
 

  1 

 

 

Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 

http://www.guardian.co.uk/profile/richardson-graeme
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik & Ryan Mulvey 
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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 4th Sunday of Easter 
 In an interview, Art Linkletter re-

called some of the more memorable things 

children said on his television program. In 

response to the question, “What is love?” one 

little boy said, “Love is when your name is 

safe in someone else’s mouth.” That is a 

pearl of wisdom from the mouth of a very 

young observer! 

 When Jesus is challenged by the 

crowd to tell them if He is indeed the Mes-

siah, He answers them by saying that He and 

the Father are one—one in power, one in 

shepherding His people, one in giving life. 

Those who believe in the Lord can recognize 

His voice because He is the Good Shepherd, 

the One who gives them safety and life.  He 

calls them by name and they are safe in His 

hands. 

 Jesus calls us by name in Baptism 

and in all the sacraments. He calls us to be 

His followers, to live a life in union with 

Him and the Father. Through faith, we hear 

Him and we must answer. We hear His voice 

in those who cry for justice, those who weep 

with sorrow, those who suffer from violence 

and war, and those who do not experience 

life as God created it and are left in hunger 

and poverty. Hear the voice of the Lord and 

help to carry the cross of others. Your name 

will be safe in the mouth of the Lord! 

Saturday, April 20, 2013 
8:00 AM -  Intencja dziękczynna, int. Własna 

4:00 PM + Stanisław & Marianna Siedlecki and deceased  

     members of their family, int. Joseph and Hedy Siedlecki 

7:00 PM + Grzegorz Grochowski i zmarli z rodzin Grochowski,  

     Romaszko i Oleszkiewicz, int. Zenia Grochowska  

     z córkami 

Sunday, April 21, 2013  
8:00 AM + Stanisław i Genowefa Ubowski, Jan Ubowski,  

     int. Brat i bratowa 

9:30 AM -  God's blessings and health for Sebastian on his birthday, 

      int. Parents and sister 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

                 Msza dziecięca  

Monday, April 22, 2013  
7:00 AM + Josephine Saniuk, int. Theresa Pijanowski & Family 

8:00 AM + Weronika Zielonka – Małek, int. Judyta Zielińska -  

     Marshall 

Tuesday, April 23, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Anna, Paweł & daughter 

-  God's blessings & health for Małgorzata & Marcin  

8:00 AM + Alina, Marianna i Henryk Jakubiak, Franciszek  

     Wygonowski, int. Rodzina 

  + Wojciech Ignaciuk, int. Rodzice  

  + Genowefa Wiencis, int. Halina Parol z rodziną 

Wednesday, April 24, 2013  
7:00 AM + Helena & Jan Słotarski, Tadeusz Opoka 

8:00 AM + Eleonora, Antoni, Kazimierz, Marian Szurpiccy,  

     int. Syn i brat 

Thursday, April 25, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Andrzej, int. Edek 

-  God's blessings & health for Stanisław, Barbara  

     & children 
8:00 AM + Marianna i Stefan Niewczas, int. Córka z mężem 

+ Marek i Tomek Sokołowski, Arkadiusz Diakun, 

Friday, April 26, 2013  
7:00 AM + Fr. Tadeusz Kwaśniewski, Sabina Kwaśniewska 
6:00 PM  -  Adoracja N.S., Koronka do Miłosierdzia Bożego 

7:00 PM + Józefa i Kazimierz Jagiełło, int. Córka z rodziną 

Saturday, April 27, 2013  
8:00 AM + Zofia Borawska, int. Syn Wiesław z rodziną 

4:00 PM + Helena Gołąbek – Wiśniewski, int. Nowicki  

     & Lizotte Families 

7:00 PM + Jan, Paweł, Natalia Gajda, int. Rodzina 

+ Mieczysław Kingler, int. Weterani Pl.#37  

    i Korpus Pomocniczy Pań 

Sunday, April 28, 2013  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

9:30 AM + Lena Smigielska, int. Family 

11:00 AM + Natalia Maziarz, int. Syn z rodziną   

    

  

