
,,Ja przyszedłem po to,
aby owce miały życie i miały je w obfitości”
          (J 10,10).
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Ojciec Święty przypomina, że nie-
zwykłość św. Józefa polega przede 
wszystkim na jego codziennej i 
zwyczajnej świętości, która miała 
swój fundament w wierności Słowu 
Bożemu.

Franciszek zwraca uwagę, że św. 
Józef jest postacią bliską każdemu 
z nas. „Nikogo nie zadziwiał, nie był 
obdarzony szczególnymi charyzma-
tami, nie wydawał się wyjątkowy 
w oczach tych, którzy go spotykali. 
Nie był sławny i nie zwracał na sie-
bie uwagi: Ewangelie nie odnoto-
wują ani jednego jego słowa. A jed-
nak, poprzez swoje zwyczajne życie, 
uczynił coś niezwykłego w oczach 
Boga” – pisze Papież.

Zauważa, że dla Boga liczy się wy-
łącznie serce człowieka, a w Józefie 
rozpoznał On zdolne do ofiarności 
serce ojca. Franciszek przypomina, 
że Bóg pragnie kształtować serca 
otwarte, zdolne do zaangażowania, 
hojne w dawaniu siebie, współczu-
jące w niesieniu pociechy w smut-
kach i silne, aby umacniać w nadziei. 
„Zwłaszcza dzisiaj, w czasach na-
znaczonych słabością i cierpieniem, 
także z powodu pandemii, która 
rodzi niepewność i lęk co do przy-
szłości i samego sensu życia. Święty 
Józef wychodzi nam na spotkanie ze 
swoją łagodnością jako święty z są-
siedztwa; jednocześnie jego mocne 
świadectwo może wyznaczyć kieru-
nek na naszej drodze” – czytamy w 
papieskim orędziu.

Papież zauważa, że powoła-
nie Józefa najlepiej opisują trzy 

słowa-klucze. Pierwszym z nich 
jest „sen-marzenie”. Papież pod-
kreśla, że każdy człowiek marzy o 
spełnionym życiu i wzniosłych per-
spektywach, których nie zastąpią 
ulotne cele, takie jak sukces, pienią-
dze czy rozrywka. Marzeniem każ-
dego jest miłość, która nadaje życiu 
sens, ponieważ objawia jego tajem-
nicę, którą jest – zdaniem Papieża 
– zdolność do ofiarowania swojego 
życia innym. Święty Józef jest naj-
lepszym przykładem pójścia za tym 
wewnętrznym głosem, objawionym 
mu w czasie snu.

W ulotnych snach rozpoznał on 
głos Boga, ponieważ jego serce było 
już na Niego nastawione. Jego czuj-
ne „ucho wewnętrzne” potrzebowa-
ło tylko małego skinienia, aby roz-
poznać Boży głos. „Dotyczy to także 
naszych powołań: Bóg nie lubi ob-
jawiać się w sposób spektakularny, 
tłamsząc naszą wolność. Łagodnie 
przekazuje nam swoje plany, nie 
oślepia nas świetlistymi wizjami, 
ale delikatnie zwraca się do naszego 
wnętrza, stając się dla nas najbliż-
szym i przemawiając do nas poprzez 
myśli i uczucia. I tak, jak to uczynił 
ze świętym Józefem, tak i nam pro-
ponuje cele wzniosłe i zaskakujące” 
– czytamy w papieskim przesłaniu.

Pójście za głosem Bożym wy-
wróciło życie św. Józefa. Jednak za 
każdym razem zwyciężała w nim 
odwaga podążania za wolą Pana. 
„Podobnie dzieje się w powołaniu – 
pisze Franciszek. – Boże wezwanie 
zawsze pobudza do wyjścia, do da-
wania siebie, do przekraczania sie-

bie. Nie ma wiary bez ryzyka. Tylko 
ufne poddanie się łasce, odłożenie 
na bok własnych planów i wygód, 
pozwala prawdziwie powiedzieć 
Bogu «tak»”. Ojciec Święty zazna-
cza, że dzięki tej postawie św. Józef 
może być inspiracją dla młodych lu-
dzi w decyzji pójścia za głosem po-
wołania, czyli realizacji Bożego ma-
rzenia wobec nich.

Drugim słowem charakteryzują-
cym drogę św. Józefa i jego powoła-
nia jest „służba”. Ewangelie ukazują, 
że on we wszystkim żył dla innych. 
Jego zdolność kochania sprawiała, 
że niczego nie zatrzymywał wy-
łącznie dla siebie. „Każde prawdziwe 
powołanie rodzi się z daru z siebie. 
Tam, gdzie powołanie, czy to mał-
żeńskie, do celibatu czy też dzie-
wicze, nie osiąga dojrzałości daru 
z siebie, zatrzymując się jedynie na 
logice ofiary, to zamiast stawać się 
znakiem piękna i radosnej miłości, 
może wyrażać nieszczęście, smutek 
i frustrację” – pisze Papież.

Służba była dla św. Józefa nie tyl-
ko wzniosłym ideałem, ale regułą 
codziennego życia. Pracował cięż-
ko, aby znaleźć i zaadaptować miej-
sce, w którym mógłby urodzić się 
Jezus; uczynił wszystko, co w jego 
mocy, aby obronić Go przed gnie-
wem Heroda, organizując w porę po-
dróż do Egiptu; szybko powrócił do 
Jerozolimy w poszukiwaniu zaginio-
nego Jezusa; utrzymywał swoją ro-
dzinę, pracując, także w obcej ziemi. 
„Ta wrażliwa i troskliwa opieka jest 
znakiem właściwie realizowanego 
powołania. Jest świadectwem życia 
przenikniętego Bożą miłością. Jakże 
piękny wzór życia chrześcijańskie-
go dajemy, kiedy nie dążymy upar-
cie do realizacji swoich ambicji i nie 
pozwalamy, by paraliżowały nas 
nasze tęsknoty, ale troszczymy się 
o to, co Pan, powierza nam za po-
średnictwem Kościoła!” – podkreślił 
Franciszek.

