
 
Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego 

dziedzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie nawzajem zachowując i dzieląc się naszymi 

polskimi tradycjami w otwarciu się na wszystkich ludzi. Parafię obsługują Ojcowie Franciszkanie. 

 

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. The parish is served by Conventual Franciscan Friars. 
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SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory 
to arrange for a priest to visit and administer the Sacra-
ments. 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 
Fr. Wiesław Ciemięga OFMConv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFMConv. - in residence 
Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator 

- Mrs. Iwona Gajczak 
Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

RADA PARAFIALNA / PARISH COUNCIL  
Mr. Szymon Biegański, Mr. Grzegorz Boryczka, 
Mr. Eugeniusz Bramowski, Mr. Czesław Kilian, 

Mr. Jan Kozak, Ms. Maryann Sadowski,  
Mr. Zbigniew Saletnik, Ms. Danuta Urbaniak,  
Mrs. Lucy Willis, Mrs. Władzia Wygonowska 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  
Ms. Constance Bielawski, Mr. Grzegorz Boryczka, 

Mr. Max Gradziuk, Mr. Rafał Jabłonka,  
Mr. Richard Rolak, Mr. Wiesław Wierzbowski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 

 Sala św. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall  

Kontakt w sprawie 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) 

 Fundacja Kultury Polskiej - Polish Cultural Foundation, 

Inc. - Mr. Andrzej Pronczuk - tel. 617-859-9910 

 Polska Szkoła Sobotnia - Polish Saturday School 

- Mr. Jan Kozak - tel. 617-464-2485 

 Chór Parafialny i Chórek Dziecięcy Promyki Jana Pawła II 

Parish Choir & Children Choir 

- Mrs. Marta Saletnik, tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 

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 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 

tel. 617-436-5779 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 

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

 Teatr Polski / Polish Theater  

- Mrs. Małgorzata Tutko: tel. 617-325-2208 

 Harcerze / 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 

 Klub Polski 

Polish American Citizens Club - Mr. Christopher Lisek 

 Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

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

        Monday - Thursday                   Friday 
         10:00 am - 4:00 pm             8:00 am - 1:00 pm 

Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

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

 8:00 am (Polish) 

Friday   7:00 am (English) 

 6:00 pm - 7:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr. - Koronka 

 Spowiedź - Adoration, Divine Mercy Chaplet, Confession  

 7:00 pm (Polish) 

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 

SPOWIEDŹ / CONFESSIONS  

Friday 6:00 pm and every day 30 min. before Masses. 

CHRZEST / BAPTISM 
By arrangement with the priest.  
Instruction for parents and godparents is required. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA / MARRIAGE 
Please, make arrangement with the Rectory at least six 
months in advance. Instruction is required. 
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Scripture for the week of May 11, 2014 

11 SUN Acts 2:14a, 36-41/1 Pt 2:20b-25/

  Jn 10:1-10  

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

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

14 Wed Acts 1:15-17, 20-26/Jn 15:9-17  

15 Thu Acts 13:13-25/Jn 13:16-20  

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

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

18 SUN Acts 6:1-7/1 Pt 2:4-9/Jn 14:1-12  

Fourth Sunday of Easter 

The life of a shepherd is difficult, filled with 

hard work, long hours and sleepless nights. 

To keep the sheep safe, a shepherd must 

watch them closely, herding them together 

and chasing after the one that strays. In all 

kinds of weather, the shepherd remains and 

guards his sheep. A good shepherd sacrifices 

a lot for the sake of his flock. 

Jesus describes Himself as the Good Shep-

herd. He sacrifices Himself for the sake of 

His people and remains ever present and vigi-

lant as he guides us on our journey of faith. 

He calls us by name and knows us better than 

we know ourselves. He gives us all that we 

need to follow Him and receive the life He 

promises. He describes Himself as the sheep 

gate, keeping us safe and guarding against the 

enemy. He leads us into the green pastures of 

life so no one can take us out. 

