! Alleluja!                     
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