PAPIESKIE ORĘDZIE 
NA 58. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 

„ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA”
Święty Józef wychodzi nam na spotkanie ze swoją łagodnością, 

jako święty z sąsiedztwa; jednocześnie jego mocne świadectwo 
może wyznaczyć nam kierunek na naszej drodze – napisał papież 
Franciszek w orędziu na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 
który obchodzimy w IV Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą 
Dobrego Pasterza. W tym roku przypada ona 25 kwietnia. Temat 
tegorocznego orędzia papieskiego brzmi: „Święty Józef: Marzenie 
Powołania”.
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Ostatnim słowem, które charak-
teryzuje św. Józefa jest „wierność”. 
Józef to człowiek, który w pracowi-
tym milczeniu każdego dnia wytrwa-
le trzyma się Boga i Jego planów. Nie 
daje się opanować pośpiechem, nie 
ulega pokusie podejmowania po-
chopnych decyzji, nie podąża za in-
stynktem, nie żyje chwilą. Wszystko 
cierpliwie pielęgnuje. Wie, że życie 
można zbudować tylko dzięki sta-
łej gotowości do wielkich decyzji. 
(…) Powołanie, podobnie jak życie, 
dojrzewa jedynie poprzez wierność 
w każdym dniu. (…) Ta wierność 
jest tajemnicą radości” – zauważa 
Franciszek.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania
O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne 

dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha 
Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi. Pomnażaj 
liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imie-
nia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin 
i naszych wspólnot. Udziel jej gotowości i wspaniałomyślności do 
naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj swoje oczy na mło-
dych i powołaj ich. Dodaj wszystkim powołanym siły, aby opuścili 
wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz 
wahania i niewierności tym, których powołałeś. Wysłuchaj, o 
Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 
Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Amen.



4 Nauczanie o Dobrym Pasterzu

Dobry Pasterz 
daje życie
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Chrystus dla opisania cech 
swojej misji, używa wielu 
obrazów i przypowieści. Pomimo 
tego, że są one proste, zawierają 
w sobie głębokie znaczenie teo-
logiczne. Tak jest w przypadku 
przypowieści o Dobrym Pasterzu 
(por. J 10,1-18), w której Pan wy-
raźnie stwierdza, że cechą jego 
misji pasterskiej jest udzielanie 
życia: „Dobry pasterz daje życie 
swoje za owce” (J 10, 11). 

Powiązanie misji Chrystusa z ce-
lem, jakim jest udzielanie życia, jest 
głównym wątkiem Ewangelii św. Jana. 
Co więcej, czwarta Ewangelia jest na-
zywana „Ewangelią życia” przez to, że 
w pojęciu życia mieści się to, co wspól-
ne Bogu i człowiekowi. Najkrócej mó-
wiąc, Jezus przychodzi na ziemię, aby 
dać światu życie… czyli Boga i ukryte 
w Nim życie, które dla ludzi jest ży-
ciem prawdziwym i pełnym. I w tym 
tkwi najważniejsze przesłanie dzieła 
odkupienia: Chrystus nie przychodzi, 
po to, by poprawić lub ulepszyć docze-
sne życie ludzkie… Nie! On przychodzi 
po to, by pokonać panowanie śmierci, 
a w efekcie dać ludziom życie jedyne, 
wieczne i trwałe, które jest w Bogu, a 
które ludzkość utraciła przez oderwa-
nie się od Boga czyli grzech. Cechą spe-
cyficzną tego nowego życia z Bogiem 
jest to, że mamy udział w Jego miłości 
i światłości. Bez łaski Boga nie może-
my posiadać ani jednego, ani drugie-
go w pełni, gdyż zostaliśmy stworzeni 
do czerpania życia z Boga. Życie w 
obfitości (J 10,10) można posiadać jedy-
nie na mocy działania mieszkającego w 
nas Ducha Świętego, a nie na mocy sił 
ludzkiej natury. 

Nauka Pana o Dobrym Pasterzu na-
biera pełniejszego znaczenia w kon-
tekście Paschy. Niektórzy kaznodzieje 
wyjaśniając tą przypowieść zbyt szyb-
ko przechodzą od sensu teologiczne-
go do sensu moralnego i wychowaw-
czego, tymczasem Jezus objawia to, 
co rzeczywiście się dzieje pod osłoną 
Jego ludzkiej natury. Jezus jest paste-
rzem swojego ludu i jego obrońcą, a 
gdy umiera na krzyżu i zmartwych-
wstaje trzeciego dnia z grobu, to w ten 
sposób przeprowadza ludzi ze śmierci 
do życia, a konkretnie: od stanu życia 
poza Bogiem do stanu życia w jedno-

ści z Bogiem. Zatem Dobry Pasterz 
daje udział każdemu człowiekowi w 
swoim przejściu ze śmierci do życia 
w Ojcu. Obok samej proklamacji, że 
Mesjasz udziela życia owcom, pojawia 
się też wyjaśnienie „jak” się to dokona? 
I tu łączą się aż trzy działania: ofiara 
Chrystusa, Jego przejście czyli Pascha 
oraz łaska. Pascha Chrystusa jest wy-
darzeniem ofiarnym, dlatego w Nim 
spotykają się funkcje pasterza i kapła-
na. 

