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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w auli bł. Jana 
Pawła II 

Owce na pustyni 
Patrycja i Nikodem  

     Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryze-
usze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któ ż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jed-
ną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyja-
ciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo 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 nawróce-
nia.” 
     Kiedy ostatnio rozważałem ten fragment Ewangelii, uderzyły mnie mocno słowa: „Któ ż              
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, NIE ZOSTAWIA DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU 
DZIEWIĘCIU NA PUSTYNI i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?”  
     Zastanawiałem się, jak to pytanie zabrzmiało w uszach ludzi, którzy słuchali Jezusa. Mu-
sieli myśleć o Nim, że to wariat. Kto bowiem zostawiłby, i to jeszcze na dodatek na pustyni, 
99 owiec, żeby szukać jednej? Nikt przy zdrowych zmysłach by czegoś takiego nie zrobił. 
A Jezus z taką oczywistością mówi: któż by nie zostawił? 
     Zastanówmy się, co te słowa mogą znaczyć dla nas. Wszyscy wiemy, że owce to symbol 
nas, wierzących, owczarnia to wspólnota wierzących – Kościół. Zagubiona owca to człowiek, 
który przez  pogrążanie się w grzechu, coraz bardziej oddala się od wspólnoty i od Jezusa. 
Popatrzmy więc na te słowa z tej perspektywy. 
     Gdyby wszystkie owce były razem z pasterzem, byłyby bezpieczne, bo obecność pasterza 
zapewnia im pełne bezpieczeństwo. Ale gdy jedna się gubi, pasterz pozostawia stado                                   
i podąża za zagubioną. Owce zostają bez pasterza. Są na pustyni, gdzie w ciągu dnia jest nie-
miłosiernie gorąco, w nocy zaś bardzo zimno. Dookoła nie ma pożywienia, ani napoju. Dla-
czego on je tu zostawia, samotne, bezbronne, bez opieki?  
     Rzecz w tym, że one nie są tak naprawdę samotne. Bo mają... siebie, mają stado, „po na-
szemu” – wspólnotę i to ta wspólnota zapewnia im teraz bezpieczeństwo. Aby przeżyć, muszą 
mocno tej wspólnoty się trzymać i wzajemnie sobą opiekować. Muszą cierpliwie czekać na 
powrót pasterza, Jezusa. On im zaufał. Zaufał, że będą Go naśladować zajmując się sobą na-
wzajem i choć to naśladowanie będzie bardzo nieudolne, (bo jak owca może naśladować pa-
sterza), to jednak to wystarczy, aby stado, wspólnota, przetrwała.  
On zaufał, że im też zależy na tej jednej zagubionej, że kiedy z nią powróci, wspólnota przyj-
mie ją z radością. 
     Tak właśnie powinniśmy traktować tą naszą wspólnotę, którą jest Kościół. Choć życie tu 
na ziemi jest swego rodzaju wygnaniem, pustynią, choć nie możemy oglądać Jezusa twarzą               
w twarz, jakbyśmy tego pragnęli, to jednak pamiętajmy o wzajemnym traktowaniu się                                
z miłością, o wyrozumiałości i opiece wobec „słabszych” braci i cierpliwym oczekiwaniu na 
tych, którzy na razie są jeszcze poza wspólnotą; wreszcie o radosnym przyjmowaniu tych, co 
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powracają, nieraz z bardzo daleka...  Trzymajmy dla nich miejsce w naszych sercach, zawsze 
otwarte i pełne przyjaźni. 
     Pamiętajmy, że skwar, chłód czy brak pożywienia na pustyni to symbole pokus, trudności, 
które mogą osłabiać naszego ducha. Pamiętajmy, by modlić się za siebie wzajemnie, opieko-
wać duchowo. Tego pragnie od nas Jezus. Ufa, że tacy właśnie będziemy dla siebie            
w tej wspólnocie, którą jest Kościół. 
     Tu znajdujemy odpowiedź na pytanie postawione przez Jezusa: któż nie zostawiłby 
99 owiec na pustyni? Nie zostawiłby ich ten, kto nie ma zaufania do swoich owiec, kto ich nie 
zna. Bo prawdziwy, dobry pasterz zna swoje owce, wie, czego może się po nich spodziewać, 
wie, jakimi drogami je prowadzał i wie, że one dobrze poznały te drogi chodząc za nim. Dla-
tego nie boi się ich zostawić, choćby i na pustyni. 
     Nie zawiedźmy Jezusa. Nie zawiedźmy Jego zaufania do nas. 
     Gdy tak właśnie będziemy postępować, spotka nas niezwykła nagroda: staniemy się „przy-
jaciółmi Jezusa”, zaproszonymi na ucztę, staniemy się tymi, z którymi Jezus dzieli radość, 
wesele, którzy „zapominają” jakby, że czas wygnania wciąż trwa. Będziemy doświadczać 
w sobie radości Jezusa Samego, radości z „jednego grzesznika, który się nawraca”. 

Słowo Boże do medytacji 
− śr – Mt 10,1-7 Rozesłanie Apostołów 
− cz – Mt 19,27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa 
− pt – Mt 10,16-23 Apostołowie będą prześladowani 
− so – Mt 10,24-33 Nie bójcie się ludzi 
− n – Łk 10,25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 
− pn – Mt 10,34-11,1 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje 
− wt – Mt 11,20-24 Jezus gromi oporne miasta 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bp. Jana. 

� W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.  
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę 
przed zniechęceniem.  

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin               
i bliskich. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, 
Fundacja Charismata i inne). 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty 

Ogłoszenia 
1. W czasie wakacji spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy wtorek. 
2. 14 lipca, godz. 17:00; Katedra; Msza święta dziękczynna za posługę I biskupa 

rzeszowskiego Kazimierza Górnego. 
3. 20 lipca, godz. 16:30; Katedra; ingres bp Jana Wątroby  
4. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. 

Zamieszczamy tam wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania 
na każdy dzień, opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także 
rozmawiamy ze sobą. 
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