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IV Niedziela Wielkanocna

Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (Dz 2, 14a. 36-41) Psalm (Ps 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6)
2. czytanie (1P 2, 20b-25)
Aklamacja (J 10, 14)
Ewangelia (J 10, 1-10)
Jezus jest bramą owiec
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbó jnikiem. 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 pó jdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu
obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mó wił.
Powtó rnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja
jestem bramą owiec. Wszyscy, któ rzy przyszli przede Mną, są złodziejami
rozbó jnikami, 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».
* * * * *
Jaki obraz Pasterza wyłania się z dzisiejszej
Ewangelii. Można powiedzieć, że nieco zaskakujący, bo nie
powiedziany wprost. Nasz Pasterz jest kimś "proszonym",
bo wchodzi "przez bramę" (10,1). Wyobrażam sobie stado
owiec, pięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt dziewięć, sto, a może nawet i kilkaset owiec, do
któ rych przychodzi pasterz. Owce go doskonale znają; podnoszą swoje głowy i patrzą,
a zapewne nie jedna też wodzi za swoim opiekunem wzrokiem i zastanawia się,
dokąd on idzie. Nie ma w tym obrazie żadnego niepokoju, gdyż owce doskonale znają
swego pasterza, znają jego zapach ("pachnie owczarnią"), znają jego głos ("woła je po
imieniu"); wiedzą, że przy nim mogą czuć się bezpiecznie. I co ważne! Owce na pewną

są mu posłuszne, a dlaczego? Bo prowadzi je łagodnie, po właściwych ścieżkach, nad
wody, gdzie mogą odpocząć, na zielone pastwiska; po prostu z nim nic im nie grozi.
Musiały niejednokrotnie widzieć, jak bronił swoje stado, odganiając wilki i inne
drapieżniki. Taki jest dobry Pasterz – Jezus Chrystus (10,14). On nigdy nie wchodzi do
naszego życia ukradkiem. Zawsze w świetle dnia, przez bramę, wpuszczając światło
do środka. Nie przychodzi jak złodziej czy najemnik, ale jako pasterz owiec,
przynoszący pokó j i bezpieczeń stwo. Jego obecność w naszym życiu jest ukojeniem,
bliskością, pewnością, któ rej tak dzisiaj poszukujemy.
Dalej z Ewangelii dowiadujemy się, że opró cz poczucia bezpieczeń stwa,
jakiego doświadczają owce, pasterz zna wszystkie "po imieniu" (10,3). Pięćdziesiąt,
dziewięćdziesiąt dziewięć, sto, a może kilkaset. Wszystkie owce zna osobiście. To daje
im poczucia przynależności do stada – to jest mó j pasterz, mogłyby powiedzieć owce,
a pasterz mó wi – to są moje owieczki. Taki jest dobry Pasterz – Jezus Chrystus. On nie
dosyć, że jest Zwycięzcą Śmierci, to jest też Miłośnikiem Życia, aby "owce miały życie
i miały je w obfitości" (10,10). Dlatego za każdego z nas złożył najdoskonalszą ofiarę
– samego siebie. Zna każdego z nas, myśli o każdym z nas, patrzy na każdego z nas.
Tworzy z nas – ró żnych, a nawet skłó conych – jedną wielką rodzinę - wspó lnotę
("owczarnię"). Bo On jest naszym dobrym Pasterzem – a my Jego owcami.
Trzeba nam sobie to na nowo uświadomić, że jedność wspó lnoty - owczarni
może być zagwarantowana jedynie przez dobrego Pasterza - Jezusa Chrystusa
(10,14). Jesteśmy tak odmienni, ró żni nas historia, problemy, pochodzenie, poglądy,
wiara, a Jezus umarł za wszystkich bez wyjątku i zmartwychwstał dla każdego z nas!
Dzisiaj Jego owczarnią jest Kośció ł, ale jest nią i cały świat. Dlaczego nie u wszystkich
budzi poczucie bezpieczeń stwa, nie wszystkim przynosi ukojenie? Dlaczego
niektó rzy odczuwają nienawiść z tego powodu, że On w ogó le jest? Dlaczego tak
wielu przeżywa lęk prze Nim? Czy dlatego, że Go nie poznali, że nie znają „zapachu”
i "głosu" swojego pasterza? Nie wodzą za Nim oczami – nie wpatrując się w to, czego
dokonywał i wciąż dokonuje? Oni nie chcą słuchać Jego głosu dziś wciąż
rozbrzmiewającego w Kościele.
Zaskakujące jest zakoń czenie przypowieści. Niby wszystko jasne,
a słuchający nie pojęli, znaczenia to, co im mó wił (10,6). Nie ma co ukrywać, my też
często nie rozumiemy. Często zapominamy o tym, co rozważaliśmy przed chwilą. A co
na to Jezus? Cierpliwie powtó rnie wyjaśnia: „No to jeszcze raz. Od nowa! Powoli,
spró bujmy jeszcze inaczej”. Dziś chyba bardziej przemawia poró wnanie Jezusa nie
tyle do dobrego Pasterza, co do bramy owiec.
Ja jestem bramą owiec - mó wi Jezus (10,7). Stale pędzimy, gonimy ("czasem
już nie wiemy za czym"), ciągle w pośpiechu, z tłumem – ile razy stawiamy sobie
uczciwie pytanie o cel życia - "życia w pełni"?
Ja jestem bramą owiec – powtarza (10,9). Chrystus daje nam dziś szansę, by
wkroczyć na nową drogę. Dobry Pasterz jest nie tylko Tym, któ ry przewodzi
bezpiecznie, lecz ró wnież Tym, któ ry ochrania i wskazuje kierunek drogi. W koń cu
przechodząc przez bramę zostawiamy ją za sobą, wchodzimy na nowe pastwiska
"wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko" (10,9). Jezus jako Brama jest najpewniejszą
"furtką" (choć lepiej powiedzieć "wrotami") na świecie.