Ewangelista uzupełnia w swoim 
Liście treści dotyczące problematyki 
życia, które otrzymaliśmy w darze od 
Chrystusa (por. 1 J 3, 1-2). Niektórzy 
chrześcijanie współcześni Janowi za-
częli błędnie odnosić odkupienie jedy-
nie do życia po śmierci człowieka, a w 
ten sposób życie codzienne chrześcijan 
miałoby być pozbawione Boga i łaski 
udziału w Jego życiu. Jan to prostuje, do-
wodząc, że owocem Paschy Chrystusa, 
było obdarzenie nas życiem dzieci 
Bożych, a zatem włączenie nas w życie 
wewnętrzne samego Boga. Synostwo 
„przybrane” nie jest jedynie związane z 
jakąś słowną obietnicą Chrystusa, lecz 
jest rzeczywistym darem: zostaliśmy 
nie tylko nazwani dziećmi Bożymi, ale 
„rzeczywiście nimi jesteśmy”. A zatem 
Dobry Pasterz włączając ludzi w nową 
relację z Ojcem, dał także im udział w 
Jego synowskiej relacji i w synowskim 
życiu. To właśnie życie rozpoczyna się 
wraz z naszym chrztem i darem Ducha 

Świętego, i przedłuża się aż na wiecz-
ność. Dlatego zmartwychwstały Jezus 
mówi: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego” (J 20, 17), określając tym sa-
mym kierunek, w którym Pasterz prze-
wodzi owcom. Nawet sama deklaracja 
Chrystusa, że On jest „Bramą owiec” 
uzmysławia, iż tylko On ma taką oso-
bistą relację z Ojcem, w którą może 
wprowadzić. 

Jezus trzykrotnie zwraca uwagę na 
podstawową cechę odkupienia, któ-
ra znamionuje Go również jako pa-
sterza, a jest nim owo „oddać własne 
życie”. Z  tego wynika, że odkupienie 
nie dzieje się gdzieś na zewnątrz, po-
między Bogiem i ludźmi, lecz w osobie 
Chrystusa posłusznego woli Ojca, co 
potwierdza słowami: „Dlatego miłuje 
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, 
aby je (potem) znów odzyskać. Nikt Mi 
go nie zabiera, lecz Ja od siebie je od-
daję. Mam moc je oddać i mam moc 
je znów odzyskać. Taki nakaz otrzy-
małem od mojego Ojca” (J 10, 17-18). 
Chrystus, służąc jedności owczarni 
pełni władzę nad ludem Bożym jako 
pasterz, król i kapłan. Funkcja paster-
ska Jezusa spełnia się w ofierze życia, 
w tajemnicy Krzyża, w najwyższym ak-
cie pokory i miłości. 

Dla chrześcijaństwa miłość 
Chrystusa stanowi klucz do wyjaśnie-
nia całości Jego dzieła. W Janowym opi-
sie Ostatniej Wieczerzy został przed-
stawiony opis gestu umywania nóg (J 
13,1-20) oraz nakaz, który należy rozu-
mieć jako istotny element Testamentu 
Jezusa, jakim jest naśladowanie Go w 
postawie miłości służebnej i ofiarnej 
dla zbudowania jedności w owczar-
ni Kościoła. W sposób sakramental-
ny ofiara Chrystusa jest uobecniana 
w Eucharystii, a w niej Duch Święty 
kształtuje w nas postawę miłości wo-
bec braci, tak aby nowy kult nie był 
oddzielony od życia codziennego, lecz 
– przeciwnie – kształtował życie chrze-
ścijańskie w poddaniu Chrystusowi 
i wzajemnej miłości. Tylko przez te 
„drzwi” Chrystusa i Jego Ofiary, można 
wejść do Nieba, do radości wiecznej, a 
z drugiej strony w taki sposób można 
Boga i Jego łaskę wprowadzić w naszą 
codzienność. Postać Dobrego Pasterza 
staje się ideałem do naśladowania tych 
wszystkich, którzy noszą zaszczytne 
imię chrześcijan.

o. Krzysztof Guzowski, 
Sługa Ducha Pocieszyciela. Profesor teologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za-
łożyciel wspólnoty kontemplacyjnej Słudzy 
Ducha Pocieszyciela, rekolekcjonista propa-
gujący nabożeństwo do Ducha Świętego. 

autor:



6 Świadectwo powołania

DOBRY PASTERZ 
ZNA SWOJE OWCE… 

IV Niedziela Wielkanocna jest 
nazywana Niedzielą Dobrego 
Pasterza. To dzień poświęcony mo-
dlitwie o powołania. Jezus zaprasza 
młodych ludzi do kapłaństwa i ży-
cia zakonnego. To dlatego Jezus na-
zywa siebie Dobrym i Prawdziwym 
Pasterzem, który prowadzi owce i 
oddaje życie za nie. 

Pasterz woła swoje owce po 
imieniu, zna je bardzo dobrze. W 
dzisiejszym świecie jest wielka 
potrzeba, aby Bóg  udzielił wielu 
młodym osobom łaski dobrego 
rozeznania swojego powołania. 
Niektórzy mówią, że w obecnym 
czasie jest kryzys powołań, ale 
bardziej można powiedzieć, że 
mamy kryzys odpowiedzi na po-
wołania. Dlatego musimy modlić 
się za młodych ludzi, aby mieli 
odwagę odpowiedzieć na Boże 
wezwanie. Nie może zabraknąć 
pasterzy, którzy będą prowadzić 
swoje owce szczególnie w dzisiej-
szym jakże pogubionym świecie. 
Pamiętajmy również o tych, którzy 
już spełniają misję daną im przez 
Boga i posłują w różnych zakąt-
kach ziemi.

Warto wspomnieć słowa św. 
Jana Pawła II, które zawarł w tytu-
le swojej książki: ,,Dar i tajemnica”. 
Każde powołanie jest rzeczywiście 
darem i tajemnicą, ale jest to także 
powierzenie przez Boga ogromne-
go zadania do spełnienia. To wła-
śnie Bóg wybiera spośród ludzi z 
całego świata tych, którzy mają 
być Pasterzami swoich owiec, któ-
rzy mają być duchowymi przewod-

,,Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną  
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wy-
rwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca” (J 10,27-
30), ,,Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczy-
łem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał 
- aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię 
moje” (J15,16) – te dwa fragmenty pochodzące z Ewangelii we-
dług św. Jana są nam bardzo znane i odnosimy je zazwyczaj do 
powołania. Jezus zna każdego z nas i zaprasza do wejścia na 
szczególną drogę poświęconą służbie Bogu i ludziom. 

nikami i specjalistami od spotkania z 
Bogiem. 