Scripture for the week of April 21, 2013 

21 SUN Acts 13:14, 43-52/  

Rv 7:9, 14b-17/Jn 10:27-30 

22 Mon Acts 11:1-18/Jn 10:1-10 

23 Tue Acts 11:19-26/Jn 10:22-30 

24 Wed Acts 12:24-13:5a/Jn 12:44-50 

25 Thu 1 Pt 5:5b-14/Mk 16:15-20 

26 Fri Acts 13:26-33/Jn 14:1-6 

27  Sat Acts 13:44-52/Jn 14:7-14 

28 SUN Acts 14:21-27/Rv 21:1-5a/ 

Jn 13:31-33a, 34-35 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=dobry+pasterz&source=images&cd=&cad=rja&docid=l6H-Q5Hm8uUL4M&tbnid=2F7yRh3nTPF6DM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.deon.pl%2Freligia%2Fduchowosc-i-wiara%2Fpismo-swiete-rozwazania%2Fart%2C187%2Cmoje-owce-sluchaja-mego-glos
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=dobry+pasterz&source=images&cd=&cad=rja&docid=_GamF7hYCqzphM&tbnid=MCzxrpKZFoNEmM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplani.com.pl%2Fmysli%2Fczytelnia%2Fart_znak_dobrego_pasterza.php&ei=FF9tUdz_Coqx0AHki4DIAw&bvm=bv.451753
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for   

  BLACK AND NATIVE AMERICAN MISSIONS. 
 

♦ Happy Easter donation by Krystyna Szurgociński -      

   $100;  

♦ Church donation by: Parishioner - $50; 

   Scally & Trayers Funeral Home - $300; 

   Piotr Matwiejczuk - $100; 

♦ In memory of Krupa & Powichrowski Families by  

   Helen Marois - $500; 

♦ The Heritage of Our Faith donation by  

   Piotr & Małgorzata Gubała - $100; 

♦ Flat TV - rectory donation by Danuta & Mieczysław      

   Kazimierczyk   

The Holy Father's Prayer Intentions  -  APRIL 
General: Liturgy, source of life. That the public, pray-

erful celebration of faith may give life to the faithful. 

Missionary: Mission Churches. That mission chur-

ches may be signs and instruments of hope and resur-

rection. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

IV SUNDAY  OF EASTER 

Lenten alms for children in Belarus  
I would like to thank you for the clothes, toys, sweets 

and money donated for the children in Belarus. We 

collected $2,055.00. From the letter from Bogda-

nowo, Belarus we know that more children were ac-

cepted to the house and it needs to be rebuilt. We’ve 

been asked not only for financial help but also for 

toiletries (soap, toothpaste, toothbrushes etc.) and 

washing powders. That is the reason why we decided 

to extend this campaign a bit longer. If you wish to 

donate these goods or money you can bring them to 

the Rectory. Thank you for your generosity. 

Parish Easter Party - “Święconka”  

Thank you 
I would like to thank all who 

helped to prepare our   Easter 

Party “Swieconka”, which took 

place on April 14 after the 11:00 

AM Mass at John Paul II Hall. 

Thank you for your time, effort 

and for your heart which you put in organizing this 

event. Thank you too for the delicious pastry, food 

and gifts for the lottery. Thank you words go also to 

the children for the recitation of Polish poetry. Thank 

you and God bless. 

Parish Group Meetings 

♦ AA - every Thursday at 7:00 PM in the Church Hall 

♦ Parish Choir – Sundays after the 11.00 AM Mass,  

   Mondays at 7:00 PM. Welcome new members! 

♦ Children’s Choir - practice takes place every Saturday  

   at 1.45 PM in the school building. 

♦ Rosary Society - first Sunday of the month after   

   11:00 AM Mass.  Meetings take place in the church. 

♦ Polish Scouts - feel invited to join the ranks of the   

   Polish scouts who are looking for young boys and girls.  

   Info: Mateusz Woźny, tel.347-749-586, email:   

   wozny@college.harvard.edu 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already pledged their support 

to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish contributed 

$4,760. If you have not yet participated in the Appeal, you 

can make your pledge by completing one of the forms 

available at the back of the church or by contacting the 

parish office. You may also pledge your support to the 

parish campaign at www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $9,930. Thank you for your 

prayers and support of this important effort. 

