
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem  (Dz 2, 14a. 36-41) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem 
z Jedenastoma i przemówił donośnym 
głosem: «Niech cały dom Izraela wie z 
niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 
którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i 
Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, 
przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy 
czynić, bracia?» – zapytali Piotra i 
pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – 
powiedział do nich Piotr – i niech każdy z 
was przyjmie chrzest w imię Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a otrzymacie w darze Ducha 
Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla 
dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są 
daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła». 
W wielu też innych słowach dawał 
świadectwo i napominał: «Ratujcie się 
spośród tego przewrotnego pokolenia!» Ci 
więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali 
ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia 
około trzech tysięcy dusz. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego 

Pan jest moim pasterzem,  
niczego mi nie braknie,  
pozwala mi leżeć  
na zielonych pastwiskach. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć,  

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego 

Chociażbym przechodził przez ciemną 
dolinę,  

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.  

Kij Twój i laska pasterska  

są moją pociechą. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego 

Stół dla mnie zastawiasz  
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem,  
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kielich mój pełny po brzegi. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną  
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana  
po najdłuższe czasy. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych 

 (1 P 2, 20b-25) 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Piotra Apostoła 
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli 
dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do 
tego bowiem jesteście powołani. 
Chrystus przecież również cierpiał za 
was i zostawił wam wzór, abyście szli za 
Nim Jego śladami. On grzechu nie 
popełnił, a w Jego ustach nie było 
podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie 
złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale 
zdawał się na Tego, który sądzi 
sprawiedliwie. On sam w swoim ciele 
poniósł nasze grzechy na drzewo, 
abyśmy przestali być uczestnikami 
grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – 
krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. 

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz 
nawróciliście się do Pasterza i Stróża 
dusz waszych. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Jezus jest bramą owiec (J 10, 1-10) 

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 
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». 
 

Oto Słowo Pańskie. 

 

 



JA JESTEM DOBRYM PASTERZEM

Dziś rozbrzmiewa w naszych kościołach śpiew jednego z najpiękniejszych psalmów: 
„Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych 
pastwiskach”. Całą liturgię dzisiejszej niedzieli przenika symbolika pasterza. IV 
niedzielę wielkanocną przeżywamy jako niedzielę Dobrego Pasterza. To Chrystus 
przedstawia się nam jako Dobry Pasterz, mówi o sobie: "Ja jestem Dobrym Pasterzem". 

Obraz pasterza dla wielu z nas, ludzi XXI wieku, mieszkańców blokowisk, staje się 
coraz bardziej obcy i niezrozumiały. Rzadko przecież widzimy pasterza ze stadem. 
Może kiedyś będąc na wczasach w górach udało nam się zobaczyć górala, który 
wyprowadzał stado owiec na halę. Dlatego pewnie nie często dostrzegamy bogactwa 
symboliki zawartego w tym obrazie. Gdy Chrystus wypowiadał te słowa do swych 
słuchaczy były one jasne, zrozumiałe, bowiem są one zaczerpnięte z codzienności, 
z którą każdy się wówczas spotykał. Jeszcze dziś w Ziemi Świętej na rozgrzanych 
wzgórzach pustyni judzkiej można spotkać pasterzy prowadzących swe stada, którzy 
spędzają wśród swej trzody całe życie. Dzielą oni ze swymi owcami pragnienie, trud 
pokonywania drogi, żar rozpalonego słońca, nocne chłody. 

Co słowa usłyszane z Ewangelii oznaczają dla nas wierzących? My wszyscy jesteśmy 
jedną owczarnią. Pasterzem jest Chrystus, który jest z nami cały czas, nie opuszcza nas 
i broni nas przed zakusami wilka, czyli diabła. „Przyszedłem po to, aby owce miały 
życie” – tłumaczy dziś Jezus uczniom. Chrystus prowadzi swoje owce, czyli swoich 
uczniów do zbawienia i ochrania je przed niebezpieczeństwami. Św. Tomasz z Akwinu 
w sekwencji „Lauda Sion” tak śpiewa o Dobrym Pasterzu: „Dobry Pasterzu, prawdziwy 
chlebie, Jezu, zmiłuj się nad nami. Ty nas napaś, Ty nas obroń i daj zobaczyć dobra na 
ziemi żyjących”. Dobry Pasterz jest nie tylko tym, który pasie, lecz sam staje się dla 
owieczek prawdziwym chlebem. Dobry Pasterz nie ogranicza się starania o owce na 
ziemskim pastwisku, ale prowadzi je do dóbr „na ziemi żyjących”, do Królestwa 
niebieskiego. On chce dla nas dobra wiecznego. 

