
19. Ja jestem dobrym pasterzem 
     Ja jestem bramą 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  
Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodzie- 
jem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi  
przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu 
otwiera odźwierny, a owce słuchają jego 
głosu; woła on swoje owce po imieniu  
i wyprowadza je. (...) Natomiast za obcym 
nie pójdą, lecz będą uciekać od niego,  
bo nie znają głosu obcych”. (...) „Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bra- 
mą  owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie po- 
słuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - 
- wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. 
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, 
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to,  
aby [owce] miały życie, i miały je w obfitości. 
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pas- 
terz daje życie za swoje owce. Najemnik  
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego 
owce nie są własnością, widząc nadcho-- 
dzącego wilka, opuszcza owce i ucie-        
ka, 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. 
            Jan 10, 1-5;7-15 



Sakrament pokuty i pojednania 
 
Pan Jezus bierze mnie na swoje ramiona, kiedy... 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec,  
zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni   
i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ra- 
miona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się 
ze mną, go znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo  
w  niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca,  
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
nawrócenia.        Łk 15, 3-7 

GÓG,  OJCIEC  MIŁOSIERDZIA,  KTÓRY  POJEDNAŁ  ŚWIAT  ZE  SOBĄ  PRZEZ  ŚMIERĆ 
I  ZMARTWYCHWSTANIE  SWOJEGO  SYNA  I  ZESŁAŁ  DUCHA  ŚWIĘTEGO   
NA  ODPUSZCZENIE  GRZECHÓW,  NIECH   CI  UDZIELI  PRZEBACZENIA  I  POKOJU 
PRZEZ  POSŁUGĘ  KOŚCIOŁA. 
JA  ODPUSZCZAM  TOBIE  GRZECHY  W  IMIĘ  OJCA  I  SYNA,  I  DUCHA  ŚWIĘTEGO. 
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