JANUARY 2013 Financial Statement 

Income: $30,90.42 

Expenses: $20,794.21 

Profit: +10,196.21 

Home Missions and Black & Native  

American 
Next week’s second collection supports two impor-

tant Catholic missions. The Home Missions collec-

tion subsidizes the evangelization and formation ac-

tivities of mission diocese. The Black and Native 

American collection strengthens evangelization and 

outreach which would otherwise be in danger of dis-

appearing among the Black, American Indian, Es-

kimo, and Aleut communities of the United States. 

For more information, please visit www.usccb.org/

hm. 

SPRING FEST 
This year’s Annual SPRING FEST will take place in 

our Parish on Sunday, May 26, 2013, between 

 12:30PM and 5:00 PM. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  

       POMOC DLA MURZYNÓW I INDIAN. 
 

● Kolekta I - $1,961.00 

● Kolekta II - $1,193.00 
 

Sprawozdanie Finansowe  

za miesiąc Styczeń 2013  

Dochody: $30,990.42 

Wydatki: $20,794.21 

Bilans: + $10,196.21 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - KWIECIEŃ 

Intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary  

i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.  

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na 

terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem na-

dziei i zmartwychwstania. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

 Aby stały dialog z Chrystusem Zmartwychwstałym, 

czynił nas wytrwałymi na drodze świętości. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski, 
John Grygorcewicz, Edward Pijanowski 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA 

Apel Katolicki 2013 
Rozpoczęliśmy Apel Katolicki 2013. Zebrane fundu-

sze służą pomocą w realizacji wielu charytatywnych 

działalności Archidiecezji. Hasłem tegorocznego 

Apelu jest: ”W każdym z nas jest dobry Samaryta-

nin.” Celem naszej parafii w tym roku jest zebranie 

$17,262. Do tej pory zebraliśmy $9,930. Prosimy o 

zapoznanie się z ulotkami i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą. 

Więcej informacji na stronie 

www.BostonCatholicAppeal.org. 

   CHRZEST - BAPTISM 
Gratulujemy i życzymy Bożego 

błogosławieństwa dla Dziecka, 

Rodziców, Rodziny, Krewnych  

i Wspólnoty Parafialnej:  
  

       Brianna Caissie - 04.27.2013 

Pomoc dla dzieci w Bogdanowie! 
Dziękuję za ofiarowaną odzież, zabawki, słodycze  

i pieniądze. Do tej pory zostało zebrane $2,055.00.    

W chwili obecnej dochodzą nowe dzieci i zachodzi 

potrzeba rozbudowy dotychczasowego domu. Dlate-

go obok pomocy finansowej przy dużej liczbie dzieci 

potrzebne są też środki higieniczne, chemiczne  

i środki czystości. Dziękuję za Waszą ofiarność. 
„ŚWIĘCONKA” PARAFIALNA -  

PODZIĘKOWANIE 
Dnia 14 Kwietnia po Mszy Św.  

o 11:00AM w sali Centrum bł. 

Jana Pawła II miała miejsce 

„Święconka” Parafialna.  

 Składam zatem serdeczne 

podziękowania  wszystkim: Pa-

niom i Panom, którzy poświęcili swój czas i siły  

w pomoc w przygotowaniu i dekorowaniu sali, zor-

ganizowaniu i przebiegu tej naszej parafialnej i świą-

tecznej zabawy. Dziękuję za złożone ofiary na rzecz 

naszej Parafii.  

 Serdecznie dziękuję za przygotowane jedze-

nie, ciasto i fanty na Loterię i całą obsługę. Dzieciom 

dziękuję za recytowanie wierszyków. Bóg zapłać! 

