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IV Niedziela Wielkanocna

Ewangelia niedzielna
Jezus jest dobrym pasterzem

IV tydzień psałterza
26 IV 2015, nr 17(30) 2015
Dz 4, 8-12
Ps 118, 1. 8-9. 21-23. 26. 28, 1 J 3, 1-2
J 10, 11-18

Jezus powiedział: "Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie
należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i
rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie
zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. 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".

KOMENTUJE KS. JÓZEF JĘDRZEJEWSKI
Są różne powołania. Cieszymy się z bardzo dobrego lekarza, ogrodnika czy rolnika.
W Niedzielę Dobrego Pasterza, gdy modlimy się o powołania do stanu kapłańskiego,
przyglądamy się Jezusowi – Dobremu Pasterzowi. Stary Testament ukazuje wielu bardzo
dobrych pasterzy ludu i owiec.
Jednak Chrystus jest najlepszym Pasterzem. Za swój Kościół oddał życie. Nie zląkł się złego
wilka”. Stanął w obronie powierzonej trzody.
Istotne jest, abyśmy słuchali Go i za Nim szli.
Święty Paweł przed Sanhedrynem odważnie
określił posłannictwo Jezusa. Przykre jest, że
„Kamień” został odrzucony przez niektórych.
My Boga i nawrócenia nie
odrzuciliśmy. Przez chrzest jesteśmy
wszczepieni w dzieło zbawienia.

RAFAŁ NOWICKI
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Br. Stefan,
cysters mieszkający w Wąchocku,
oprowadzał po klasztorze naszą wycieczkę gimnazjalistów

BÓG, KTÓRY PROWADZI
DO ZIEMI SWOICH OBIETNIC!
Drogi powołania są różne, aż czasem można być
zdziwionym ich różnorodnością. Bóg, który powołuje
człowieka, nigdy nie zabiera mu daru wolności, ale
względem każdego z osobna posługuje się szczególną
pedagogią, zwłaszcza w odniesieniu do osobistej historii
życia.
Mam na imię Stefan od 5 lat jestem bratem w zakonie
Cystersów w Wąchocku (woj. świętokrzyskie). Obecnie
przygotowuje się do złożenia w zakonie ślubów
wieczystych oraz przyjęcia święceń diakonatu
i prezbiteratu. Moja droga do cysterskiego opactwa nie
była łatwa i trochę czasu upłynęło zanim tu dotarłem,
trochę to tak jak z narodem Izraelskim po wyjściu z Egiptu,
kiedy to wędrowali do Ziemi Obiecanej 40 lat, a mogli to
uczynić o wiele szybciej. Bóg powiada „Moje drogi nie są
waszymi drogami”. To On powołuje i to On wyznacza drogę
naszego nawrócenia i uświęcania i to On nas na niej
formuje.
Pochodzę z maleńkiej miejscowości Sułkowice koło Buska –
Zdroju. Moja rodzina była i jest chrześcijańska, ale - jak to
często bywa - religijność ta wynika bardziej z tradycji.
Przykładu wiary i modlitwy uczyłem się początkowo od
babci, na katechezie oraz później w parafii u boku ks.
Proboszcza, który od początku widział we mnie powołanie
i stopniowo pomagał mi je odkrywać. Bóg dał mi go za
przewodnika, jak anioła Rafała Tobiaszowi. Związałem się
mocno z parafią, uczestnicząc w liturgii, w parafialnych
grupach, pielgrzymkach. Często się modliłem za siebie jak
i za moją rodzinę i parafię. Szkoła średnia, okres
dojrzewania, nowe znajomości, pierwsze poważniejsze
miłości nieco przyćmiły głos powołania do wyłącznej służby
Bogu.
Jednak przed maturą Bóg znów mocniej zawołał „Pójdź za
Mną”. Postawił na mojej drodze kolejną osobę, był to
paulin, kleryk Marcin z mojej rodzinnej parafii, on to zaprosił
mnie na Jasną Górę na rekolekcje powołaniowe. Tam
u stóp Matki Bożej Jezus zaszczepił w mym sercu powołanie
do życia zakonnego. Związałem się z zakonem, gdzie
rozpocząłem formację i studia filozoficzno-teologiczne. Ta
wędrówka nie miała być jednak tą, na której miałem służyć
Bogu. Bóg dotknął mnie osobistym doświadczeniem, które
zrodziło we mnie bunt i niezrozumienie, przez co po
2 latach postanowiłem odejść, by na nowo przemyśleć
swoją drogę. Kontynuowałem dalej studia, zacząłem
pracować w Krakowie. Był to czas wielu prób, odnalezienia