Bądź więc owcą. Może czasem jeszcze zbuntowaną, któ rej zdarza się uciec od
stada, pozostawiając tych dziewięćdziesiąt dziewięć wiernych i oddanych. Owcą,
któ ra jednak ma Pasterza i to nie byle jakiego. Zawsze wracaj! Zawsze dawaj Mu się
odnaleźć! Zawsze śledź ruch Pasterza i naśladuj Go. On Cię poprowadzi na najlepsze
pastwiska. Kiedy jednak zwątpisz i się odwró cisz – On będzie z tyłu, aby Cię
ochraniać. On jest twoją Bramą – jedyną pewną w życiu!
PAN moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach,
prowadzi mnie nad wody, bym odpoczął.
Ożywia mnie na nowo,
prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Choćbym kroczył ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną!
Papież Franciszek wzywa w maju do modlitwy
różańcowej o ustanie pandemii, ale również o nowe,
dobre i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

PRZYPOMNIENIE!
•
•

Przypominamy, że w związku z panującą epidemią w kościele OBOWIĄZUJE:
Noszenie maseczki, któ ra zakrywa usta i nosicielem.
Dystans społeczny – odległość przynajmniej 2 metró w od drugiej osoby
(także przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła jak i przy oczekiwaniu na
otwarcie kościoła)

Co grozi jeśli w miejscu publicznym (czyli także i w kościele) nie będziesz
mieć założonej maseczki lub nie utrzymujesz dystansu dwó ch metró w od drugiej
osoby? Mandat, kara sądowa lub kara administracyjna od sanepidu. Za niezasłanianie
nosa i ust lub inne naruszenia reżimu antywirusowego grozi:
• do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;
• do 5.000 zł grzywny sądowej, np. gdy ktoś nie przyjmie mandatu;
• do 30.000 zł kary administracyjnej sanepidu.
Kary te mogą otrzymać ci, którzy łamią obowiązujące przepisy jak i
parafia, która nie dopilnowała by były one wdrożone i przestrzegane.
Wszystkie w/w środki ostrożności wprowadzone w kościele są
dostosowaniem się do wymogów sanitarnych, rekomendacji Ministerstwa
Zdrowia i wytycznych Biskupa.
Prosimy więc o zrozumienie oraz o dostosowanie się do tych wytycznych.

KANCELARIA

Przypominamy! Kancelaria parafialna, ze względu na obecną sytuację epidemii,
jest nieczynna. Załatwiać będziemy tylko najpilniejsze sprawy:
- związane z pogrzebem o każ dej porze, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie
- inne, ró wnież po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ale tylko i wyłącznie:
w poniedziałek i piątek od 16.00 do 17.00, we wtorek i czwartek od 9.00 do 11.00!

Ze względu na liczne zapytania jak przekazać ofiarę za zamó wione intencje
przypominamy, że można to zrobić:
• przelewając ofiarę na konto parafii(nr konta: 12 1050 1588 1000 0090
7045 6307, wpisując w szczegó łach przelewu: datę i godzinę Mszy świętej)
• w kopercie (na któ rej wpisujemy imię i nazwisko, datę i godzinę Mszy św.
oraz numer telefonu do kontaktu), któ rą można wrzucać do skrzynki z tyłu
kościoła (skrzynka z napisem „OFIARA NA RZECZ PARAFII”)
• osobiście w kancelarii, po unormowaniu się sytuacji w naszym kraju.

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

1. czytanie (2 Tm 2, 1-13) Trudzić się po żołniersku
Ewangelia (Mt 10, 28-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

4

Poniedziałek
maja

5

Wtorek
maja

6

Środa
maja

7

Czwartek
maja

1. czytanie (Dz 13, 13-25) Z potomstwa Dawida wywiódł Bóg
Zbawiciela Jezusa
Ewangelia (J 13, 16-20) Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie
przyjmuje

8

Piątek
maja

1. czytanie (Dz 20, 17-18a. 28-32. 36) Duch Święty ustanowił
biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym
2. czytanie (Rz 8, 31b-39) Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa
Ewangelia (J 10, 11-16) Dobry pasterz oddaje życie za owce

9

Sobota
maja

1. czytanie (Dz 13, 44-52) Apostołowie zwracają się do pogan
Ewangelia (J 14, 7-14) Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

10

Niedziela
maja

1. czytanie (Dz 11, 19-26) Pierwsi „chrześcijanie” w Antiochii
Ewangelia (J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu

1. czytanie (1 Kor 15, 1-8) Zmartwychwstały Chrystus ukazał się
Jakubowi
Ewangelia (J 14, 6-14) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

1. czytanie (Dz 6, 1-7) Wybór pierwszych diakonów
2. czytanie (1 P 2, 4-9) Powszechne kapłaństwo
Ewangelia (J 14, 1-12) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
Adres: Zabrze Helenka, ul. Jordana 84
Tel. (032)272-27-15; 792-560-551
Kancelaria Parafialna: Pn. i Pt.: 16.00-17.30; Wt. i Cz.: 9.00-11.00
Nr konta bankowego: 12 1050 1588 1000 0090 7045 6307
Strona www: www.parafiahelenka.pl

