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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - parochial vicar 
Fr. Józef Błaszak OFMConv. - hospital chaplain 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

KATECHECI / CATECHISTS  
Diakon Paweł Sawiak - bierzmowanie; Urszula Boryczka - kl. 0 

Elżbieta Sokołowska - kl. 0; Danuta Surowiec-Ramos - kl. 2; 
Zofia Fiedorczyk - kl. 3; Monika Danek - kl. 4;  
Anna Maziarz - kl. 5; Piotr Goszczynski - kl. 6;  

Danuta Daniels - kl. 6; Eugeniusz Bramowski - kl. 7;  
Alicja Szewczyk - zastępstwa; Beata Kozak - zastępstwa;  

Małgorzata Sokołowski - zastępstwa; 
Iwona Gajczak - koordynatorka  

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator 

- Mrs. Iwona Gajczak 
Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

RADA PARAFIALNA / PARISH COUNCIL  
Mr. Szymon Biegański, Mr. Grzegorz Boryczka, Mr. Eugeniusz 
Bramowski, Mr. Czesław Kilian, Mr. Jan Kozak, Ms. Maryann 

Sadowski, Mr. Zbigniew Saletnik, Ms. Danuta Urbaniak, 
Mrs. Lucy Willis, Mrs. Władzia Wygonowska 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  
Ms. Constance Bielawski, Mr. Grzegorz Boryczka, 

Mr. Maks Gradziuk, Mr. Rafał Jabłonka, 
Mr. Richard Rolak, Mr. Wiesław Wierzbowski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 

 Sala św. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall  
Kontakt w sprawie wynajmu sali: tel: 617-268-4355 
  W sprawie sprzętu audio-wizualnego tel. 617-922-3691 
Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355 
  For audio-visual equipment tel. 617-922-3691 (Mariusz) 

 Ministranci / Altar Servers - Eugeniusz Bramowski  
Spotkania w pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana 
Pawła II o godz. 10:00 am (781-871-2991) 

 Fundacja Kultury Polskiej - Polish Cultural Foundation, 
Inc. - Mr. Andrzej Pronczuk - tel. 617-859-9910 

 Polska Szkoła Sobotnia - Polish Saturday School 
- Mr. Jan Kozak - tel. 617-464-2485 

 Chór Parafialny i Chórek Dziecięcy Promyki św. Jana 
Pawła II - Parish Choir & Children Choir  
- Mrs. Marta Saletnik, tel. kom. 857-212-7962 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 
Mr. Wincenty Wiktorowski - tel. 617-288-1649 
Grupa AA - Stanisław, tel. 508 283 4262 Sala pod kościołem. 

 Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 pm 

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 pm - St. John Paul II hall 
www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 
tel. 617-436-5779 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
Sisters of Our Lady of Mercy:  tel. 617-288-1202 

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater  
- Mrs. Małgorzata Tutko: tel. 617-325-2208 

 Harcerze / Polish Scouts - The meetings will be conducted  
in Polish for young boys and girls. Contact information:  
Mateusz Wozny,  
tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Klub Polski 
Polish American Citizens Club - Mr. Christopher Lisek 

 Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

        Monday - Thursday                   Friday 
         10:00 am - 4:00 pm             8:00 am - 1:00 pm 

Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Wed.  7:00 am (English) 
 8:00 am (Polish) 

Thursday  7:00 am (English) 
 7:00 pm (Polish) 

Friday  7:00 am (English) 
 6:00 pm - 7:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr. - Koronka 
 Spowiedź - Adoration, Divine Mercy Chaplet, Confession  

 7:00 pm (Polish) 

Saturday 8:00 am (Polish) 
 4:00 pm (English) 
 7:00 pm (Polish) 

Sunday 8:00 am (Polish) 
 9:30 am (English) 
 11:00 am (Polish) 

Holydays - as announced 

SPOWIEDŹ / CONFESSIONS  

Friday 6:00 pm and every day 30 min. before Masses. 