Ukazanie potrzeby modlitewne-
go wsparcia dla księży, sióstr zakon-
nych, aby stawali się ludźmi na wzór 
Jezusa Chrystusa jest bardzo istot-
nym zadaniem. Bowiem ten kto idzie 
za Jezusem jest gotów zrezygnować z 
założenia rodziny, posiadania dzieci, a 
jeśli przyjdzie taka potrzeba oddać ży-
cie za swoje owce. Oczywiście trzeba 
tutaj podkreślić, że nie jest to droga 
łatwa, lecz Jezus nas zapewnia: „Nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, mat-
ki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z 
powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym czasie, do-
mów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 
wśród prześladowań, a życia wieczne-
go w czasie przyszłym” (Mk 10, 29-30).

Jak zatem odnieść to wszystko do 
swojego życia? Pozwólcie mi, że po-
dzielę się z wami, jak  Pan Bóg zaprosił 
mnie na drogę powołania kapłańskie-
go:

Moja przygoda z Kościołem tak na 
poważnie, zaczęła się od momentu, 
kiedy przygotowywałem się do bierz-
mowania. Wcześniej moja wiara, moja 
relacja z Bogiem była bardzo powierz-
chowna, mogę powiedzieć szczerze, że 
było mi dużo bliżej do ludzi niewierzą-
cych, wręcz wrogich Kościołowi. Gdy w 
klasie 3 gimnazjum otrzymałem dzien-
niczek do zbierania podpisów z obec-
ności na nabożeństwach w Kościele, to 
wtedy nawet przez myśl mi nie prze-
szło, że ten czas spowoduje we mnie 
tak wielką zmianę. Najpierw chodzi-
łem na Eucharystię, na nabożeństwa z 
przymusu, aby otrzymać podpis, żeby 

Witraż bł. ks. Antoniego Rewery w kaplicy Księży 
Seniorów w Radomiu. Fot. Al. Filip Kochanowski
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ksiądz się mnie nie czepiał i dopuścił 
mnie do tego sakramentu, jednak po 
jakimś czasie zacząłem dostrzegać, że 
modlitwa czy Eucharystia nie są dla 
mnie już żadnym ciężarem, że nie cho-
dzę bo muszę, tylko dlatego, że mam 
takie wewnętrzne pragnienie. Jak to 
się stało? Co takiego się wydarzyło, że 
moje serce zupełnie się odmieniło? Nie 
znam odpowiedzi na to pytanie, także i 
dzisiaj. Postrzegam to jako cud. 

Przed samym bierzmowaniem zo-
stałem ministrantem, zacząłem się 
udzielać w parafii, działać w różnych 
grupach. Od tamtego czasu w moim 
sercu jest niesamowicie wiele rado-
ści z tego, że mam Boga, który jest 
moim przyjacielem, który jest moim 
przewodnikiem jak pasterz dla owiec. 
Myślę, że duży wkład w moje nawró-
cenie miało również świadectwo wia-
ry kapłanów, którzy wtedy byli wika-
riuszami w mojej rodzinnej parafii. 
Przykład ich oddania, ich służby, ich 
dobroci z pewnością przyczynił się 
również do tego, że Bóg dał mi łaskę 
nawrócenia i odkrycia Jego działania w 
codzienności. Potem w liceum zaczęły 
pojawiać się pierwsze myśli o kapłań-
stwie. Było we mnie wiele lęku, że to 
na pewno nie dla mnie, że nie podołam, 
że sobie nie poradzę. Ale Bóg przecież 
nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia 
wybranych. Potem, po maturze, gdy 
nadszedł czas decyzji, gdzie wybrać 
się na studia, podjąłem chyba najlep-
szą decyzję w swoim życiu. Pamiętam 
dokładnie jakby to było dzisiaj, ten 

moment kiedy oznajmiłem rodzinie, 
znajomym, że idę do seminarium aby 
zobaczyć czy moje poczucie, iż jestem 
powołany do kapłaństwa jest prawdzi-
we. Reakcje były bardzo różne, ale mia-
łem już wtedy tę świadomość jak wielu 
ludzi wspiera mnie modlitwą. Dzisiaj 
jestem już diakonem diecezji radom-
skiej, oczekuje na święcenia prezbite-
ratu, i mam świadomość, że Pan Bóg 
mnie nieustannie prowadzi, i że decy-
zja, którą podjąłem po maturze była tą 
właściwą – Bożą decyzją. 

Tak wygląda moja historia zapro-
szenia przez Pana Boga i obdarowania 
mnie łaską powołania kapłańskiego. 

Cenną inspiracją dla wszyst-
kich powołanych jest postać bł. ks. 

Antoniego Rewery.  Reprezentował  
głęboką postawę duchową. Był pełen 
pogody ducha i ufności w Opatrzność 
Bożą, nie rozstawał się z różańcem 
wskazując na Maryję,  która nieustan-
nie ma nas w swojej opiece. Przez 
całe swoje życie Ksiądz Rewera był 
gorliwym czcicielem Matki Bożej. 
Nie tylko czcicielem, ale również, Jej 
umiłowanym i pełnym posłuszeń-
stwa synem, który w swoim sercu 
pielęgnował miłość do Zbawiciela i 
do Matki Najświętszej. Troszcząc się o 
rozwój królestwa Bożego, dbał także 
aby wszyscy ludzie poznali i pokochali 
Maryję. Bł. ks. Rewera widział w Maryi 
szczególną pomoc dla wszystkich, 
którzy chcą podążać za Chrystusem 
drogą powołania kapłańskiego czy 
drogą życia konsekrowanego.

