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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

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. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

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

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    7:00 AM (English) 

  6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

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 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

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

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 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. 
 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 

Fr. Jan Łempicki OFM Conv. - Pastor 
 Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - in residence 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFM Conv. - in residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

To be elected. 
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

To be elected. 
 

MUSIC MINISTRY / SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN/ZAKRYSTIA – FLOWERS/KWIATY 

Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

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

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 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 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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 2nd Sunday in Ordinary Time 

 Some people find it agonizing to 

watch the various contests on television 

that search for the best talent, the best 

singer or the best inventor. So often, the 

contestants are equally gifted and making 

a choice is difficult, even painful. No one 

wants to leave someone good behind, but 

there must be a winner and so we choose. 

 Marriage is about choices. We 

choose to love our spouse. We choose to 

love our children. We choose to believe, 

to care, to do good, to live faith, even 

when things are not going well or when 

there are problems and crises to face. 

How would life be changed if we had 

made a different choice, if we choose not 

to love, or care, or believe?  

 Life would be empty indeed. The 

choices we make are part of our calling, 

our vocation in life, to be witnesses to 

faith and following the way of Jesus to 

holiness. It may not be glamorous, or 

even exciting. But it is the way to con-

tentment and joy as we choose and cele-

brate God’s way for us. 

Saturday, January 18, 2014  
8:00 AM + Marianna Papis (11 rocz.), int. Córka Krystyna  

     z rodziną 

4:00 PM + Henry Zablocki, int. Wife & children 

7:00 PM + Walentyna Uchal, Grzegorz Adranowicz,  

     int. Rodzina Uchal 

Sunday, January 19, 2014  
8:00 AM + Mieczysław Modzelewski, int. Żona i dzieci 

9:30 AM + John Budukiewicz (anniv.), int. Wife    

11:00 AM -  Za Parafian - For the Parishioners   

        (Msza dziecięca)   

Monday, January 20, 2014  
7:00 AM + Evelyn Rolak, int. Tekla Budukiewicz 

8:00 AM + Jan Kozakiewicz, int. Dzieci 

Tuesday, January 21, 2014 - św. Agnieszki, dziewicy i męczęnnicy  
7:00 AM + Mary Szymczak, int. Family 

+ Elżbieta Kłoda, Paweł, Teresa Maliszewska 

+ Zofia, Jakub, Józef & Kazimiera Pawłusiak 

8:00 AM + Antoni Kołakowski, int. Anna Chojnowska z rodziną 

+ Krzysztof i Leon Abramczuk 

Wednesday, January 22, 2014  

7:00 AM -  God's blessings & health for Kasia, Marcin & Tomasz, 

8:00 AM + Zofia Duda, int. Córka z rodziną 

Thursday, January 23, 2014  
7:00 AM + Stanisława, Paweł, Jan Sołdyga, Janina Babula  

+ Zofia, Jakub, Józef & Kazimiera Pawłusiak   

8:00 AM + Antoni Kołakowski, int. Rodzina Miłoś 

+ Wanda, Wacław, Natalia Odoliński  

Friday, January 24, 2014 - św. Franciszka Salezego, kapłana  
7:00 AM + Mirosław Ostrowski, int. Family 
6:00 PM            -  Koronka, adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź 

7:00 PM + Antoni Jan Borowy (rocz.), int. Żona z rodziną 

Saturday, January 25, 2014 - Nawrócenie św. Pawła Apostoła  
8:00 AM + Zofia i Kazimierz Gugała, int. Córka z rodziną 

4:00 PM + Eugenia Urbaniak (anniv.), int. Daughter   

7:00 PM -  Za Parafian - For the Parishioners   

Sunday, January 26, 2014  
8:00 AM + Salomea Pawłowska (1 rocz.),  

     int. Współpracownicy Zofii Walczak 

9:30 AM + John Kukla, Mary Kukla, Edward Pijanowski,  

     int. Family 

11:00 AM + Henryk, Marianna, Alina Jakubiak,  

     Franciszek Wygonowski, int. Rodzina 

  

