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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».
„Ja jestem dobrym pasterzem…” Jezus jest tym, który wie, który zna. „Znam moje owce, a
moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca”. Chodzi tu o tę wiedzę, która
nie ma nic wspólnego ze zwykłą inteligencją czy psychologią, lecz jest kwestą miłości. Jeśli tak
wygląda pasterz, to nie mam problemów z obrazem trzody. Nie wstydzę się tego, że do niej
należę. Przynależność do Kościoła, do trzody Chrystusa, nie oznacza, że musimy iść w rzędzie,
zrezygnować z własnego myślenia i własnych osądów. Nie. Ten pasterz służy mojej wolości i
mojej godności. Ani nie myśli za mnie, ani za mnie nie decyduje. Bóg traktuje mnie jak kogoś,
kto jest dorosły i odpowiedzialny. I chce, aby pasterze, Jego przedstawiciele, zachowywali się
tak samo. A zatem – znajduję się w kręgu Jego „interesów”. W Jego oczach mam niezwykłą
wartość. Bóg bierze mnie na serio. Mam do czynienia z pasterzem, który troszczy się o każdą
ze swoich owiec. Kiedy słyszę Jego wołanie, Mie myślę od razu o upomnieniu czy karze. Myślę
raczej – zaskoczony –że Bóg zna mnie z imienia.
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Do kogo dzisiaj jestem podobny? Do najemnika? Do Pięknego
Pasterza? Może jestem owcą, która potrzebuje, aby ktoś jej powiedział, że ją kocha,
ze zależy mu na niej, że oddaje za nią swoje życie?
Do wykonania: Poproszę Boga, abym zobaczył w Nim Pięknego, Dobrego, Jedynego
Pasterza, który troszczy się o mnie, bierze mnie na ręce i pomaga żyć pełniej.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

28.04 (środa) wspomnienie św. Ludwika Marii de Monfort, prezbitera
Ludwik urodził się w 1673 roku w Montfort we Francji. Po ukończeniu miejscowej
szkoły pobierał naukę najpierw w kolegium jezuitów w Rennes, potem w Paryżu
studiował teologię. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako kapelan szpitala
w Poitiers oraz wędrowny misjonarz. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie
żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla pielęgnowania chorych. Miał szczególne

nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w "niewolę miłości" i na wyłączną
własność. Zmarł 28 kwietnia 1716 roku.
28.04 (środa) Wspomnienie św. Beretty Molla
Gianna Beretta Molla (1922-1962), włoskiej lekarki. „Uwieńczeniem życia Joanny
Beretty Molii, która była najpierw wzorową studentką, potem aktywnie
zaangażowała się w działalność wspólnoty kościelnej oraz została szczęśliwą żona i
matką, stało się złożenie ofiary z siebie, by mogło żyć dziecko, które nosiła w łonie i
które dzisiaj jest tutaj z nami! Jako chirurg była w pełni świadoma grożących jej
konsekwencji, lecz nie cofnęła się przed ofiarą, potwierdzając w ten sposób
heroiczność swych cnót.” (św. Jan Paweł II).
29.04 (czwartek) Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła
Jest patronką Europy. Katarzyna Benincasa urodziła się w Sienie w roku 1347. Już od
najmłodszych lat pragnęła doskonałości. Mając 16 lat przyjęła habit trzeciego zakonu
św. Dominika. Pełna gorącej miłości Boga i bliźniego, przyczyniła się do utrwalenia
pokoju pomiędzy miastami, stawała mocno w obronie praw i wolności papieża,
popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Jej dzieła zawierają głęboką doktrynę i są
pełne ducha Bożego. Zmarła w roku 1380. Papież Paweł VI ogłosił ją doktorem
Kościoła, a Jan Paweł II wyniósł do godności współpatronki Europy.
30.04 (piątek) Wspomnienie św. Piusa V, papieża
Michał Ghislieri urodził się koło miasta Alessandria w Italii w roku 1504. W zakonie
dominikanów, do którego wstąpił, nauczał teologii. Potem został biskupem i
kardynałem, a w roku 1566 papieżem. Podjął dzieło odnowy Kościoła wszczęte przez
Sobór Trydencki, kładł wielki nacisk na szerzenie wiary i przeprowadził reformę
liturgii. Aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod
Lepanto w roku 1571, które zostało wyproszone modlitwą różańcową, ustanowił
wspomnienie NMP Różańcowej. Zmarł dnia 1 maja 1572 roku.
01.05 (sobota) Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do
życia. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego
opiece.
WARTO WIEDZIEĆ:

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego:
Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który
wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej
Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie
zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś
chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie
znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza
znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką,
Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach
nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim
trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.
Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy,
wszędzie, gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością,
cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by
kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba..