Prośmy dobrego Boga, aby nasza 
modlitwa w tym szczególnym cza-
sie przynosiła obfite owoce. Niech 
przykład życia bł. ks. Antoniego 
Rewery stanie się i dla nas wszyst-
kich wzorem do naśladowania. On w 
sposób doskonały był posłuszny po-
leceniom Maryi – Matki Kapłanów. 
Niech młodzi odważnie odpowiedzą 
na Boże wezwanie i kształtują się 
na wzór Jezusa Chrystusa – Dobrego 
Pasterza, który zaprasza, także i w 
cichości serca każdego człowieka, do 
wejścia na drogę powołania kapłań-
skiego czy zakonnego. Niech nigdy 
nie zabraknie naszej modlitwy w in-
tencji powołanych do służby Bożej  
w Kościele.

Dk. Dominik Kowalewski 
autor:
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Kiedy rozważam mękę Chrystusa, 
bardzo mocno porusza mnie scena 
dwóch łotrów  wiszących obok Niego. 
Obaj skazani na śmierć za popełnione 
czyny. Patrząc na nich, można by rzec, 
iż dla żadnego z nich nie ma ratunku. I 
po ludzku patrząc tak właśnie jest, bo 
fizycznie obaj umierają. Jest jednak je-
den szczegół, który jest dla mnie bar-
dzo istotny. Jest to ich postawa. Jeden 
z nich, mimo swojej grzeszności, oka-
zuje niesamowitą skruchę i żal za po-
pełnione czyny. Drugi natomiast jest 
wyniosły, pretensjonalny i pyszny, nie 
widzący swej grzeszności. 

Spoglądam na owych łotrów i przy-
chodzi mi na myśl obraz mnie jako ło-
tra, wiszącego obok Jezusa. Pamiętam, 
jak wielokrotnie w sercu miałem złość 
wobec Boga, gdy nie spełniał moich 
oczekiwań i moich ludzkich pragnień 
lub gdy prosiłem Go o to, aby zabrał 
moje zniewolenia, na które sam la-
tami przyzwalałem. Mój obraz Boga 
sprowadziłem do poziomu maszyny, 
która zaspokaja moje zachcianki. Tak 
mocno widzę, jak zły łotr przemawiał 
przeze mnie. Ile niewdzięczności i za-

rozumiałości, a wręcz bezczelności 
wobec Stwórcy wylewało się ze mnie. 
Jest mi przykro, iż miłość Boga spro-
wadziłem do poziomu zaspokajania 
moich potrzeb. Teraz, uznając swoją 
marność, widzę jak niezbędny jest sa-
krament pokuty. Tam czeka na mnie 
Jezus, aby  mnie podnosić, pouczać i 
wskazywać mi drogę. 

Kiedy otwieram przed Nim – w 
pełnej szczerości – moje serce, uzna-
jąc swoją marność, mam mocne pra-
gnienie zmiany swojego życia, kiedy 
każdy grzech nazywam po imieniu i 
mimo swojej upadłości brzydzę się 
go biegnąc jak małe dziecko, któ-
re skaleczyło sobie nogę w objęcia 
ukochanej mamy, wtedy czuję jak On 
mnie oczyszcza, jak za każdym razem 
powtarza mi ,,dziś będziesz ze Mną w 
raju’’, a ja odchodząc od konfesjonału, 
czuję w sercu ogromną miłość, pokój 
i to uczucie, że gdybym teraz umarł, 
to naprawdę  niebo byłoby dla mnie 
otwarte. Pamiętam jak wielokrotnie 
próbowałem udowadniać Bogu, że bę-
dzie ze mnie zadowolony. Ile razy bę-
dąc pewnym siebie wypowiedziałem 

Konsekwencją grzechu jest śmierć. Często myślę o tym zdaniu – co ono oznacza? Kiedy patrzę na 
przykład człowieka uzależnionego od alkoholu, mogę stwierdzić, iż ciągłe spożywanie alkoholu w 
konsekwencji powoduje śmierć. Albo człowiek, który bierze narkotyki, w konsekwencji swoich de-
cyzji, może ponieść śmierć przez przedawkowanie. Długo skupiałem się na takim właśnie myśleniu 
często oceniając przy tym innych, bo przecież narkoman czy alkoholik nie jest już w stanie kryć się ze 
swoim zniewoleniem. Jego grzech staje się jawną codziennością, która brzydzi i napawa wstrętem. 

Robert Bakalarski
autor:
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Z mroku do światła

słowa bez pokrycia, a kiedy upadłem 
ogarniał mnie wstyd i poczucie winy. 
Teraz już wiem, że przed Bogiem nie 
można grać kogoś, kim się nie jest. 
Kiedy stanąłem w prawdzie przed 
Jezusem jak dobry łotr, który w swej 
szczerości uznał swoją winę jedno-
cześnie oddając chwałę Bogu, zoba-
czyłem jak mocno Bóg mnie kocha. 
On mi wszystko wybacza i prowadzi 
mnie ścieżką oczyszczenia abym w 

zjednoczeniu z Nim osiągnął pełnię 
wolności.

Wielkość i Miłosierdzie Boże nie 
ma granic. Jezus jako Dobry Pasterz 
czeka na mnie i na każdego, kto tylko 
zapragnie w szczerości oddać wszyst-
ko, na co w swej słabości i ułomności 
się otworzył. Bóg pragnie naszej wol-
ności, pragnie naszego szczęścia. On z 
ogromem miłości czeka na każdego z 
nas. Dla Niego każdy jest wyjątkowy. 

Nie ważne w jakim położeniu ktoś 
się znajduje. Jezus mimo odrzucenia 
czeka cierpliwie i walczy do końca o 
każdą duszę ofiarowując swoją Boską 
miłość i miłosierdzie. 

Jezus zwyciężył i to się już doko-
nało. On jest większy od zniewoleń, 
lęku, strachu, frustracji, zła. On poko-
nał śmierć, pokonał szatana. On ma 
władzę nad wszystkim.  

