
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - C 

 Czwarta niedziela wielkanocna stawia przed nami obraz Jezusa, jako 
Dobrego Pasterza. Niedziela ta również zwana “powołaniową”, każe nam 
prosić Pana Żniwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.  

 Zapewne inaczej odbierali słowa Jezusa Ja jestem Dobrym 
Pasterzem Jego palestyńscy słuchacze, żyjący w kręgu kultury rolniczej, 
niż my, ludzie współcześni.  Oni rozumieli, co to znaczy troszczyć się o 
swoje owce, szukać wytrwale tej jednej, zagubionej, której w każdej chwili 
groziło niebezpieczeństwo. Wilki często napadały na całe stada, w ukryciu 
czyhały na młode i płochliwe jagnięta, aby je pochwycić.  Czasem pasterz 
musiał stawać w ich obronie.  Nieraz szukał zabłąkanej owcy w zaroślach i 
wąwozach, ciesząc się, gdy ją odnalazł, bo to była jego własność, jego 
majątek. 

 Ten głos Dobrego Pasterza, Chrystusa - dociera dzisiaj do nas przez 
posługę naszych biskupów i kapłanów. Im Pan Jezus polecił troskę o nas, 
głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. Są oni z ludu wzięci i dla 
ludu postawieni, podlegają tym samym, co my ludzkim słabościom. Jednak 
pełnią tę posługę w imieniu Jezusa i Jego mocą. Dzięki Bożej łasce, to sam 
Chrystus przez nich dokonuje w nas cudu zmartwychwstania. Gromadzi 
nas w swoim Kościele. Zaprasza abyśmy gromadzili się przy jednym stole 
– ołtarzu, na sprawowanie wspólnej ofiary Mszy św., pamiątki Jego śmierci 
i zmartwychwstania   

 Tak, więc tajemnica życia wiecznego i zjednoczenia Boga z ludźmi 
jest złożona w ręce kapłańskie. I chociaż jedynym Pasterzem-Kaplanem 
jest Chrystus, to w Jego kapłaństwie mamy udział także i my. Wierni 
poprzez chrzest, a księża i biskupi dodatkowo, przez święcenia kapłańskie 
i sakrę biskupią. 

 O znaczeniu posługi kapłańskiej mogą najwięcej powiedzieć ci, którzy 
zostali tej posługi pozbawieni. O braku kapłanów tak mówił Ojciec św. Jan 
Paweł II na początku swego pontyfikatu: “Pomyślcie o tych miejscach, na 
których ludzie tak bardzo oczekują kapłana, gdzie całymi latami odczuwają 
jego brak, nie przestają pragnąć jego obecności. I bywa czasem tak, że 
zbierają się w opuszczonej świątyni i kładą na ołtarzu pozostałą jeszcze po 
ostatnim z nich stułę kapłańską i odmawiają wszystkie modlitwy liturgii 
mszalnej, a przed przeistoczeniem zapada głęboka cisza, może tylko 
przerywana płaczem... tak bardzo pragną usłyszeć te słowa, które tylko 
usta kapłańskie mogą skutecznie wypowiedzieć, tak bardzo pragną tej 
eucharystycznej Komunii, która tylko przez posługę kapłana może stać się 



ich udziałem i tak bardzo pragną usłyszeć Boskie słowa przebaczenia: I ja 
odpuszczam tobie grzechy. Tak bardzo przeżywają brak nieobecnego 
wśród nich kapłana! Takich miejsc na świecie jest wiele. Sami coraz 
bardziej doświadczamy brak księży, czy zatroskanych o dzieci i młodzież 
sióstr zakonnych.  

 Dziś, w niedzielę Dobrego Pasterza, przypomina nam Kościół, 
zwłaszcza chorym i cierpiącym, że mamy nieustannie modlić się o nowe i 
święte powołania kapłańskie, aby lud Boży nie był nigdy pozbawiony 
duszpasterzy. Zachęca nas do tego Chrystus mówiąc: Proście Pana żniwa, 
aby posłał robotników na żniwo swoje! Trzeba, aby wśród nas, a zwłaszcza 
wśród chorych powstało prawdziwe przymierze modlitwy w tej intencji. 
Tego chce sam Chrystus, abyśmy się modlili o tych, przez których On sam 
będzie prowadził dalej dzieło zbawienia człowieka. Nieraz w chwilach 
zwątpień, w samotności i cierpieniu pytacie o sens waszego życia. 
Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, to jedno z ważnych waszych 
zadań do spełnienia. Zadanie, do którego powołuje was sam Chrystus. 

 Paweł i Barnaba to pierwsze pokolenie tych, którzy nieśli swym 
braciom radosną, Dobrą Nowinę o zbawieniu. Ileż mówi nam o tym 
dzisiejszy fragment z Dziejów Apostolskich! Z jednej strony spotykała ich 
zazdrość, bluźnierstwa i prześladowanie. Z drugiej strony radość i 
uwielbienie Boga z powodu Słowa Pańskiego, które głosili. Posługa 
duszpasterska jest zawsze tak właśnie przyjmowana. Głosić, że Pan Bóg 
jest światłością i tylko On może nas zbawić, nie jest rzeczą łatwą, 
zwłaszcza dzisiaj. Co kilka minut na świecie umiera śmiercią męczeńską 
jeden z naszych braci, wyznawców Chrystusa. Wypraszając łaskę 
powołania kapłańskiego lub zakonnego przynosimy Kościołowi wielki dar i 
tym samym spełniamy Jego prośbę: żniwo prawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Mamy o 
to prosić wszyscy, zdrowi i chorzy, w kościołach i w domu, bo od tego 
zależy, czy będą wśród nas kapłani i czy będzie sprawowana Eucharystia i 
sakramenty, czy będzie głoszona Ewangelia, Dobra Nowina. Amen. 
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