  

  

   

 Scripture for the week of January 

19, 2014 

19  SUN  Is 49:3, 5-6/ 1 Cor 1:1-3/ 

  Jn 1:29-34  

20  Mon  1 Sm 15:16-23/ Mk 2:18-22  

21  Tue  1 Sm 16:1-13/ Mk 2:23-28  

22  Wed  1 Sm 17:32-33, 37, 40-51/ 

  Mk 3:1-6  

23  Thu  1 Sm 18:6-9; 19:1-7/ Mk 3:7-12  

24  Fri  1 Sm 24:3-21/ Mk 3:13-19  

25  Sat  Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/ 

  Mk 16:15-18  

26  SUN  Is 8:23-9:3/ 1 Cor 1:10-13, 17/ 

Mt 4:12-23 or 4:12-17  

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

LATIN AMERICA. 

II SUNDAY IN ORDINARY TIME 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7:00AM and 8:00AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7:00AM and 8:00AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

The Holy Father's Prayer Intentions - January 
Universal: That all may promote authentic economic 

development that respects the dignity of all peoples. 

For Evangelization: That Christians of diverse de-

nominations may walk toward the unity desired by 

Christ. 

PARISH  DUES! 

   Every registered family in our parish is asked to 

pay yearly parish dues. It’s $40 per year per family.  

 By paying them we say: 'Yes, I want to sup-

port our Polish Parish and I care for it’. All parishion-

ers registered in our ‘envelope system’ will receive 

one additional envelope - ‘Parish Dues’ for February.   

 You can put money or a check in it and put it 

either in a collection basket on Sunday, send via mail 

or bring to the parish office. Parishioners who are not 

in our ‘envelope system’ can pay in the parish office. 

If you have any questions, please call the rectory - 

617-268-4355. Thank you  in advance! 

 Families who are not registered in the parish 

and would like to be, can register in our parish office.  

WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 

JANUARY 19-26, 2014 

  Week of prayer for Christian unity has been 

celebrated in the entire world for over one hundred 

years. It is not only a chance to pray together but also 

to meet and know better members of different reli-

gious traditions. During this week the faithful - 

clergy and lay people - of Roman Catholic Church 

and Churches: Orthodox, Lutheran, Methodist,  

Polish-Catholic and Mariavite will meet. 

   The theme of this year’s Week of Prayer for 

Christian Unity is: “Has Christ been divided?” (1 Cor 

1, 1-17). 

         Christians are encouraged to pray for this inten-

tion not only during an individual prayer but also 

with members of their Church during parish devo-

tions. 

Christmas Party - ‘Oplatek’  

Thank you 
   The attendance at this year’s Christmas party was 

very good - there were over two hundred people.  

   We would like to say ‘Thank you’ to Edward 

Radko, his son Darek and the catering staff for pre-

paring and distributing the delicious dinner. 

   We would also like to say ‘Thank you’ to all for 

bringing pastry, selling tickets, helping with the bar, 

lottery gifts and help, for the music and help with 

decorating and cleaning the John Paul II hall. 

  Thank you Children’s Choir for caroling and every-

one for coming and celebrating together our parish 

‘Opłatek’. Thank you for all the good. God bless you. 

   Fr. Wiesław would like to say ‘Thank you’ for  

your presence, prayers, Masses, gifts and birthday 

cake on the occasion of his birthday. 

House Blessing 
There is a beautiful Polish tradi-

tion of blessing the home by  

a priest. Any family who would 

like to have their home blessed 

may invite either Fr. Jan or   

Fr. Wiesław for the blessing. Please call the Rectory 

(617-268-4355) to schedule a visit. 

HOLY HOUR FOR LIFE 

On January 21st the parishes 

of South Boston will be ga-

thering as one community 

for the sixth annual Holy 

Hour for Life at Gate of He-

aven Church, South Boston. 