Na co dzień zajmuję się roz-
wojem fizycznym uczniów, jako 
nauczyciel wychowania fizyczne-
go w mojej szkole w okolicach ro-
dzinnego Sandomierza, a muzyka 
jest jedną z wielu moich pasji. Po 
łasce nawrócenia zacząłem hob-
bystycznie udzielać się w zespo-
le, który gra na uwielbieniach.  Z 
czasem jednak moje pragnienie 
posługi muzycznej wzrastało. I w 
końcu stało się - pewnego pięk-
nego dnia, w Medjugorie przyszła 
myśl, aby nagrać płytę, a dwa lata 
później Pan Bóg zaprosił mnie do 
jej realizacji. Był to szalony plan 
Pana Boga – nie jestem przecież 
zawodowym muzykiem, a taka 
inicjatywa wymaga nie tylko zain-
westowania sporych środków, ale 
także studia, aranżacji muzycznej  
i zaangażowania wielu osób. Moje 
„TAK” Panu Bogu było jednoznacz-
ne: zrobię to dla Niego! A także dla 
tych, którzy szukają Go w swoim 
życiu i chcą pogłębić swoją wia-
rę. Po pewnym czasie projekt za-
czął nabierać realnych kształtów 
i przewidywał 13 utworów opar-
tych na 13 psalmach w tym psalm 
23 – Pan jest Pasterzem moim. Jej 
brzmienie miało zostać utrzymane 
w klimacie gitarowo-popowym.

Chciałbym, aby słuchając mo-
jej debiutanckiej płyty, każdy miał 
szansę odpocząć, pozwolić Du-
chowi Świętemu działać i po pro-
stu mógł być bliżej Boga. Płyta ta 
dedykowana jest także osobom 
szukającym prawdy i przemiany w 
swoim życiu. Jest tworzona dla po-
trzebujących nowego światła, któ-
re wyprowadzi ich z mroku. Dlatego 
nazwałem ją „Z mroku do światła”.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska

są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz

wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;

mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim

po najdłuższe czasy.
    Psalm 23
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„Ja jestem dobrym pasterzem, i znam 
owce moje, a moje Mnie znają, podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Ży-
cie moje oddaję za owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej zagrody. I te mu-
szę przyprowadzić, i będą słuchać głosu 
mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 
pasterz” (J 10, 14-16) 

Jezus – Dobry Pasterz – troszczy się 
o wszystkie owce, ponieważ za wszyst-
kie oddał życie. Szczególną jednak Jego 
troską są te przebywające poza zagro-
dą. Dlatego dziś potrzebuje uczniów, 
którzy w Jego imieniu będą szukali tych 
zagubionych i przyprowadzali z powro-
tem na żyzne pastwiska. W wielu krę-
gach w Kościele panuje stereotyp, że to 
zadanie jest tylko dla kapłanów i sióstr 
zakonnych. Nic bardziej mylnego! Nie 
ma znaczenia, czy jest się siostrą czy 
kapłanem, czy może mężatką z czwórką 
dzieci, albo nastolatkiem, każdy chrze-
ścijanin bez wyjątku ma w sobie powo-
łanie apostoła! Trudność polega jedynie 
na tym, żeby to powołanie w sobie od-
kryć i rozwijać.

„Dlatego parafia – jak zaznacza Pa-
pież Franciszek w Instrukcji „Nawróce-
nie duszpasterskie wspólnoty parafial-
nej w służbie misji ewangelizacyjnej 
Kościoła” – jest  wspólnotą powołaną 
przez Ducha Świętego, aby głosić Słowo 
Boże i prowadzić do zrodzenia w źródle 
chrzcielnym nowych dzieci”. Często 
można spotkać się z definiowaniem 
parafii jako „wspólnoty wspólnot”. W 
małej wspólnocie działającej przy kon-
kretnej parafii członkowie mogą łatwiej 
nawiązać głębokie relacje, dzielić się 
Słowem Bożym i wspólnie dojrzewać do 
misji.  

Przy parafii Chrystusa Króla w Ra-
domiu działa kilka wspólnot młodzie-
żowych: ministranci i lektorzy, schola 
młodzieżowa oraz Ruch Światło-Życie. 
Każda z nich opiera się na Liturgii i roz-
ważaniu Pisma Świętego. To jednoczy 
członków. „Nasze spotkania zawsze za-
czynamy od wspólnej modlitwy, następ-
nie czytamy i opracowujemy fragmenty 
Pisma Świętego. Każdy z nas ma jakieś 
przemyślenia na temat danego frag-
mentu, naszymi przemyśleniami dzieli-
my się i dyskutujemy na ich temat” – tak 
opisuje swoje spotkania Marcel Kowal-
ski, lektor. „Jest bardzo miła i przyjemna 
atmosfera” – dodaje Mateusz Mucha. 
Oczywiście na spotkaniach chłopaki też 
poświęcają czas na przygotowywanie 

liturgii niedzielnej i świątecznej. Amelia 
Jaworska tak się wypowiada na temat 
spotkania scholi młodzieżowej: „Na 
początku każdego spotkania modlimy 
się do Ducha Świętego, o to aby wsparł 
nas w naszych działaniach, następnie 
czytamy Ewangelię na daną niedzielę 
i rozważamy ją, aby lepiej zrozumieć 
treść. Pomaga nam to także w doborze 
pieśni. Gdy repertuar zostanie ustalo-
ny, przechodzimy do śpiewania”. I jesz-
cze kilka słów o oazie od Maksymiliana 
Lutkowskiego: „Na początku animator 
czyta fragment Ewangelii, który potem 
wspólnie rozważamy. Na spotkaniach 
również możemy podzielić się wydarze-

niami z naszego życia i - co najważniej-
sze - wszystko zostaje między nami”.

