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EWANGELIA (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, którego owce nie są własnością, 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 zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 
owczarnia, jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie 
zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. 
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 367, 725, 1439) 
Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich 
wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla 
nich mieszkam w tabernakulum, jako Król miłosierdzia pragnę obdarzać dusze łaskami,

Niechaj ziemia umilknie, Ty sam mów do mnie, Jezu, Ty wiesz, że nie rozumiem głosu 
innego tylko Twój – Pasterzu dobry. W mieszkaniu serca mojego jest owa puszcza, gdzie 
żadne stworzenie przystępu nie ma. Tyś sam w nim Królem.

Pozostałam sam na sam z Ojcem niebieskim. W tej to chwili poznałam głębiej trzy Boskie 
Osoby, które całą wieczność kontemplować będziemy, a po milionach lat poznamy, żeśmy 
dopiero zaczęli swoją kontemplację. O, jak wielkie jest miłosierdzie Boże, że 
dopuszcza człowieka do takiego wielkiego udziału w swym Boskim szczęściu, ale 
zarazem, jak wielki ból przenika me serce, że wiele dusz wzgardziło tym szczęściem. 
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➡ Zmartwychwstały Jezus jest Dobrym Pasterzem. Pragnie mnie prowadzić w ramiona 
Ojca niebieskiego, który mnie kocha miłością nieskończoną. 


➡ Czy staram się wsłuchiwać codziennie w głos mojego Pasterza, który w każdej chwili 
mówi do mnie w głębi mojego serca?


➡ Będę prosił Ducha Świętego o  łaskę ufności i wyciszenia serca, abym mógł usłyszeć 
Boży głos... 
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