Zabawa  

Powitanie Wiosny 
 

Sobota, 27 Kwietnia 2013, 

godz. 8:00PM - 1:00AM  

w sali JP II; Bilety: 35$/od 

osoby  do  nabycia  w   Biu-

rze Parafialnym, w polskich sklepach, Syrena 

Travel Agency i  Ziggy’s Tours. Dochód z zabawy 

przeznaczony na projekt” Dziedzictwo Naszej Wia-

ry”. Serdecznie zapraszamy i prosimy o fanty!!!  

FESTYN WIOSENNY 

Tegoroczny Festyn wiosenny odbędzie się w Nie-

dzielę, 26 Maja w godz. 12:30PM - 17:00PM.  

Serdecznie zapraszamy! 

Zaplanowany Dar Ofiarny 
Drodzy Bracia i Siostry, dbając o tych, których tak 

bardzo kochacie i o których pamiętacie podczas pisa-

nia swojej ostatniej woli (Testamentu) proszę, pamię-

tajmy, że część swojej woli możecie przekazać na 

dobroczynne organizacje. Przy uwzględnieniu takiej 

możliwości, mamy nadzieję, że będziecie pamiętać o 

swojej Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Niech 

Maryja zawsze Was prowadzi i ma w Swojej macie-

rzyńskiej opiece. 
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 IV niedziela wielkanocna już od wielu lat jest obchodzo-
na jako Niedziela Dobrego Pasterza i rozpoczyna  
w Kościele tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i za-
konne. Tydzień ten jest inicjatywą Pawła VI, który 23 Stycznia 
1964 r. postanowił, że jedna z niedziel 
okresu wielkanocnego będzie przeznaczo-
na na modlitwę o powołania do stanu ka-
płańskiego i życia zakonnego.  W tedy cały 
Kościół Chrystusowy prosi Najwyższego 
Pasterza Jezusa Chrystusa o liczne nowe i 
święte powołania do służby kapłańskiej.  
 Chrystus Dobry Pasterz  w ikono-
grafii chrześcijańskiej jest jednym z naj-
starszych przedstawień Jezusa Chrystusa. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
Dobrego Pasterza ukazywano jako mło-
dzieńca bez brody, trzymającego na ra-
mionach owcę. Nawiązuje to do wczesno-
chrześcijańskiego dzieła sztuki klasycznej 
autorstwa Hermasa pt. „Pasterz”. Z  cza-
sem postać Chrystusa Dobrego Pasterza 
zmieniała się i została taką, jaką widzimy 
ją dzisiaj. Jezusa zaczęto przedstawiać z 
brodą, dodano także takie atrybuty jak 
płaszcz, laskę, torbę, niekiedy również flet i naczynie z mlekiem. 
Wizerunek Dobrego Pasterza można spotkać także w katakum-
bach z pierwszych wieków chrześcijaństwa, np. w katakumbach 
św. Klemensa z III w.   
 W Piśmie Świętym jest wiele miejsc, gdzie Jezus okre-
śla siebie Dobrym Pasterzem. W Ewangelii Jana 10,11 czytamy: 
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce swoje”. I dalej: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja 
znam Ojca. Życie moje oddaje za owce. Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie 
wieczne” (J 10,14-15). A więc określenie Dobrego Pasterza nie 
zostało przez kogoś wymyślone lub narzucone, a ma mocne 
potwierdzenie i oparcie w Piśmie św. Jezus nazywa sam siebie 
Dobrym Pasterzem. Pod pieczą takiego pasterza, który kocha 
swoje owce i troszczy się o nie, czują się one bezpiecznie. Mó-
wiąc o tym, Jezus mówi o bezpieczeństwie i szczęściu tych, któ-
rzy uznają go za swego pasterza. Czyżby miało być inaczej? 
Jeżeli całkowicie ufamy Jezusowi i zdajemy się na Jego wolę, to 
czego mamy się bać? Tak bardzo Mu na nas zależy, że aż odda-
je życie za nas, za swe owce. 
  Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień mo-
dlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Kościół zachęca 
do modlitwy, prosząc o nowe i święte powołania na wzór Dobre-
go Pasterza. I nawet sam Jezus zachęca nas do tego, mówiąc: 
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9,37-
38) Zawołanie Chrystusa „Proście więc Pana żniwa...” pozostaje 
nadal aktualne. Wiemy, że Bóg bardzo mocno pokochał człowie-
ka i pragnie, żeby każdy odnalazł swoją drogę do Niego. Jednak 
żeby nie zgubić się na tej drodze, potrzebujemy znaków, które 