We do not have to be afraid. Jesus has already 

destroyed sin and death. We trust in Him, ac-

cepting His love and mercy as we battle our 

own sins and failures. Through His compas-

sion and forgiveness, we are re-made in His 

image, and led to the Father. He is indeed the 

Good Shepherd and we should follow Him 

wherever He may lead. 
James Gaffney 

Saturday, May 10, 2014 
 8:00 am † Stanisław i Cecylia Jarzębscy — Wnuczek z rodziną 
 4:00 pm - For our Parishioners — za Parafian 
 6:30 pm - nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † John Kukla - Rodzina 

4th SUNDAY OF EASTER, May 11, 2014  
 8:00 am † Salomea Pawłowska - Współpracownicy Zofii Walczak 

 9:30 am † Janina & Jan Wójcik — Daughter with family 
 10:30 am - nabożeństwo majowe 
 11:00 am - Nowenna za żyjące i zmarłe Matki (dzień 1)  
     Msza dla dzieci 

Monday, May 12, 2014 - wspomnienie św. Leopolda 
 7:00 am - Novena for the living and deceased Mothers (day 2nd) 
 8:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Mąż 
 7:00 pm - nabożeństwo majowe 

Tuesday, May 13, 2014 - wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej 
 7:00 am - God’s blessings and thanksgiving for 30 years of life  
     of Elżbieta — Parents 
  † Edwarda & Edward Piotrowski — Daughter 
  † Stanisław Świąder (6 anniversary) — Son & family 
 8:00 am - Nowenna za żyjące i zmarłe Matki (dzień 3)  
 7:00 pm - nabożeństwo majowe 

Wednesday, May 14, 2014 - święto św. Mateusza, Apostoła 
 7:00 am - Novena for the living and deceased Mothers (day 4th) 

 8:00 am † Zofia i Zygmunt Zając, Kazimierz Walewski — Siostra 
 7:00 pm - nabożeństwo majowe 

Thursday, May 15, 2014 - wspomnienie św. Małgorzaty 
 7:00 am † Zygmunt Skinder (anniv.) — Wife & daughter 
  † Jennie & Adam Piasecki — Family 
  † Grzegorz Grochowski — Zenia Grochowska & family 
 8:00 am - Nowenna za żyjące i zmarłe Matki (dzień 5)  
 7:00 pm - nabożeństwo majowe 

Friday, May 16, 2014 - święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski 
 7:00 am - Novena for the living and deceased Mothers (day 6th)  
 6:00 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja, spowiedź 
 6:30 pm - nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Zofia i Zdzisław Milewski — Anna z rodziną 

Saturday, May 17, 2014 - wspomnienie św. Paschalisa 
 8:00 am - Nowenna za żyjące i zmarłe Matki (dzień 7)  
 4:00 pm † Edward Pijanowski (1st anniv.) — Family 
 6:30 pm - nabożeństwo majowe 
 7:00 pm - Za Parafian — For our Parishioners 

5th SUNDAY OF EASTER, May 18, 2014  I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 8:00 am † Leokadia i Jan Marciniak - Teresa z rodziną 

 9:30 am - Novena for the living and deceased Mothers (day 8th)  
 10:30 am - nabożeństwo majowe 
 11:00 am - Za Dzieci przystępujące do I Komunii Świętej — Rodzice 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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FOURTH SUNDAY OF EASTER — MOTHER’S DAY 

POPE’S PRAYER INTENTIONS - MAY 
Universal: That the media may be instruments in the 

service of truth and peace.  
Mission: That Mary, Star of Evangelization, may 

guide the Church in proclaiming Christ to 
all nations. 

REGULAR DEVOTIONS 
♦ Sunday - 10:45 am — prayers for priests and the 

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

11:00 am. 
♦ Tuesday - After Mass at 7:00 am and 8:00 am 

- Devotion to St. Anthony of Padua. 
♦ Thursday - After Mass at 7:00 am and 8:00 am 

- Devotion to Our Lady of Czestochowa. 
♦ 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). 

PARISH EASTER PARTY “ŚWIĘCONKA” 

We thank all our Parishioners and Guests who attended  

our Parish Easter Party - Święconka - last Sunday.  Spe-

cial thanks go to the ladies who brought pastry, and to all 

who joined in the preparation of this event. God bless you. 

FESTYN WIOSENNY 

Tegoroczny Festyn Wiosenny odbędzie się  

w niedzielę, 1 czerwca w godz. 12:30 pm - 5:00 pm. 

Serdecznie zapraszamy! 

PARISH COUNCIL 
AND FINANCE COUNCIL MEETING 

The first joint meeting of both Councils will be held 

in the parish hall on May 15th (Thursday) at 7:00 pm. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

EEMILYMILY  KKRUSHRUSH    05.11.2014 o godz. 8:00 am 

OOLIVIALIVIA  GGAŁKAAŁKA  05.25.2014 o godz. 11:00 am  

BIERZMOWANIE 

W uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 

w czwartek 29 maja o godz. 7:00 pm, w naszym ko-

ściele wikariusz biskupi Ksiądz James A. Flavin 

udzieli sakramentu bierzmowania. 