się w nowej, obcej sytuacji, prób wiary, sensu życia. Był to
czas trudny, jednak Bóg troskliwie mnie prowadził i uczył
pokory, nie pozwolił, abym stracił dar wiary. Postawił ma
mojej drodze wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym,
w której na nowo odnalazłem duchową siłę. W niej
przeżyłem moje kolejne nawrócenie, co zaowocowało
jeszcze większym przylgnięciem do Boga. Pytałem na
modlitwie Jezusa; co mam dalej robić, jak odnaleźć tę
właściwą drogę, gdzie chcesz mnie Jezu wykorzystać dla
swej chwały?
Światło przyszło z czasem i postanowiłem wejść na drogę
życia zakonnego, zacząłem się rozglądać po różnych
zakonach, jednakże bardziej o starej, monastycznej tradycji
by móc oddać się Bogu w modlitwie i posłudze. Bóg myślę,
że pod natchnieniem Ducha Św. postawił przede mną
zakon Cysterski i zaprosił mnie do wejścia na drogę pokoleń
mnichów, którzy dążyli i dążą do uświęcenia poprzez
modlitwę i pracę. Odbyłem już początkową formację,
skończyłem seminarium, a obecnie przygotowuje się do
złożenia ślubów wieczystych i przyjęcia święceń. Bóg
prowadził mnie drogami, na których były rożne zakręty,
chwile trudne i momenty zwątpienia, ale były też chwile
radości, głębokich duchowych przeżyć. Przekonuje się
z perspektywy czasu, że ta droga była dla mnie wolą Bożą
aż do tej chwili i wierzę, że będę nią kroczył dalej, by
naśladować Jezusa Chrystusa i świętych zakonu, w drodze
do ostatecznego celu mojej pielgrzymki życia, jakim jest
Ojczyzna Niebieska. Powołanie zakonne w sposób
szczególny wyraża ofiarę życia, jaką człowiek składa na
wyłączną służbę dla Boga i misję modlitwy za cały świat. Ta
ofiara życia w zakonie Cysterskim wyraża się w sposób
szczególny w modlitwie liturgicznej, medytacji nad Bożym
słowem oraz pracy fizycznej we wspólnocie braci, zgodnie
z założeniami reguły św. Benedykta. Uwielbiam Boga za
dar powołania, za to, że obdarzył mnie takim wielkim
zaszczytem, a zarazem zadaniem do wypełnienia. Każdego
dnia Pan Bóg uczy mnie pokory w codziennym zmaganiu się
ze swymi słabościami, drugim współbratem, trudami życia
w dyscyplinie zakonnej. Uwielbiam Jezusa, że wprowadził
mnie na tę drogę i każdego dnia mi na niej towarzyszy, jako
przewodnik i przyjaciel. Jestem Mu wdzięczny, że pragnie
mnie kształtować, uczy i formuje moją postawę zakonnika,
poprzez różne wydarzenia, sytuacje i spotkane osoby.
Uwielbiam Jezusa, że daje mi odkrywać siebie, że szanuje
moją wolność i zaprasza do nieustannej pracy nad sobą
oraz do postawy nawrócenia.
W Roku Życia Konsekrowanego uwielbiam Cię Panie Boże
za łaskę powołania, za miłosierdzie, jakie mi okazałeś
i okazujesz. Z sercem przepełnionym pragnieniem
świętości proszę Cię Jezu o łaskę wierności i pokoju serca,
by kroczyć po tej drodze jak niegdyś lud Izraela przez
pustynię, aby ujrzeć ziemię Bożych obietnic.

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65

OGŁOSZENIA
PARAFIALNE

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com
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MSZE ŚWIĘTE

1. Dzisiejszą niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania
W DNI POWSZEDNIE:
Kapłańskie i Zakonne. Pamiętajmy w naszych modlitwach o klerykach
Warszawskiego Seminarium Duchownego przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
6.30, 7.30, 18.00
kapłaństwa.
W NIEDZIELE:
2. Jutro, w poniedziałek 27 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. o rychłą
6.30, 8.00
beatyfikację
Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, kapłana pochodzącego z naszej parafii, trwale
9.30 - dla młodzieży,
obecnego w pamięci Narodu i Kościoła.
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi 3.W środę, 29 kwietnia po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.
12.30 - suma za parafian 4. W piątek rozpoczyna się maj – miesiąc, w którym czcimy Matkę Bożą. Zapraszamy na
nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 18.30.
17.00, 19.00
5. W piątek, 1 maja obchodzimy 1 rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II. O godz. 18 będzie
WYPOMINKI ROCZNE Msza św. dziękczynna za dar życia i świętości Papieża Polaka.
Msza św. w każdy
6.W tym tygodniu, 1 maja przypada I piątek miesiąca. Msza św. wotywna o Najświętszym
I poniedziałek miesiąca Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź podczas każdej Mszy św. Dzieci zapraszamy na
o godz. 18.00
spowiedź od godz. 16.00, a na Mszę św. o godz. 16.30.
KORONKA
7. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy chorych zamieszkałych na terenie naszej parafii.
Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.
DO BOŻEGO
8. Spotkanie wspólnoty Rodziny Radia Maryja w piątek, 1 maja po Mszy św. wieczornej
MIŁOSIERDZIA
w domu katechetycznym.
piątek - godz. 18.00
9. W sobotę, 2 maja po Mszy św. o godz. 7.30 nabożeństwo z racji I soboty miesiąca.
KANCELARIA CZYNNA 10. W niedzielę, 3 maja o godz. 12.30 zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny.
11. Również w niedzielę, 3 maja po sumie adoracja Najświętszego sakramentu i procesja
OD PONIEDZIAŁKU
eucharystyczna z racji I niedzieli miesiąca. Zapraszamy asystę liturgiczną, bielanki
DO PIĄTKU
i ministrantów.
- od 8.30 do 10.00
12.Ofiary składane na tace w I niedzielę miesiąca przeznaczone są na cele inwestycyjne.
13. Narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa zapraszamy na
- od 16.00 do 17.30
nauki przedmałżeńskie. Pierwsze spotkanie będzie w niedzielę, 3 maja o godz.
18.00 w salach domu parafialnego (ul. Worowska 1).
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
14. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie „Gość Niedzielny”
i „Niedziela”.
17912800022001000002730001
15. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
- śp. Józef Celiński l. 70, - śp. Andrzej Sylwanowski l. 64,
- śp. Dorota Maroszek l. 27.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
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Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

- w środę - święto św. Katarzyny Sieneńskiej,
- w piątek - wspomnienie św. Józefa rzemieślnika,
- w sobotę przeniesiona z Niedzieli, 3 maja - Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski – głównej
Patronki Polski.

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
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