będą wskazywać właściwy kierunek. To  kapłani stawiają przed 
nami te znaki, prowadząc nas do Chrystusa. I czy moglibyśmy 
znaleźć potrzebny kierunek, gdyby nam go nikt nie wskazał? 
Dlatego trzeba nam prosić o nowych „robotników na żniwie Pań-

skim”. Dzisiejszy świat potrzebuje, jak to kie-
dyś powiedział papież Paweł VI, „świadków 
Bożej Obecności”.  
 W społeczności o wielkich trady-
cjach pasterskich (taką przecież od zarania 
dziejów był naród izraelski) obraz pasterza 
oraz trzody był czymś bliskim i naturalnym. 
Trzoda, owczarnia to wizerunek Ludu Boże-
go, na którego czele stoi sam Chrystus, jako 
Dobry Pasterz. 
 Owczarnia kieruje się swoimi zasa-
dami, ma swój wewnętrzny regulamin. Pa-
sterz korzysta z bramy, aby wejść do owczar-
ni, a odźwierny tę bramę mu otwiera. To 
pierwsza zasada Bożej owczarni. Drugą jest 
ścisła znajomość pasterza i owiec. On je zna 
i to każdą po imieniu, zaś one bez pomyłki 
rozpoznają jego głos (por. J 10,3). Bywają 
jednak pseudopasterze, złodzieje, którzy 
wdzierają się do owczarni innymi drogami, 

owiec nie znają, a i owce nie umieją ich rozpoznać (por. J 10,2). 
Mają oni swoje ukryte cele, by znaleźć się w owczarni, ale na 
pewno na dobru stada im nie zależy (por. J 10,10). 

 Co oznacza: znać głos pasterza? Skoro to Chrystus jest 
Dobrym Pasterzem, więc Jego głos należy rozpoznawać bez 
żadnej omyłki. Czy chodzi o tembr głosu, o jego barwę? Po dwu-
dziestu wiekach od śmierci Jezusa trudno mówić o takiej formie 
znajomości z Mistrzem z Nazaretu. Znać głos można jednak 
zupełnie inaczej. To pełne przyjmowanie i zrozumienie nauki 
Chrystusa, znajomość sensu wypowiadanych przez Niego słów. 
Wtedy On staje się bramą owiec, która wiedzie do zbawienia 
(por. J 10,9). 
 Piękna to umiejętność rozpoznawania głosu Chrystusa, 
by odróżnić go od głosów, które do zbawienia nie wiodą. Każdy 
czas ma swoich pseudopasterzy i pseudoproroków. Ciągle wielu 
jest tych, którzy wiedzą lepiej, jak powinien funkcjonować Ko-
ściół. Nie brakuje odważnych, którzy po swojemu interpretują 
Pismo Święte. Do wyjątków nie należą ci, którzy odrzucają nie-
jedno wymaganie moralne Ewangelii. Na pewno nie są pasterza-
mi. To rozbójnicy i złodzieje. 
 Głos współczesnych mówców trzeba przyłożyć do nauki 
Jezusa. Jeżeli będzie jednoznaczny z nauką Ewangelii, to szczę-
ściarzami jesteśmy, gdyż udało się odnaleźć prawdziwego paste-
rza. "Pan jest moim pasterzem: niczego mi nie braknie" (Ps 23-
,1). Jeśli Bóg jest rzeczywiście moim Pasterzem, to ja w swoim 
życiu idę za Nim. Mało tego, pozwalam się Jemu prowadzić, bo 
przecież tylko On "orzeźwia moją duszę i wiedzie mnie po wła-
ściwych ścieżkach" (Ps 23,3). 
 Umieściłem kapłanów niczym lampy, aby udzielali Mnie 
wszystkim, Mnie prawdziwe Słowo – światłem cnót, przykładem 
życia zacnego i świętego (św. Katarzyna ze Sieny). 
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