CHRZEST / BAPTISM 

By arrangement with the priest.  
Instruction for parents and godparents is required. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA / MARRIAGE 

Please, make arrangement with the parish office at least six 
months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the office to ar-
range for a priest to visit and administer the Sacraments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary 
rzymsko-katolickiej i polskiego dziedzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy 
Bogu i sobie nawzajem zachowując i dzieląc się naszymi 
polskimi tradycjami w otwarciu się na wszystkich ludzi. 
Parafię obsługują Ojcowie Franciszkanie. 
 
The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is 
to bear witness to our Roman Catholic faith and our Polish 
heritage. We strive to continue to serve God and each other, 
celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out 
to all people. The parish is served by Conventual Franciscan Friars. 
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Saturday, January 17, 2015 - św. Antoniego, opata 

 8:00 am † Z rodziny Aniskiewicz, Kuzmickich, Kiturko,  

     Kasztanowych, Ragiń — Lilia 

 4:00 pm - Safe and healthy delivery for Iwona — Husband & son 

 7:00 pm † Marian Gorczyński i jego rodzice — Żona z rodziną 

2 SUNDAY - January 18, 2015 - 2 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Marianna Kaczkowska — Genowefa i Jan Kotowski 

 9:30 am † Helen Wiencek — Chester Górny & family 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS (Msza dla dzieci) 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  † Helena Sawicka (1 roczn.) — Syn Tadeusz 

Monday, January 19, 2015 - Martin Luther King, Jr. Holiday 

 7:00 am † Sofia Cieplik — Ela Litman & family 

 8:00 am † Maria Węglarczyk — Bożena Kuran 

Tuesday, January 20, 2015  

 7:00 am † Sofia Cieplik — Maria & Tadeusz Lipiński 

 8:00 am † Halina Kulikowska — Władzia Wygonowska z rodziną 

Wednesday, January 21, 2015  

 7:00 am † Maria & Tadeusz — Family 

 8:00 am † Antonina i Antoni Pawlik — Syn 

Thursday, January 22, 2015 - św. Agnieszki dziewicy i męczennicy 

 7:00 am † Eleanor Stanley — Richard Rolak 

 7:00 pm † Zofia Duda — Córka Gienia z rodziną 

  - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zeni Grochowskiej 

     — Rodzina Grochowskich 

Friday, January 23, 2015  

 7:00 am   

 6:00 pm Wystawienie N.S., Adoracja, Spowiedź, Koronka 

 7:00 pm - O Boże błogosławieństwo dla Iwony, Adama i Mai 

     — Maria i tata 

Saturday, January 24, 2015 - św. Franciszka Salezego 

 8:00 am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Nolah Trivedi  

     z okazji pierwszych urodzin — Rodzice 

 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

 7:00 pm † Zofia i Kazimierz Gugała — Córka z rodziną 

3 SUNDAY - January 25 2015 - 3 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Henryk, Marianna, Alina Jakubiak, Franciszek Wygonowski 

     — Rodzina 

 9:30 am † Eugenia Urbaniak (anniv.) — Daughter 

 11:00 am - W intencji bierzmowanych i ich rodzin — Własna 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  † Halina Kulikowska — Zofia Waloch 

  † Zofia Grochowska — Rodzina Grochowskich 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Hearing the Call 

In the call of Samuel and the first Apostles, 

today's Readings shed light on our own call-

ing to be followers of Christ. 

Notice in the Gospel today that John's disci-

ples are prepared to hear God's call. They are 

already looking for the Messiah, so they trust 

in John's word and follow when he points out 

the Lamb of God walking by.  

Samuel is also waiting on the Lord - sleeping 

near the Ark of the Covenant where God's 

glory dwells, taking instruction from Eli, the 

high priest.  

Samuel listened to God's word and the Lord 

was with him. And Samuel, through his 

word, turned all Israel to the Lord (see 1 Samuel 

3:21; 7:2-3). The disciples too, heard and fol-

lowed - words we hear repeatedly in today's 

Gospel. They stayed with the Lord and by 

their testimony brought others to the Lord.  

These scenes from salvation history should 

give us strength to embrace God's will and to 

follow His call in our lives. 

