
DOBRY PASTERZ WYPEŁNIA SWOJE ZADANIA 

4 niedziela wielkanocna – B 

 “Ja jestem dobrym pasterzem” - na ile to już sposobów w ciągu wieków 

wypowiadano te słowa, a ciągle na nowo pojawia się niedosyt ich treści. Nie sposób 

jednak przecenić ich znaczenia, gdyż zawsze pojawia się wraz z nimi pytanie o 

tożsamość kapłańską. Dzisiaj kapłaństwo jest przedmiotem ostrej krytyki i zewnętrznych 

ataków. 

 Kapłani poddani dzisiaj wielorakim próbom muszą się odwołać do tych słów 

Jezusa -“Ja jestem dobrym pasterzem”, ponieważ kryje się w nich ogromna tajemnica 

kapłaństwa Chrystusowego. Płynie z nich pierwsza i zasadnicza prawda o kapłaństwie: 

jeden jest Kapłan, jeden Pośrednik, jeden Pasterz - Jezus Chrystus. Wszyscy zaś 

sprawujący pasterskie funkcje w Kościele uczestniczą w tym jedynym kapłaństwie 

Chrystusowym. Każdy człowiek obdarzony tą godnością uczestniczy w mocy Chrystusa, 

który działa w Kościele przez Ducha Świętego. Kapłan jest Chrystusowym narzędziem 

łaski, jest zewnętrznym znakiem tej łaski, kanałem, przez którego spływa ona na ludzi. 

Wielka to tajemnica, przed którą chylą głowy wszyscy ludzie. 

 Kapłaństwo ma również drugi wymiar. Jest to pasterska posługa Ludowi Bożemu. 

Kapłan jest powołany do tego, aby stojąc na czele trzody Chrystusowej i spełniając swe 

pasterskie funkcje prowadził ludzi do Boga. 

 Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, ma bronić „trzodę przed wilkami”. W 

czasie niebezpieczeństw, dobry pasterz nie opuszcza swoich owiec, wręcz przeciwnie – 

staje w ich obronie, niekiedy nawet do oddania życia za nie. Dlatego nie każdy może 

podjąć trud takiej służby w Kościele.  

 Podstawowe kryterium wyboru do służby kapłańskiej zawiera się w tym pytaniu, 

które Pan Jezus skierował do Piotra: “Czy miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci?” Dlatego 

dobry pasterz żyje dla swoich owiec i nie boi się oddać za nie swojego życie z miłości do 

Jezusa. Wróg owczarni Chrystusowej, ewangeliczny “wilk”, tylko wobec miłości staje 

ogłupiały i bezsilny, tylko łańcuchy miłości mogą go obezwładnić. “Zwyciężył już dziś, 

choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza” - tak powiedział Kard. S. 

Wyszyński, “kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za braci” - słowa Jana 

Pawła II. Każdy, więc dobry pasterz, wcześniej czy później, w różny sposób musi oddać 

swoje życie za “owce”. Przykładem są nasi święci: św. Maksymilian Kolbe, św. Albert, 

bł. Rafał Kalinowski, bł. Bp Kozal, czy ks. Jerzy Popiełuszko. 

 Drugi zasadniczy obowiązek - to opieka duchowa nad Chrystusową trzodą. Życie 

chrześcijanina jest bojowaniem i dopóki kapłańskie ręce na wzór rąk Mojżesza są 

wzniesione do nieba, Kościół działa, rozrasta się i doskonali w swoich członkach. 

Dlatego wszystko, co jest wokół pasterza, co wokół niego się dzieje, musi być modlitwą. 

A jeśli nie jest, staje się wtedy bluźnierstwem i kradzieżą. Kapłan, który się nie modli, 

kradnie to, co należy do Boga i do ludzi, wśród których pracuje. 



 I wreszcie trzeci obowiązek kapłana - to solidarność z trzodą Chrystusową, która 

objawia się, jako odpowiedzialność za wspólne dobro wszystkich wierzących. Pasterz 

musi być najpierw solidarny z tymi, którzy cierpią. Nie może jednak zapomnieć o tych, 

którzy cierpienia zadają, według słów Chrystusa: “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”. 

 Kapłaństwo we wszystkich swoich wymiarach to jednak przede wszystkim 

SŁUŻBA. Prawdziwa zaś radość z kapłańskiej posługi polega na bezmiarze miłości w 

sercu Jedynego Kapłana – Jezusa Chrystusa, która nakazuje mu czynić z siebie ofiarę. 

Dlatego każdy kapłan powinien być otwartą raną na Sercu Zbawiciela, aby z tego Serca 

mogły spływać ożywcze zdroje miłości i miłosierdzia; aby krew i woda przyniosły 

ludziom zbawienie przez obmycie ich dusz z grzechów. 
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