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IV Niedziela Wielkanocna   22   IV   2018 
 

(J 10,11-18:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(11) Ja jestem dobrym pasterzem.                         

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
 

 (12) 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; (13) /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie 

zależy mu na owcach. (14) Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a 

moje Mnie znają, (15) podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie 

moje oddaję za owce.  

(16) Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 

przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 

pasterz. (17) Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je 

/potem/ znów odzyskać. (18) Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. 

Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od 

mojego Ojca. 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Tomasz z Akwinu 

 

Dobry pasterz 
 

 „Jam jest dobry pasterz” (J 10, 11nn).  Rzecz oczywista, że przysługuje Jezusowi 

tytuł Dobrego Pasterza, bo tak jak pasterz rządzi trzodą i pasie ją, a wierni przez Chrystusa 

są karmieni duchowym pokarmem  i ożywiani Jego krwią i Jego ciałem.  
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 „Byliście niegdyś jak owce bez pasterza, ale teraz nawróciliście się do pasterza  

i biskupa dusz waszych” (1 P 2, 25); 

 „Jak pasterz pasie swoją trzodę” (Iz 40, 11). 
 

 Ale dla odróżnienia od złego pasterza i złodzieja dodaje: „dobry”. Dobry, bo spełnia 

urząd pasterza, podobnie jak dobrym żołnierzem nazywa się tego, który spełnia swoje 

żołnierskie obowiązki.  

Lecz – jak Chrystus powiedział uprzednio – że pasterz wchodzi przez bramę, i dalej, 

że On jest właśnie bramą, tak tu stwierdza, że On jest pasterzem, z czego wynikałoby, że 

wchodzi sam przez siebie. I tak jest, bo siebie objawia i przez siebie samego poznaje Ojca 

– my natomiast wchodzimy przez Niego, bo przez Niego otrzymujemy błogosławieństwo.  
 

Lecz bacz dobrze: nikt inny nie jest bramą jak tylko On, bo nikt nie jest światłem 

prawdziwym, ale otrzymuje je przez uczestnictwo, jak powiedziano wyżej: „Nie był on 

światłem – mowa tu o Janie Chrzcicielu – ale aby dać świadectwo o światłości”.  
 

Natomiast o Chrystusie mówi się: „Było światło prawdziwe, które oświeca każdego 

człowieka” (J 1, 8n). I dlatego też nikt nie uważał się za bramę, a jedynie Chrystus, bo to 

określenie zarezerwował dla siebie; natomiast urząd pasterski oddał innym i dał tym, 

którzy są Jego członkami, bo pasterzem był Piotr, pasterzami byli wszyscy dobrzy biskupi. 

„Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3, 15)...  
 

I dlatego mówi w szczególny sposób: „Jam jest dobry pasterz”, aby podkreślić moc 

miłości. Żaden bowiem pasterz nie jest dobry, jeśli przez miłość nie stanie się jednym z 

Chrystusem i nie stanie się członkiem prawdziwego Pasterza.  

Obowiązkiem dobrego pasterza jest miłość i dlatego mówi: „Dobry pasterz duszę 

swoją oddaje za swoje owce”.  

Trzeba jednak wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy pasterzem dobrym a złym. Dobry 

pasterz stara się o to, co jest dobre dla trzody, zły natomiast – co jest dla niego wygodne. O 

tym wspomina Ezechiel: „Biada pasterzom, którzy pasą samych siebie, bo czyż stada 

nie powinny być pasione przez pasterza?” (Ez 34, 2).  

Ten kto używa trzody tak, aby tylko paść samego siebie, nie jest dobrym pasterzem.              

I z tego wynika, że nie chce ponieść nawet najmniejszej szkody cielesnej dla trzody, bo nie 

stara się o ich dobro, ale o swoje.  

Dobry natomiast pasterz gotów jest znieść wiele zła na ciele, i dlatego Jakub mówi w 

Genesis: „Dniem i nocą paliły mnie mróz i upał” (Rdz 31, 40). 