God is constantly calling to each of us - per-

sonally, by name (see Isaiah 43:1; John 10:3). He 

wants us to seek Him in love, to long for His 

word (see Wisdom 6:11-12). We must desire al-

ways, as the apostles did, to stay where the 

Lord stays, to constantly seek His face (see 

Psalm 42:2).  

For we are not our own, but belong to the 

Lord, as Paul says in today's Epistle.  

We must have ears open to obedience, and 

write His word within our hearts. We must 

trust in the Lord's promise - that if we come 

to Him in faith, He will abide with us (see John 

5:14; 14:21-23), and raise us by His power. And 

we must reflect in our lives the love He has 

shown us, so that others too may find the 

Messiah. 

As we renew our vows of discipleship in this 

Eucharist, let us approach the altar singing 

the new song of today's Psalm: "Behold 

I come . . . to do your will O God." 

By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of January 18, 2015 

18 SUN 1 Sm 3:3b-10, 19/ 

1 Cor 6:13c-15a, 17-20/Jn 1:35-42 

19 Mon Heb 5:1-10/Mk 2:18-22 

20 Tue Heb 6:10-20/Mk 2:23-28 

21 Wed Heb 7:1-3, 15-17/Mk 3:1-6 

22 Thu Heb 7:25-8:6/Mk 3:7-12 

23 Fri Heb 8:6-13/Mk 3:13-19 

24 Sat Heb 9:2-3, 11-14/Mk 3:20-21 

25 SUN Jon 3:1-5, 10/1 Cor 7:29-31/ 

Mk 1:14-20 
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II SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR JANUARY 2015 

Universal: That those from diverse religious traditions 
and all people of good will may work together for peace.  
Mission: That in this year dedicated to consecrated life, 

religious men and women may rediscover the joy of fol-

lowing Christ and strive to serve the poor with zeal.  

REGULAR DEVOTIONS 
♦ Sunday - 10:45 am — prayers for priests and the parish  
♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11:00 am. 
♦ Tuesday - After Mass at 7:00 am and 8:00 am 

- Devotion to St. Anthony of Padua. 
♦ Thursday - After Mass at 7:00 am and 7:00 pm 

- Devotion to Our Lady of Częstochowa. 
♦ Friday - 6:00 pm - Exposition and adoration of the Blessed 

Sacrament - Confession - Chaplet of Divine Mercy. 
At 7:00 pm - Mass (in Polish). 

CATHOLIC APPEAL OF 2014 

Thank you to all who partici-
pated in the 2014 Catholic Ap-
peal. We have met our assess-

ment for the 2014 Catholic Appeal and will be re-
ceiving a rebate of $1,678.45 from the archdiocese.  
We look forward to your support during the 2015 
Catholic Appeal. 

VVOCATIONOCATION  PPROMOTIONROMOTION  
The Archdiocesan Vocation 

Office is organizing a Discern-

ment Retreat for men interested 

in learning more about the vo-

cation to the Priesthood lead by 
His Eminence Cardinal Seán 

O'Malley. 

 On Friday, March 27, 2015 

to Saturday, March 28, 2015 for men ages 35 and 

older; 

 From Friday, March 27, 2015 to Sunday March 

29, 2015 for men ages 18-35 years. 

Anyone interested to participate in the retreat is re-

quested to contact our parish office. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

AADAMDAM  TTADEUSZADEUSZ  KKOWALSKIOWALSKI 

01.18.2015 o godz. 8:00 am  

ZMARŁLI 

Śp. TTHERESAHERESA  GGRYGORCEWICZRYGORCEWICZ  KKELLEYELLEY  l. 69l. 69  

Śp. SSOFIAOFIA  CCIEPLIKIEPLIK  l. 93l. 93  
Wieczny odpoczynek  

racz im dać, Panie 

Saint Agnes - virgin and martyr - January 21 

St. Agnes was a Roman girl who was only thirteen years old when she 

suffered martyrdom for her Faith. Agnes had made a promise, a prom-

ise to God never to stain her purity. Her love for the Lord was very 

great and she hated sin even more than death! Since she was very 

beautiful, many young men wished to marry Agnes, but she would 

always say, "Jesus Christ is my only Spouse." 