SPRING FESTIVAL 

This year’s Spring Festival is scheduled for June 1st 

from 12:30 pm to 5:00 pm. Please, feel invited. 

CONFIRMATION 

The sacrament of Confirmation in our church will be 

administered by Very Reverend  James A. Flavin 

Episcopal Vicar for Central Region on the Solemnity 

of Ascension, Thursday, May 29th at 7:00 pm. 

Maximilian: Saint of Auschwitz, the moving, live 

production performed by Leonardo Defilippis of 

Saint Luke Productions, will be presented at Saint 

Ann Parish - School Hall at Pope John Paul II Acad-

emy in Dorchester on Monday, May 19 at 7:30 p.m. 

Experience firsthand the story of this heroic priest, 

Fr. Maximilian Kolbe, who courageously fought the 

forces of evil, and offered his life for a family man in 

the concentration camp of Auschwitz during World 

War II. The program is filled with all the elements of 

professional theater, runs 90 minutes, and is suitable 

for ages 10 and up.  Admission will be a suggested 

donation of $10 each or $25 per family.  Priests, reli-

gious, and seminarians are invited to attend for 

free.  For additional information, contact the Sisters 

of Our Lady of Mercy at 617-288-1202 x114. 

MOTHER’S DAY 
 Today is a special day to honor our 

Mothers. They have fed, nurtured, 

loved and shaped us into the people 

we are today. It is through their un-

conditional love that we begin to un-

derstand the depth of Christ’s love 

for us, and his command to share that 

love with one another. Let us be al-

ways grateful for their love. Our 

prayer for them may be a form of our love. We can in-

clude their names to the intention of Holy Masses said 

for them for 9 consecutive days starting from today. 

April 27th 2014 - Laureaci konkursu Szkoły Polskiej 

tel:617-288-1202%20x114
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KOLEKTY NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA 
Kolekta I - $1,777.00; Kolekta II - $1,180.00; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Improvement Fund - Na ulepszenie posiadłości 

parafialnych.” 
MONTHLY FINANCIAL REPORTS: 

Dec. 2013: Income: $23,463.81; Expenses: 31,807.89 
 Loss: 8,344.08 
Jan. 2014: Income: $36,311.28; Expenses: 39,102.18 
 (including $3,208.37 restroom renovations; 
 1,649 wireless microphones; 2,216.76 oil; 
 1,028.68 gas) Loss: 2,790,90 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - MAJ 
Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzę-
dziami w służbie prawdy i pokoju. 
Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangeli-
zacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystu-
sa wszystkim narodom. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Abyśmy umieli uczyć się od Niepokalanej akcepto-
wania i przyjmowania Bożego planu w duchu pokory 
i z jak największą gotowością w sercu. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach:  

Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA — NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

MIESIĄC MAJ 

Przeżywamy miesiąc maryjny maj. Na-

bożeństwa majowe w naszym kościele 

odprawiane są codziennie: od ponie-

działku do czwartku o godz. 7:00 pm, 

w piątek i w sobotę o 6:30 pm, a w 

niedzielę o 10:30 am. Serdecznie za-

praszamy do wspólnej modlitwy. 

ŚWIĘCONKA PARAFIALNA 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom i Go-
ściom, którzy przed tygodniem wzięli udział we 
wspólnym celebrowaniu posiłku wielkanocnego na-
szej rodziny parafialnej, czyli tak zwanej Święconki. 
Szczególne podziękowania należą się paniom, które 
przyniosły ciasto i wszystkim, którzy czynnie i bez-
interesownie włączyli się w przygotowanie tej uro-
czystości. Wśród nich byli: Connie Bielawski, Kami-
la Kazimierczak, Zygmunt Gubała, Grzegorz Borycz-
ka, Stasia Chaberek, Agnieszka i Justyna Chojnow-
skie, Krystyna Puricelli, Maria Turolska, Renata 
Marshall, Mariusz Wierzbicki i o. Wiesław Ciemię-
ga. Bóg zapłać.  

ZEBRANIE RADY PARAFIALNEJ 
I RADY FINANSOWEJ 

Pierwsze, organizacyjne zebranie obu rad odbędzie 

się w sali parafialnej pod kościołem w czwartek 

w dniu 15 maja o godz. 7 pm. 

