Czwarta niedziela wielkanocna, niedziela Dobrego Pasterza, jest światowym dniem
modlitw o powołania.
Od niepamiętnych czasów, już w katakumbach i na antycznych mozaikach
przedstawiano Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który mocno trzyma owieczkę na
ramionach. Symbol jednej z najdroższych prawd wiary. W nim wyraża się cała
troska Pana Jezusa o każdego z nas.
Miłość Jezusa do owiec nie cofa się nawet przed ofiarą własnego życia. Chrystus
jest pasterzem, który kocha nas aż do oddania życia. Nie jest najemnikiem, który
jest obcy, który woli ocalić swoje życie niż troszczyć się o dobro owiec. Jest
dobrym pasterzem, który oddaje życie za owce.
Obyśmy zawsze nosili w sobie żywą wiarę, świadomość i głębokie przekonanie, że
Jezus jest przy nas jako nasz Dobry Pasterz, który zna nas po imieniu. Wie, co
przeżywamy, co czujemy, zna doskonale nasze potrzeby i wie co jest konieczne,
abyśmy wzrastali w wierze i miłości. Zna każde nasze westchnienie, każdą radość i
lęk.

Modlitwa o powołania kapłańskie i
zakonne
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich
rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej
służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara
nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz,
by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj
ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy
otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme
prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło
prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele
budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób
kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i
światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i
chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej
miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia
według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla
Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim
tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego
pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