Procop, the Governor's son, became very angry when she refused him. 

He had tried to win her for his wife with rich gifts and promises, but 

the beautiful young girl kept saying, "I am already promised to 

theLord of the Universe. He is more splendid than the sun and the 

stars, and He has said He will never leave me!" In great anger, Procop 

accused her of being a Christian and brought her to his father, the 

Governor. The Governor promised Agnes wonderful gifts if she 

would only deny God, but Agnes refused. He tried to change her mind 

by putting her in chains, but her lovely face shone with joy. Next he 

sent her to a place of sin, but an Angel protected her. At last, she was 

condemned to death. Even the pagans cried to see such a young and 

beautiful girl going to death. Yet, Agnes was as happy as a bride on 

her wedding day. She did not pay attention to those who begged her to 

save herself. "I would offend my Spouse," she said, "if I were to try to please you. He chose me first and He 

shall have me!" Then she prayed and bowed her head for the death-stroke of the sword. 

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=10849
http://www.catholic.org/clife/jesus
http://www.catholic.org/shopping/?category=10
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=12332
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=2927
http://www.catholic.org/shopping/?category=10
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=8001
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=774
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,851.00; Kolekta II - $1,461.00 

Chór po koncercie 3 stycznia zebrał na własne po-

trzeby $354. 
♦ In memory of Margaret & Peggy Kalinowski  

by John Kalinowski - $100 

♦ Church donation by Ryszarda & Andrzej Warot - $300 

♦ Church donation by Renata & Leon Bester - $1,000 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, 
Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - styczeń 2015 

Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji reli-

gijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promo-

waniu pokoju . 

Intencja misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konse-

krowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą 

z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu 

ubogim. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby wszyscy wierzący w Chrystusa byli przekonani, że jest 

możliwe osiągnięcie jedności chrześcijan, zaczynając od co-

dziennych gestów tworzących tę komunię.  

PPODZIĘKOWANIAODZIĘKOWANIA  
ZAZA  BEZINTERESOWNĄBEZINTERESOWNĄ  SŁUŻBĘSŁUŻBĘ  

Stała wdzięczność od wszystkich Parafian należy 
się Katechetom, Członkom Chóru i Chórku, Mini-
strantom, Marszałkom i Lektorom, pani Beacie Ko-
zak za posługę w zakrystii i w kościele, pani Renacie 
Marshall za troskę o kwiaty.  

Dziękujemy Paniom i Panom, którzy bezintere-
sownie włączyli się w przygotowanie i obsługę 
Opłatka Parafialnego: za fanty na loterię, pyszne cia-
sta, Szkole Języka Polskiego za fanty, ciasto i deko-
rację, Chórowi za występ. 

A oto niepełna lista osób, które zasługują na po-
dziękowanie: Beata i Paulina Kozak, Władysław Ma-
ziarz, Anna Laszczkowska, Agata Gorczyńska, Mo-
nika Danek, Jolanta Wierzbicka, Connie Bielawski, 
Zdzisław Fiedorczyk, Lucy Willis, Christine Puricel-
li, Maria Turolska, Urszula Boryczka, Ewa Kania, 
Barbara i Angela Teper. 

Pani Magdzie Kasperkiewicz i dzieciom ze zdjęcia 
na okładce dziękujemy za pouczający program słow-
no muzyczny. Bóg zapłać. 

ZZAPROSZENIEAPROSZENIE  NANA  KKONCERTONCERT  
W dniu 22 stycznia 2015 o godz. 8:00 pm w sali Św. 

Jana Pawła II parafii M.B.Cz. odbędzie się koncert 

ANDRZEJA ROSIEWICZA, na który zapraszamy 

wszystkich chętnych. Szczegóły dotyczące koncertu 

są zamieszczone w ulotkach przy wejściu do kościo-
ła. Na odwrocie ulotki znajdziecie Państwo rów-

nież  informację o koncercie MACIEJA WRÓB-

LEWSKIEGO w dniu 30 stycznia 2015. ZAPRA-

SZAMY DO UDZIAŁU!  