PROŚBA MAŁŻEŃSTWA Z CONNECTICUT 
(Za tę informację parafia nie bierze odpowiedzialności.) 

Jesteśmy małżeństwem z Connecticut, które właśnie spo-

dziewa się drugiego dziecka. Potrzebujemy zatrzymać się 

w Bostonie na około 2 miesiące (od 10 czerwca do końca 

lipca) i szukamy kogoś kto mógłby wynająć nam pokój, 

mieszkanie blisko szpitala Boston Children's Hospital, 

300 Longwood Ave. Nasze maleństwo urodzi się z cho-

rym serduszkiem i czeka go operacja zaraz po urodzeniu 

właśnie w Bostonie. Niestety nie znamy nikogo kto mógł-

by nam pomóc w znalezieniu lokum na ten czas, dlatego 

zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi do-

brej woli o pomoc. Oczywiście jesteśmy w stanie pokryć 

wszelkie rachunki i czynsz za wynajem. Kontakt: Paulina 

i Dawid Salamucha, tel : (860) 257- 8888. 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 

W przyszłą niedzielę (18 maja) w naszej parafii przy-

stąpią do Pierwszej Komunii Świętej: Julia Janina 

Barnaś, Gabriela Bondaryk, Kacper Mikołaj Bor-

kiewicz, Jan Karol Kotecki, Weronika Marianna 

Kasperkiewicz, Kacper Rodzik, Veronica Serwat-

ko, Jan Szymański, Maximilian Robert Tomczak. 

DZIEŃ MATKI 
 Dziś oddajemy szacunek Matkom. To one 

dbały o nasze wychowanie, okazywały mą-

drą miłość i kształtowały na ludzi, którymi 

obecnie jesteśmy. To dzięki ich bezwarunko-

wej miłości zaczynamy rozumieć zarówno 

głębię Chrystusowej miłości, jak i Jego przy-

kazanie dzielenia się tą miłością ze sobą na-

wzajem.  Odwdzięczmy się im naszą miłością, a modlitwa 

za nie niech będzie ważną formą tej miłości. Ich imiona 

możemy włączyć do Mszy świętych, które od dziś przez 9 

dni będą sprawowane w naszym kościele. 

ZMARŁA 

Śp. MMARIAARIA  WWĘGLARCZYKĘGLARCZYK  l. 51l. 51  
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie 

ROZLICZENIE ŚWIĘCONKI PARAFIALNEJ 
Income:$2,927(including entrance fee 2,102; lottery 439;  

 bar 386). 
Expenses: $ 2,496.32 (incl. Euromart 1,742; bar 225.38; 

               insurance 135; shopping 293.94; hall cleaning 100). 
Profit: $430.68 

tel:%28860%29%20257-%208888
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„P„PANAN  JESTJEST  MOIMMOIM  PASTERZEMPASTERZEM, , NIENIE  BRAKBRAK  MIMI  NICZEGONICZEGO” ” ((PPSS  23, 123, 1))  

Postać Dobrego Pasterza dominuje w liturgii niedzie-
li dzisiejszej. Ewangelia i drugie czytanie mówią 
o niej wyraźnie, pierwsze natomiast ubocznie. Już 
w Starym Testamencie uważano Boga za Pasterza 
ludu izraelskiego, On rządził przez króla, sędziów, 
kapłanów. Zastępcy ci jednak często ściągali na sie-
bie gniew Boży, bo zamiast starać się o dobro trzody 
sprowadzali ją na błędne drogi bałwochwalstwa lub 
troszczyli się tylko o to, by paść samych siebie (Ez 34,2). 
Bóg, litując się nad ludem, posyła wreszcie swojego 
Syna, jedynego prawdziwego pasterza, który wciela 
całą Jego miłość ku ludziom. 