 Lecz w sprawach cielesnych nie wymaga się od dobrego pasterza, by wystawiał się na 

śmierć dla ocalenia trzody. Ale że zbawienie duchowe trzody jest ważniejsze od życia 

cielesnego pasterza, dlatego też, gdy zbawienie trzody znajduje się w niebezpieczeństwie, 

pasterz, który żyje duchem, powinien być gotów oddać nawet swoje życie dla zbawienia 

trzody, jak mówi Pan: 
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 „Dobry pasterz duszę – to jest życie cielesne – daje za swoje owce”, co wynika               

z prawa i z miłości; i jedno, i drugie jest wymagane, bo do Niego należą i je miłuje, a 

jedno bez drugiego nie wystarczy.  

Sam Chrystus pozostawił nam wzór tej nauki: jeśli Chrystus oddał duszę swoją za 

nas, to także i my powinniśmy ją oddać za naszych braci (J 10, 11). 

 

 Św. Klemens Aleksandryjski 

 

 

Dary Boskiego Pedagoga 

 

Boski Pedagog jest godny naszego [zaufania], bo został ozdobiony trzema, i to 

najpiękniejszymi darami: mądrością, życzliwością i autorytetem.  

 

 Mądrością – bo jest mądrością Ojca: 

 „Cała mądrość pochodzi od Pana i jest w Nim na wieki” (Syr 1, 1);  

 

 autorytetem – bo jest Bogiem i Stwórcą: 

 „Wszystko przez Niego się stało i bez Niego nic się nie stało” (J 1, 3);  

 

 życzliwością – bo On sam siebie złożył za nas na ofiarę: 

 „Dobry Pasterz duszę swoją daje za owce swoje” (J 10, 11). A łaska 

życzliwości to nic innego, jak wola chcenia dobrze dla bliźniego ze względu na 

niego samego. 

 

 Symeon Nowy Teolog 

 

 

Modlitwa do miłosiernego Pasterza 

 

Nie daj mi, o Panie, próżnej chwały tego świata.  

 

Nie daj mi bogactw, co przemijają, ani wielkich ilości złota, ani wysokości tronu, ani 

władzy nad tym, co ginie, ale dołącz mnie do pokornych, do biednych, do łagodnych, 

abym i ja stał się pokorny i łagodny.  

A co się tyczy mojej służby, to jeśli nie jest ona pożyteczna, jeśli się Tobie nie podoba, 

jeśli Tobie nie oddaję czci, pozwól, niech będę od niej oddalony, a jedyną, moją troską, o 

Panie, niech będzie opłakiwanie win moich i rozmyślanie o sądzie Twoim sprawiedliwym, 

o tym, jak przebłagać Ciebie tak bardzo zagniewanego.  
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Tak, Pasterzu współczujący, dobry i łagodny, który chcesz zbawić wszystkich w 

Ciebie wierzących, zmiłuj się nade mną, wysłuchaj mojej modlitwy, nie gniewaj się, nie 

odwracaj ode mnie swojego oblicza, ale naucz mnie spełniać Twoją wolę. 

 

Nie szukam bowiem spełnienia mojej woli, lecz Twojej,                                        

abym Tobie służył, o Miłosierny! 

 

 

 

 

Świętowanie nadziei 

 

  
 

 

Michał i Janina zawsze przywiązywali wielką wagę do świąt Bożego Narodzenia 

i Wielkanocy. Od początku swojego małżeństwa podczas uroczystych rodzinnych posiłków 

w tych dniach aranżowali „godzinę wspomnień”. Kiedy ich dzieci były małe, opowiadali im 

o tym, jak wyglądało życie w czasach ich dzieciństwa – kiedy nie słyszano jeszcze o 

Internecie ani o telewizji kablowej. W miarę, jak dzieci podrastały, te nostalgiczne 

opowiastki przeradzały się w dzielenie własnym życiowym doświadczeniem. Opowiadali 

dzieciom o tym, jak się poznali i jak zrodziła się ich miłość. Wspominali swoje sukcesy i 

porażki w budowaniu wspólnego życia. Opowiadali też o swoich rodzicach i dziadkach, 

dzieląc się historiami z przeszłości – historiami, z których sami wiele się nauczyli. 

 

Z czasem dzieci Michała i Janiny zaczęły coraz bardziej doceniać te historie. 

Zauważyły, że pomagają im one oderwać się od swojej własnej codzienności i spojrzeć na 

nią z nowej, szerszej perspektywy. A kiedy dorosłe już dzieci zaczęły wychodzić z domu i 

zakładać własne rodziny, te uroczyste spotkania stały się dla nich okazją, by spojrzeć na dar 

i bogactwo życia rodzinnego, a nie tylko na codzienne przyziemne troski i zmartwienia. 