W dzisiejszej Ewangelii porównuje Pan Jezus siebie samego także do bramy. Powtarza 
dwukrotnie, że jest bramą owiec: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem 
bramą owiec!”. Co to znaczy, że Pan Jezus jest bramą owiec? W górach judzkich 
znajduje się wiele grot, wnęk, i na noc pasterze zapędzali swe owce właśnie do takich 
grot. Sam pasterz kładł się u wylotu, u wejścia do groty: stawał się żywą bramą. 
Wówczas owce były bezpieczne, choć pasterz narażał się na niebezpieczeństwa nocy: 
na atak drapieżnika, napad złodziejski, czy na chorobę wskutek nocnych chłodów. Czyli 
pasterz był gotów cierpieć dla owiec. Pan Jezus podkreśla bardzo wyraźnie, że jest On 
jedyną bramą owiec. Św. Piotr pisze w swoim liście, którego fragment dzisiaj 
usłyszeliśmy, że Chrystus cierpiał za nas. Jego cierpienie jest ofiarą za nasze grzechy: 
„w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami 
grzechów, a żyli dla sprawiedliwości”. Św. Piotr dodaje, że jesteśmy uzdrowieni mocą 
tej ofiary, czyli mocą Jego Najdroższej Krwi: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”. 
A zatem tylko ofiara Niewinnego Baranka, Jezusa Chrystusa, która jest równocześnie 
ofiarą miłości Syna Bożego, otwiera nam bramę zbawienia. 



„Błądziliście jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych” 
wzywa nas w swym liście św. Piotr. Nawracanie jest nieustannym wezwaniem 
skierowanym dla każdego z nas. Jest ono stałym, i ciągłym procesem wewnętrznej 
przemiany. Istotą tej przemiany jest coraz doskonalsze i pełniejsze posłuszeństwo 
Jezusowi Chrystusowi. Dlatego porównuje nas Pan Jezus do owiec, które słuchają Jego 
głosu i idą za Nim. W naszym życiu musimy słuchać tylko Jego głosu, ponieważ tylko 
On zna nas naprawdę i pragnie dla nas prawdziwego szczęścia. Pan Jezus dodaje, że te 
owce, które słuchają Jego głosu, „za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo 
nie znają głosu obcych”. Znamy Chrystusa i On nas zna. A jednak? A jednak zdarza się, 
że owce nie słuchają głosu Pasterza. Odchodzą od Pasterza, do innej owczarni. My 
wierzymy, że jeżeli będziemy ciągle przechodzić przez bramę, którą jest Jezus 
Chrystus, osiągniemy zbawienie. „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je 
w obfitości”. 
 

Ks. Dariusz Zielonka SDS 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV Niedziela Wielkanocna - 3 maja 2020 r. 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Wspomnienie św. Floriana, męczennika 

Wtorek – Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana 

Środa – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba 

Piątek – Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika.  

Ze względu na uroczystość liturgiczną tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. 

2. Nabożeństwa majowe codziennie o 18:30. W poniedziałek (pierwszy w miesiącu 
maju) po wieczornej Mszy św. modlitwa do św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny. 

3.  Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby parafii. 
4. Spowiedź święta: 

 W dni powszednie od 6:30 – 7:15 oraz od 17:45 
 W niedziele i święta przed Mszą św. 

5. Ogłoszenie sanitarne: Na Mszy św. w kościele może być 90 osób a w kaplicy 
adoracji 11. 

Módlmy się o wolność dla Kościoła, aby każdy, kto tego pragnie, mógł bez żadnych 
przeszkód uczestniczyć w owocach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, 

czyli przyjmować Sakramenty, które On dla nas wysłużył. 
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