Kilka świadectw 
młodych ludzi:

„Od kiedy wstąpiłem do wspól-
noty ministrantów, zacząłem inaczej 
postrzegać sytuacje, które spotykają 
mnie w życiu. Rzadziej denerwuję się 
na innych ludzi” – mówi lektor Mate-
usz Hernik. „Dzięki wspólnocie po-
znaję Pismo Święte” – dodaje Mateusz 
Jaśkiewicz. „Przez pandemię urwał mi 
się kontakt ze znajomymi z klasy. Moi 
jedyni znajomi to osoby, które pozna-
łam poprzez nasze wspólnoty. Mam z 
nimi bardzo dobry kontakt i dobrze się 
dogadujemy. A w rodzinie częściej roz-
mawiamy o Bogu. Na co dzień przez to, 
że rozważamy tu, we wspólnocie Ewan-
gelię, staram się żyć według niej. Dzięki 
zaangażowaniu we wspólnotę bardziej 
poznaję Boga, chcę z Nim więcej prze-
bywać i jeszcze bardziej Go kochać”, 
mówi Maria Lutkowska. „Wspólnota 
daje mi przede wszystkim więcej ra-
dości z życia. Rozwijamy więzi między 
nami, przez to czuję się lepiej. Dodat-
kowo interpretacja Słowa Bożego daje 
mi światło na to, co mam robić” – dzieli 
się lektor Marcin Mucha. „Poznałem 
tu wiele fajnych osób i rozwijam swoją 
wiarę. Oprócz tego relacje w rodzinie 

się poprawiły i mam lepszy kontakt z 
kolegami” – Bartek Pachucy. „Wspól-
nota daje mi odwagę, śmiałość, i dobrą 
zabawę” – dodaje Cezary Gutkowski. A 
oto jak dzieli się Lena Kłosińska swoim 
doświadczeniem: „Dzięki scholi rozwi-
jam moje pasje i zainteresowania oraz 
poznałam wspaniałych ludzi, z którymi 
mam aktualnie super kontakt. Dla mnie 
ma to wielkie znaczenie, ponieważ moja 
rodzina jest bardzo wierząca, a ja przez 
śpiew w scholi mogę wielbić Jezusa 
Chrystusa. Ten czas, który przeżywam 
z innymi we wspólnocie będzie miał 
wpływ na życiowe decyzje i też taką 
mam nadzieję. Dziewczyny pomagają 

mi w trudnych chwilach, dlatego za-
wsze mogę się zwrócić do nich jeśli coś 
się dzieje.  Przede wszystkim wiem, że 
Bóg pomaga mi w życiu, bo On napraw-
dę mnie kocha”.

Zdarzają się też i „schody”. „Bardzo 
dużo czasu spędzamy w kościele. Czę-
sto rodzice denerwują się o to, ile cza-
su jesteśmy poza domem, i co my tam 
robimy tyle czasu. To prowokuje nas do 
dzielenia się z nimi tym, czego doświad-
czamy we wspólnocie. Niestety, czasem 
spotykamy się z negatywnym odbiorem 
naszej działalności przez znajomych”- 
opowiadają animatorki Zuzia Minda i 
Marta Oracz.  

Te fundamenty, które młodzi ludzie 
mogą budować razem we wspólno-
tach – czyli oparcie życia na Bogu oraz 
głębokich relacji przyjaźni i zaufania 
między sobą – umacniają ich i pomagają 
dojrzewać do głoszenia swoim życiem 
Chrystusa. W ostatnim czasie widzial-
nym znakiem takiego głoszenia w ww. 
wspólnotach było zaangażowanie i po-
moc młodzieży w spotkaniach wielko-
postnych dla dzieci w parafii pw. Chry-
stusa Króla  oraz wspólne wystawienie 
sztuki pt. „Trzydzieści srebrników”. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Ten 
czas, który teraz młodzież przeżywa 
we wspólnotach na pewno będzie miał 
wpływ na podjęcie ważnych dojrzałych 
życiowych decyzji. Jeśli któryś z chło-
paków rozezna swoje powołanie ka-

Młodzi 
Chrystusa Króla
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Zeskanuj kod aby obejrzeć 
przedstawienie „Trzydzieści srebrników”

płańskie, jest szansa, że w przyszłości 
będzie on kapłanem, prowadzącym lu-
dzi do Mistrza. Jeśli dziewczyna z takiej 
wspólnoty otrzymała dar powołania za-
konnego, to miejmy nadzieję, że stanie 
się ona świadkiem Bożej miłości wska-
zując na piękno relacji z Bogiem. Ci, 
którzy zwiążą się ze sobą przymierzem 
małżeńskim mogą stworzyć piękny i 
trwały związek. Ich dom będzie otwarty 
dla poszukujących świadectwa praw-
dziwej miłości.

„Kochani młodzi, nie przyszliśmy 
na świat, aby „wegetować”, aby wy-
godnie spędzić życie, żeby uczynić z 
życia kanapę, która nas uśpi; przeciw-
nie, przyszliśmy z innego powodu, aby 

zostawić trwały ślad” – mówił papież 
Franciszek do młodzieży zgromadzo-
nej podczas Światowych Dni Młodzie-
ży w Brzegach, w 2016 roku. „Jezus nie 
jest Panem komfortu, bezpieczeństwa 
i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba 
mieć trochę odwagi, trzeba zdecydo-
wać się na zamianę kanapy na parę bu-
tów, które pomogą ci chodzić po dro-
gach, o jakich wam się nigdy nie śniło, 
ani nawet o jakich nie pomyślałeś”.

Nam pozostaje tylko powiedzieć 
tym, którzy jeszcze nie opuścili swojej 
wygodnej kanapy: odwagi! Zaangażuj-
cie się we wspólnoty przy parafiach. 
Tam znajdziecie Boga, który  pomoże 
odkryć wasze miejsce w Jego Kościele, 

przeznaczone właśnie dla was. Misja 
podjęta z Bogiem zapiera dech i daje 
niesamowite szczęście. 

