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Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi
do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem
i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu
otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele,
owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym
nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę
przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im
mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie,
i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać
i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».
Kogoś trzeba uczynić swoim pasterzem, to znaczy na kimś trzeba się w życiu oprzeć.
Każdy na kimś jest oparty. Niektórzy na sobie, inni na mamie czy tacie, inni na kolegach
i koleżankach, jeszcze inni na ludziach "z telewizji", itd. Warto jednak dobrze
zastanowić się na kim się opieram w życiu. Czy jest to ktoś mądry? Co już pokazał sobą
ten, na kim się opieram? Jezus stanął wśród wielu potencjalnych pasterzy. Postanowił
zmierzyć się z tą wielką konkurencją pasterzy, jaka istnieje w świecie. Bardzo często,
niestety, przegrywa - wielu Go nie wybiera. Czy jednak nie jest tak, że ci, u których Jezus
przegrał, sami też przegrywają? W każdym razie, ci którzy wybiorą Jezusa, na pewno
wygrają. Warto wybrać Jezusa. On gwarantuje "życie w obfitości", a to oznacza coś
więcej niż życie łatwe i przyjemne.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Gdzie w chwilach trudnych szukam pomocy? Czy u Chrystusa także?
Czy wierzę, że tylko On może odbudować moją nadzieję?
Do wykonania: W chwilach różnych zawirowań będę pamiętał o Chrystusie, Który jest
drogą, prawdą i życiem.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

04.05 (poniedziałek) Wspomnienie św. Floriana, męczennika

Był męczennikiem, chrześcijaninem i rzymskim oficerem. Podczas krwawego
prześladowania chrześcijan za panowania w cesarstwie rzymskim Dioklecjana

pojmano Floriana i osadzono w obozie Lorch k. Wiednia. Poddawany był cięŜkim
torturom, które miały go zmusić do wyrzeknięcia się wiary w Chrystusa. Mimo
okrutnej męki Florian pozostał wierny Bogu. Uwiązano mu więc kamień u szyi
i utopiono w rzece Enns. Działo się to 4 maja 304 r. Legenda mówi, Ŝe ciało
odnalazła Waleria i ze czcią pochowała. Z czasem nad jego grobem wybudowano
klasztor i kościół Benedyktynów. Dziś św. Florian jest patronem archidiecezji
wiedeńskiej. Do Polski relikwie Świętego sprowadził w XII w. Kazimierz
Sprawiedliwy. W krakowskiej dzielnicy Kleparz wybudowano ku jego czci okazały
kościół. Podczas ogromnego poŜaru, jaki w XVI w. zniszczył całą dzielnicę, ocalała
jedynie ta świątynia - od tego czasu postać św. Floriana wiąŜe się z obroną przed
poŜarem i z tymi, którzy chronią ludzi i ich dobytek przed ogniem, czyli straŜakami.
W licznych przydroŜnych kapliczkach św. Florian przedstawiany jest jak rzymski
legionista z naczyniem z wodą lub gaszący poŜar.
06.05 (środa) Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Święty Filip, podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był
uczniem św. Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił
Jezusa: "Panie, pokaŜ nam Ojca" i usłyszał odpowiedź: "Kto Mnie zobaczył,
zobaczył takŜe Ojca" (J 14,8-9). Pochowany został prawdopodobnie w Hierapolis
(Anatolia, Turcja). Święty Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był
krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu
powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma Świętego. Odegrał wybitną rolę na
tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15,13nn). Poniósł śmierć męczeńską w 62 roku.
08.05 (piątek) Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

Jest głównym patronem Polski! Stanisław ze Szczepanowa urodził się ok. 1030 roku.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 roku, a dwanaście lat później, po śmierci
biskupa Lamberta około 1070 roku został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako
pasterz gorliwy i bezkompromisowy. Konflikt, który wybuchł pomiędzy królem
Bolesławem a bp. Stanisławem – jego powód do dziś nie jest w pełni jasny. Chodziło
zapewne o krytykę za strony biskupa niemoralnego Ŝycia monarchy oraz o obronę
poddanych przed jego surowością i brutalnością Rządów. Biskup Stanisław został
zabity przez króla podczas Mszy św., którą celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079
roku w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie. Ciało biskupa zostało
poćwiartowane. Kult św. Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego zwłok
na Wawel, w 10 lat po śmierci. 8 września 1253 roku papieŜ Innocenty IV dokonał
uroczystej kanonizacji biskupa Stanisława w bazylice św. Franciszka w AsyŜu. W
Polsce ogłoszono to na ogólnonarodowej uroczystości w Krakowie 8 maja 1254
roku. Kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu rozbitego na
dzielnice państwa polskiego. W 1595 r. papieŜ Klemens VIII rozszerzył liturgiczną
uroczystość św. Stanisława na cały Kościół.