PPIELGRZYMKAIELGRZYMKA  DODO  GGUADALUPEUADALUPE  
Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Śladami 
Świętego Jana Pawła II do Guadelupe i innych 
miejsc w Meksyku w terminie od 11-go do 17-go 
kwietnia 2015. 
Informacje oraz rezerwacje: 
Syrena Travel Agency 
10 Andrew Sq., South Boston, MA 
Tel .617-269-9123  Fax. 617-269-0030 
E-mail: syrenatravel@gmail.com 
www.syrenatravelagency.com 

KKONWENCJAONWENCJA  CCHÓRKÓWHÓRKÓW  DDZIECIĘCYCHZIECIĘCYCH 

W tym roku nasza parafia jest gospodarzem Konwen-

cji Chórków Dziecięcych, która odbędzie się dziś, 18

-go stycznia o godz. 3 po południu w naszym koście-

le. Oprócz występu naszych „Promyków Św. Jana 

Pawła II” w koncercie wezmą udział chórki z Salem, 
Webster i Worchester, MA. Zapraszamy. Po koncer-

cie przewidziany jest poczęstunek w sali św. Jana 

Pawła II. 

ZABAWAZABAWA  
WALENTYNKOWAWALENTYNKOWA  

Odbędzie się w sobotę dnia 
14 lutego (8:00pm - 
1:00am) w sali Św. Jana 
Pawła II. Bilety  można na-
być w biurze parafialnym, 
w sklepach Euromart i Baltic Deli. Cena biletów: $50 
od par i $25 od osób pojedynczych. Dochód z zaba-
wy przeznaczony będzie na parafię. Bóg zapłać za 
wsparcie. Serdecznie zapraszamy. 

http://m.b.cz/
https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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przecież za czymś gonimy, gorączkowo zabiegamy 
o różne względy, latamy wręcz to za jednym, to za 
drugim, a tak rzadko wiemy, o co nam właściwie 
w życiu chodzi i czemu, lub komu, chcemy to życie 
poświęcić. Dlatego tyle w nas niepokoju i rozpaczy, 
bo nie widzimy celu i kierunku, który dałby nam na-
dzieję i poczucie, że życia nie marnujemy. 

Odpowiedź uczniów była także prosta i zwyczajna: 
chcielibyśmy wiedzieć, gdzie mieszkasz. Bardzo 
skromny początek, jak na Kościół. Wielkie dzieła na 
ogół mają skromny początek. Bo wielkie dzieła nie 
zależą od człowieka, lecz od Boga, który wybiera 
sobie pokornych współpracowników. Nie robią oni 
szumu i zamieszania wokół swojej osoby, lecz cicho 
i wytrwale pracują na rzecz celu, który im przyświe-
ca. Zapewne miejsce pobytu Jezusa było równie 
zwyczajne i skromne, jak całe to wydarzenie, ale 
w tym, co uczniowie tam zobaczyli, musiała być 
obecna jakaś prawda i autentyzm, skoro dali się jej 
porwać. Od tego momentu zaczęli zdobywać ludzi 
dla Jezusa. 

Robili to w sposób niezwykle prosty. Mówili: zna-
leźliśmy Mesjasza! Chodź i zobacz, przekonaj się 
sam! Tylko tyle. Nie używali żadnych nadzwyczaj-
nych argumentów, nie czynili obietnic, nie kreślili 

żadnych planów ani atrakcyjnych 
wizji, lecz tylko przyprowadzali 
uczniów do Jezusa. Resztę zosta-
wiali Jemu. To była nadzwyczaj 
dobra i skuteczna metoda: pozo-
stawić wszystko Jezusowi! Prze-
cież Kościół to Jego dzieło, to 
Jego „interes”, więc komu będzie 
bardziej zależało, na powodzeniu 
i sukcesie? A z drugiej strony, 
któż lepiej potrafi zatroszczyć się 
o „ruch” w tym interesie, jak nie 
Jezus? 