 

 

 

Msza Święta odsłania nam  

Boży plan 
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▌ Historie z przeszłości 

 

Ten prosty przykład pomoże nam nieco inaczej spojrzeć na najważniejszy 

posiłek, w którym wszyscy uczestniczymy – Mszę świętą. 

 

 W każdą niedzielę spotykamy się w gronie braci i sióstr, aby słuchać opowieści z 

naszej przeszłości podczas liturgii słowa.  

 Historie te pomagają nam oderwać się od presji codzienności i spojrzeć szerzej 

na to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.  

 Są też dla nas okazją, by uświadomić sobie na nowo miłość Boga do nas, 

zobaczyć, w jaki sposób On nas dzisiaj wspiera i jak bardzo pragnie 

doprowadzić nas do swego niebieskiego domu.  

 Przypominając, skąd przyszliśmy, historie te uświadamiają nam, kim jesteśmy 

– i kim Bóg pragnie nas uczynić. 

 

 Czy nie to właśnie przydarzyło się uczniom idącym do Emaus?  

 

Rozpoczęli dzień znużeni, nie mogąc uporać się emocjonalnie z wydarzeniami 

towarzyszącymi pojmaniu i ukrzyżowaniu Jezusa. Prawdopodobnie wciąż na nowo 

roztrząsali w myślach wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Jednak kiedy Jezus przypomniał 

im dzieje ich przodków i spożył z nimi posiłek, ich wiara została odnowiona. Zobaczyli, że 

Bóg jest wierny swoim obietnicom, a w ich serca na nowo wstąpiła nadzieja. 

 

▌ Przesłania z nieba 

 

My także możemy doświadczyć czegoś podobnego, gdy gromadzimy się na 

sprawowanie Eucharystii. Przychodzimy do kościoła, przynosząc ze sobą troski i problemy 

minionego tygodnia. Na tę jedną godzinę dystansujemy się od wszystkiego, co jest naszym 

ciężarem, i wsłuchując się w słowo Boże, zaczynamy patrzeć na wszystko z szerszej 

perspektywy. Odłożenie na bok wszystkich codziennych spraw bywa niekiedy trudne, ale 

nie jest niemożliwe.  

Staraj się już od początku Mszy świętej skupić się na obecności Boga. Możesz 

spróbować zwolnić oddech i powtarzać krótką modlitwę, na przykład „Jezu, pozwól mi 

teraz doświadczyć Twojej obecności”. Pomoże ci to otworzyć się na słuchanie słowa 

Bożego. Może jakiś werset czy nawet jedno słowo czytań trafi ci prosto do serca. A może 

poruszy cię i da ci do myślenia fragment homilii czy linijka pieśni. 

 

 Pamiętaj, że głos Boga jest często cichy i delikatny, słuchaj więc uważnie.  
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Jeśli ci to pomaga, słuchając czytań zamknij oczy i wyobraź sobie Jezusa stojącego 

przed tobą. Proś Go, by przez słowa czytań On sam przemawiał do twojego serca. Spróbuj 

umiejscowić się w czytanej historii biblijnej i pomyśl, co cię w niej uderza. A kiedy to 

odkryjesz, powracaj do tej myśli. Zachowaj ją w pamięci jako specjalne słowo od Jezusa dla 

ciebie. On wciąż do ciebie mówi, ponieważ chce ci pomóc. 

 

▌ Przeżywanie Ostatniej Wieczerzy 

 

 Msza święta to oczywiście coś więcej niż tylko słuchanie historii biblijnych                         

i wspominanie przeszłości.  

 Jej największa moc ujawnia się, gdy już nie tylko słuchamy, ale przeżywamy na 

nowo najważniejszą ze wszystkich historii – Ostatnią Wieczerzę. 

 

Uczniom na drodze do Emaus pałały serca, gdy Jezus objaśniał im to, co zaszło. 

Jednak oczy ich otworzyły się dopiero wówczas, gdy połamał dla nich chleb. Zasiadając z 

Jezusem do stołu, zrozumieli wreszcie, dlaczego ich serca zareagowały w taki sposób.  

„Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał go i dawał im” (Łk 24,30).  