Jezus sam w ewangelii św. Jana przeciwstawia postę-
powanie fałszywych pasterzy swemu postępowaniu. 
Oni są złodziejami, wchodzą 
podstępem do owczarni, „aby 
kraść, zabijać, niszczyć” (J 10, 10) 
wnosząc wszędzie zamieszanie 
i strach. Niestety podobnych 
rozbójników nigdy nie brak. 
W szatach pasterzy wciskają się 
do Kościoła, wprowadzają za-
mieszanie przez błędne teorie, 
niepokoją i rozpraszają wier-
nych. Oby Bóg zechciał do nich 
zastosować słowa Ewangelii: 
„Owce nie posłuchały ich” (tamże 

8). Jezus natomiast jest prawdzi-
wym pasterzem. Owce ufają 
Mu, „słuchają Jego głosu, a On 
woła je po imieniu i wypro-
wadza je” (tamże 3). Idąc za Nim 
nie mają się czego lękać; nicze-
go też im nie brak. On istotnie 
przyszedł po to, „aby owce mia-
ły życie i miały je w obfitości” (tamże 10); aby im je za-
pewnić, gotów jest poświęcić własne. Jezus przyjmu-
jąc śmierć dla zbawienia swojej trzody, jest równo-
cześnie pasterzem i bramą owiec. „Ja jestem bramą 
— powiedział — jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, 
będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pa-
szę” (tamże 9). Nikt nie wchodzi do Kościoła — tej 
owczarni Chrystusa — nie uwierzywszy w Niego, 
nie przechodząc przez Jego tajemnicę śmierci 
i zmartwychwstania. Chrzest jest właśnie sakramen-
tem, który zanurzając człowieka w tajemnicy pas-
chalnej Chrystusa, wprowadza go do Jego owczarni, 
gdzie znajdzie zbawienie. 

Na tym fundamencie zrodziła się pierwsza wspólnota 
kościelna w dzień Zielonych Świąt. Uroczyste 
oświadczenie Piotra: „Bóg uczynił Panem 
i Mesjaszem tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowa-

li!” (Dz 2, 36), tak głęboko wzruszyło słuchający lud, że 
„około 3 tysiące dusz” prosiło o chrzest „w imię Je-
zusa Chrystusa” (tamże 38). Wzgardzili Nim i odrzucili 
skazując Go na śmierć równą złoczyńcom, teraz 
uznają Go jedynym swoim zbawicielem. Rozproszo-
ne owce Izraela wchodzą oto do Kościoła przecho-
dząc przez jedyną bramę, Chrystusa. 

Później, by zachęcić prześladowanych chrześcijan do 
cierpliwości, Piotr przypomina im to, co Jezus uczy-
nił i wycierpiał dla nich: łagodność wobec wzgardy, 
miłość, z jaką wziął na siebie ich grzechy niosąc je 
„na drzewo krzyża”, aby zniszczyć je przez swoją 
śmierć (1 P 2, 23-24). I kończy: „Krwią Jego ran zostali-
ście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale 

teraz nawróciliście się do Paste-
rza i Stróża dusz waszych” (tamże 

25). Ofiara Pasterza przywróciła 
życie owcom i przyprowadziła je 
do owczarni. Dlatego lud Boży 
raduje się obchodząc Jego zmar-
twychwstanie: „Zmartwychwstał 
Dobry Pasterz, który oddał życie 
za swoje owce i raczył ponieść 
śmierć za swoją trzodę” (MR). 

MODLITWA: Panie, Ty jesteś 
moim pasterzem, nie brak mi 
niczego. Pozwalasz mi leżeć na 
zielonych pastwiskach, prowa-
dzisz mnie nad wody, gdzie mo-
gę odpocząć, orzeźwiasz moją 
duszę, wiedziesz mnie po właści-
wych ścieżkach przez wzgląd na 
swoje imię. Chociażbym chodził 
ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. Twój kij 

i Twoja łaska mnie pocieszają. Ty stół dla mnie za-
stawiasz... namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kie-
lich jest przeobfity! Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad 
za mną przez wszystkie dni mego życia (Psalm 23). 

O Chryste, Dobry Pasterzu, oddałeś życie za swoją 
trzodę i poszedłeś szukać owieczki zabłąkanej 
w górach i pagórkach... i odnalazłeś ją. Znalazłszy ją, 
włożyłeś na swoje barki, które miały dźwigać drze-
wo krzyża, i wziąwszy ją z sobą, doprowadziłeś do 
życia w niebie… Potrzeba nam było, abyś Ty, Boże, 
przyjął nasze ciało i umarł, aby dać nam życie. 
Umarliśmy z Tobą, aby dostąpić usprawiedliwienia; 
zmartwychwstaliśmy z Tobą, byliśmy bowiem 
z Tobą ukrzyżowani. A ponieważ razem z Tobą 
zmartwychwstaliśmy, zostaliśmy z Tobą uwielbieni 
(św. Grzegorz z Nazjanzu). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 