S. Agata Gryszkiewicz

Młodzież z Parafii pw. Chrystusa Króla 
w Radomiu podczas przedstawienia 

,,Trzydzieści srebrników”. 
Fot. ks. Piotr Gruszka



Powołanie zakonne to droga, na której wciąż 
odkrywamy na sobie wyjątkowe spojrzenie… 
spojrzenie Dobrego Pasterza, który pierwszy za-
pukał do drzwi młodego serca.

Myślę, że każda osoba powołana do służby Bożej 
została przeniknięta do wnętrza spojrzeniem Jezusa. 
W Nim człowiek odkrywa piękno swego serca i zaczyna 
widzieć siebie „na nowo”.

Jeśli człowiek pozwoli Bogu wejść w każdą dziedzi-
nę życia i zbliżyć się do siebie, dokonuje wyboru ży-
ciowego powołania. U jednych odpowiedź jest natych-
miastowa: „Idę, Panie pełnić Twoją wolę”. Drudzy mają 
mnóstwo wątpliwości i pytań. Inni uciekają przed Jego 
spojrzeniem, nie chcą Go widzieć, bo mają inne plany 
życiowe. Niektórzy wprost walczą. Jego spojrzenie jest 
przenikające i nie da się przed Nim uciec. Droga może 
być długa, ale w końcu człowiek musi spojrzeć Mu w 
oczy i odpowiedzieć. Jeśli Jezus wybiera, to daje łaskę 
wytrwania. Jeśli ktoś wchodzi na drogę życia zakonne-
go, otrzymuje zadanie, ma pomagać innym dostrzegać 
wzrok Jezusa i ma być przedłużeniem Jego spojrzenia. 

A jakie jest twoje spojrzenie? Czy jest piękne? 
Miłosierne – dla potrzebujących pomocy
Adorujące – obecność Jezusa między nami
Mądre – dla szukających porady
Radosne – by pocieszać smutnych
Pełne pokoju – dla zwaśnionych
Pełne miłości – dla spotkanego człowieka.
A jeśli Ty poczujesz na sobie spojrzenie Jezusa, co 

Mu odpowiesz?

Wyruszyć drogą życia zakonnego… Jak Wam to 
przybliżyć? Nie chcę powiedzieć, że jest to najlepszy 
i jedyny szlak. Żadnych reklam! Pragnę powiedzieć, że 
najlepszym będzie wtedy, kiedy sam Pan Jezus wybie-
rze go (szlak) dla Was i poprowadzi na Szczyt Góry.

Piękna droga życia zakonnego ma coś z wyboru 
czegoś całkiem nowego, nieznanego, czegoś, co fa-
scynuje, przejmuje lękiem, przyciąga, uszczęśliwia. To 
krok za krokiem w drodze do coraz większego zaufania 
Bogu, który stopniowo będzie odkrywał kolejne i kolej-
ne strony niesamowitej podróży. Mogę was zapewnić, 
że tym szlakiem idą święci i grzeszni – jest dla każde-
go, kto odczyta, że Bóg pragnie go nim poprowadzić. 
Wszyscy wybierający taką drogę są zwyczajni, nie mają 
super cech, zdolności czy nawet pobożności, ale cha-
rakteryzuje ich jedno: ODWAGA oraz pragnienie zjed-
noczenia z CELEM ludzkich pragnień i marzeń – JEZU-
SEM CHRYSTUSEM!

Nie bójcie się! Nigdy nie zostaniecie sami. Jest Dobry 
Pasterz, który da Wam także przyjaciół na tej drodze, 
byście razem wspierali się i pomagali sobie nawzajem. 
Choć droga powołania kapłańskiego czy zakonnego 
jest mniej uczęszczana niż inne, to wszystko, co bę-

dzie Wam potrzebne 
do zbawienia, otrzy-
macie właśnie dlate-
go, że wybraliście tę 
drogę.

Osoby powoła-
ne pokazują światu, 
że wspólnoty w swej 
różnorodności cha-
ryzmatów i jako Ko-
ściół idziemy razem 
drogą wyznaczoną 
nam przez Jezusa. 
Ważne by w tej róż-
norodności chary-
zmatów to Jezus był 
najważniejszy, bo to 
Jego światło rozświe-
tla mroki i decyduje 
o pięknie powoła-
nia. Osoba powołana 
jest zwiastunem Bo-
żym, która w świe-
cie ogarniętym przez 
mrok ma ukazywać 
Jezusa światło i gło-
sić słowo nadziei. 
Powołani swoją co-
dzienną ofiarą kon-
sekrowanego życia 
mają wskazywać na te wartości, które przypominają o 
życiu nadprzyrodzonym czyli prowadzą innych do wia-
ry w Boga i dążenia do świętości. Tego świadectwa mi-
łości i jedności potrzeba dzisiaj światu.

Realizacja powołania nie jest możliwa bez modli-
twy. Tego uczył nas bł. ks. Antoni Rewera, wiele razy 
przypominając, że osoba powołana to człowiek modli-
twy, który jest zdolny do niesienia miłości ludzkim ser-
com. Bł. Antoni Rewera sam dał nam przykład miłości 
Pana Boga i ludzi. Wciąż uczymy się, jak go naśladować. 
Bądźmy otwarci na natchnienia Ducha Świętego, który 
jest Duchem Miłości.

Jesteś kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym!
Twoja droga życia i powołania jest jedyna w swo-

im rodzaju. Bóg sam cię poprowadzi. Zaufaj MU! On 
wybierze to, co dla Ciebie jest najlepsze. Zmartwych-
wstały Jezus posyła nas – „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”! Słowem, gestem, 
uśmiechem i dobrym uczynkiem – głośmy Dobrą No-
winę!

Dołączysz do nas?

Kontakt:
s. Julia Kalarus CFS (referentka powołaniowa)

tel. 790583354
s.kalarusjulia@interia.pl

GDY DOBRY PASTERZ WOŁA…