 

Ten prosty gest był nawiązaniem do Ostatniej Wieczerzy, a także do nakarmienia 

pięciu tysięcy ludzi i ogłoszenia przez Jezusa, że jest Chlebem Życia. Nagle wszystko 

ułożyło się w jedną całość – Jezus ofiarował swoje życie na krzyżu, aby oni mogli 

otrzymywać życie za każdym razem, gdy łamią chleb na Jego pamiątkę (Łk 22,19). 

 

▌ Kilka bezcennych minut 

  

Podczas każdej Mszy świętej Jezus, podobnie jak uczynił to wobec tamtych uczniów, 

chce przenieść nas do Wieczernika. Chce, byśmy skosztowali Jego miłości do nas, gdy 

ofiarowuje nam swoje własne Ciało i Krew. 

 

Te kilka chwil po Komunii świętej to być może najcenniejsze i najbardziej intymne 

momenty Mszy. Chociaż nie trwają długo, ich znaczenie jest ogromne.  

 

Otrzymałeś właśnie największy z możliwych darów – samego 

Jezusa – i masz teraz okazję przebywania z Nim sam na sam. 

 

 Ponieważ jednak ten czas jest tak krótki, często nie potrafimy go dobrze wykorzystać. 
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Oto kilka sugestii:  

 

 Otwórz swoje serce przed Jezusem z wdzięcznością i uwielbieniem. 

 Powiedz, jak bardzo jesteś Mu wdzięczny za to, że oddał za ciebie życie.  

 Uwielbiaj Go za Jego zmartwychwstanie.  

 Dziękuj Mu za Jego wierność i miłosierdzie wobec ciebie i twoich bliskich.  

 Pomódl się za swoich bliskich. Powierz ich Panu i poproś Go o pomoc. Wyobraź 

sobie, że przyprowadzasz ich przed tron Jezusa. Jak myślisz, w jaki sposób by ich 

przyjął i co chciałby im powiedzieć? 

 Trwaj w ciszy z Jezusem i pozwól, by Jego obecność napełniała twoje serce 

pokojem. Możesz powtarzać w sercu imię Jezus, mówić Mu, że Go kochasz, i 

przyjmować sercem Jego miłość. 

 

Forma modlitwy, jaką praktykujesz w ciągu tych bezcennych kilku minut, nie jest 

nawet w połowie tak ważna, jak twoja postawa – pełna wiary, nadziei i miłości. 

 

▌ Celebrowanie nadziei 

 

Każda Msza święta jest celebrowaniem nadziei.  

 

 Kiedy się gromadzimy, Jezus pomaga nam oderwać się od naszych codziennych 

zmagań i opowiada historie z przeszłości, aby uświadomić nam wielkość Bożego 

planu.  

 Kiedy przyjmujemy Go w Komunii świętej, napełnia nas pokojem i zapewnia, że jest 

z nami zawsze, gotów nam pomagać.  

 W każdą niedzielę mamy okazję celebrować największe tajemnice naszej wiary.  

 

 

Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wstąpił do nieba                

i czeka tam na nas. 
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Studium Biblijne                                      
Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018 

 
1. Terminy spotkań: 

 
 21 kwietnia 2018 roku; 

 12 maja 2018 roku – konferencja w Myczkowcach; 

 19 maja 2018 roku; 

 2 czerwca 2018 roku – wycieczka; 

 16 czerwca 2018 roku; 

 23 czerwca 2018 roku – zakończenie roku akademickiego. 

 
2. Tematyka wykładów 21 kwietnia 2018 roku: 

 
 

  9.00 – 10.45: s. dr J. Nowińska SM: „Pierwszy list św. Jana – konstrukcja, język 

teologia, obraz pierwszych gmin chrześcijańskich”; 

 10.45-11.20 – przerwa kawowa; 

 11.20 – 12.30: s. dr J. Nowińska SM: „Motyw wojny w Apokalipsie św. Jana i obraz 

Nowego Jeruzalem, motyw plag i oferta bliskości z Bogiem, analiza Ap 16-22”; 

 12.30-13.00: ks. dr A. Kubiś: „Aniołowie w grobie Zmartwychwstałego”. 
  

Zajęcia odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 
11a. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o godzinie 13.00. 

Opłata za spotkanie wynosi 15 zł. 

 

 