Ile razy Kościół się tą metodą 
posługiwał, tyle razy nie narze-
kał na brak wiernych. Kiedy zaś 
zbyt postawił na swój autorytet, 
na przywiązanie, na ziemskie 
wpływy, na władzę, koniunkturę 
itp. – tyle razy wpadał w tara-
paty. Lekcja zawarta w tej ewan-
gelii jest aktualna po dziś dzień. 
Warto ją sobie dobrze przyswoić. 

Ks. Mariusz Pohl 

Św. Jan w swojej Ewangelii często posługuje się 
pewnymi symbolicznymi obrazami. Są one bardzo 
zwięzłe i proste, ale niezwykle bogate w treść. Gdy 
uda się przedrzeć przez wierzchnią warstwę 
„fabularną”, można dotrzeć do głębi prawdy obja-
wionej przez nam Boga. Ale nie jest to zadanie ła-
twe: zwłaszcza dziś, gdy podatność człowieka na ta-
kie obrazowe, symboliczne treści bezwzględnie wy-
korzystała reklama, nadużywając i niszcząc naszą 
wrażliwość swoją nachalnością i przyziemnością. 
Zdobądźmy się jednak wspólnie na odrobinę anali-
tycznego wysiłku, by wniknąć w głąb Ewangelii. 

Pierwsi apostołowie poszli za Jezusem, kierując się 
świadectwem Jana Chrzciciela. Jan musiał niejedno-
krotnie mówić swoim uczniom o Mesjaszu – Baran-
ku Bożym. Gdy teraz usłyszeli o przechodzącym 
obok Jezusie: oto On – natychmiast wykorzystali 
okazję i poszli za Nim. Było to trochę ryzykowne: 
przecież w ten sposób opuszczali swego dotychcza-
sowego mistrza, by bez żadnej protekcji, rekomenda-
cji ani gwarancji pójść do kogoś obcego. Ale im wy-
starczyło jedno słowo Jana, a Jan pogodził się z ich 
odejściem, bo przecież utracił ich dla Mesjasza. 

Jakże często dzisiaj Jezus przechodzi blisko nas, 
jak często mamy różne okazje, by się z Nim osobi-
ście spotkać, a jednak brakuje 
nam tej odwagi i gotowości ryzy-
ka, by pójść za Nim, by coś 
w swym życiu zmienić. Brakuje 
nam też zaufania do tych, którzy 
mówią o Jezusie. Dziś rolę św. 
Jana Chrzciciela, który wskazał 
i świadczył o Jezusie, pełni Ko-
ściół. Jego świadectwo jest 
w całej pełni wiarygodne i pra-
wdziwe, ale jakby trochę mało 
przekonujące. Cóż, Kościół bę-
dzie pewnie musiał się trochę 
zastanowić, w czym jest za mało 
podobny do Jana Chrzciciela, ale 
to już inny temat. 

Dalej wypadki potoczyły się 
z zadziwiającą prostotą, spoko-
jem i zwyczajnością. Jezus ich 
zauważył, choć już wcześniej 
wszystko o nich wiedział, 
i spytał: Czego szukacie? Co jest 
waszym pragnieniem, celem 
w życiu? Och, jak bardzo by się 
przydało, by ktoś nam dzisiaj po-
stawił takie pytania! Wszyscy 
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Ks. Jan Twardowski 

Naucz się dziwić 

 

 

 

 

Naucz się dziwić w kościele, 
że Hostia Najświętsza tak mała, 

że w dłonie by ją schowała 

najniższa dziewczynka w bieli, 

a rzesza przed nią upada, 

rozpłacze się, spowiada - 

że chłopcy z językami czarnymi od jagód - 
na złość babciom wlatują półnago - 

w kościoła drzwiach uchylonych 

milkną jak gawrony, 
bo ich kościół zadziwia powagą 

I pomyśl - jakie to dziwne, 

że Bóg miał lata dziecinne, 

matkę, osiołka, Betlejem 

Tyle tajemnic, dogmatów, 

Judaszów, męczennic, kwiatów 

i nowe wciąż nawrócenia 

Że można nie mówiąc pacierzy 

po prostu w Niego uwierzyć 

z tego wielkiego zdziwienia 