In union with Cardinal Sean 

and fellow Catholics who 

will be traveling to Was-

hington D.C. for the March for Life on the same day, 

we will gather in prayer and adoration to pray for 

those children and parents who have suffered from 

the tragedy of abortion. We will also pray for a gre-

ater respect of life from the first moment of concep-

tion to natural death. The Holy Hour will begin at 

6:30pm with Exposition of the Blessed Sacrament 

and conclude at 7:30pm with Solemn Benediction. 

 The hour will include praying the rosary to-

gether and time for quiet prayer. Ample parking is 

available in the Church lot. May our time in prayer 

draw us closer to God and doing His will in our lives. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

       AMERYKĘ ŁACIŃSKĄ. 
 

Kolekta  I - $2,159.00;  

Kolekta II - $862.00; 
 

 

♦ In memory of Mary Kukla by husband - $100; 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  STYCZEŃ 

 Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny 

rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich 

ludzi i wszystkich ludów. 

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wy-

znań mogli podążać do jedności, której pragnie Chry-

stus. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby, poprzez zgłębianie tajemnicy Wcielenia Pańskiego, 

wzrastało w nas pragnienie upodobnienia się do Jezusa, 

uzdalniając nas do działania na rzecz miłości dla braci. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  
   w szpitalach: 

Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

   Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  

19-26 01 2014  
 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest 

obchodzony na całym świecie już od ponad stu lat. 

Jest on corocznie okazją nie tylko do wspólnej modli-

twy, a także lepszego poznania się i zbliżenia człon-

ków różnych tradycji wyznaniowych. W czasie jego 

trwania spotkają się wierni – duchowni i świeccy – 

Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów: pra-

wosławnego, luterańskiego, metodystycznego, pol-

skokatolickiego i mariawickiego.  

 Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa:  

Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1,1-17).   

 Niechaj ta intencja jedności stanie się przed-

miotem intensywnej modlitwy zarówno osobistej, jak  

i w czasie nabożeństw parafialnych. 

OPŁATY PARAFIALNE! 
 Na początku każdego roku, przypominamy, że  

każda zapisana do Parafii OLC rodzina proszona jest  

o uiszczenie opłat parafialnych. Wynoszą one $40 na 

rok od rodziny. Jest to forma Waszego wsparcia, tro-

ski i zaangażowania w życie i finanse Parafii.  

       W miesiącu lutym osoby, które są zarejestrowa-

ne w naszym ‘systemie kopertowym’, dostaną dodat-

kową kopertę ‘Parish Dues’ - Opłata Parafialna’. 

 Płatności można dokonać wkładając czek lub 

gotówkę do koperty i wrzucić do koszyka z kolektą. 

Można także wysłać to pocztą lub przynieść do biura 

parafialnego. Osoby, które nie należą do ‘systemu 

kopertowego’, a chcą uiścić opłatę parafialną, mogą 

to uczynić w biurze parafialnym. Osoby, które nie 

zarejestrowały się jeszcze do Parafii, a chciałyby to 

uczynić, zapraszamy do biura parafialnego. 

 Jeśli są jakieś pytania, prosimy dzwonić do 

biura: 617-268-4355. Dziękujemy!  

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 
Błogosławieństwo domu przez kapłana jest naszą 

polską tradycją. Dlatego rodziny, które pragną do 

swego domu zaprosić kapłana na Kolędę, proszone są 

o kontakt z biurem parafialnym: 617-268-4355.   

OPŁATEK PARAFIALNY -  

PODZIĘKOWANIA 

 Frekwencja dopisała, bo-

wiem było nas ponad 200 osób. 

Serdeczne podziękowania kieruje-

my pod adresem p. Edwarda Radko 

wraz synem Darkiem i Paniami 

Kelnerkami za przygotowanie i dystrybucję smaczne-

go obiadu.  

 Paniom Gospodyniom dziękujemy za prze-

pyszne ciasto. Dziękujemy także Paniom sprzedają-

cym bilety, Panom Barmanom a Ofiarodawcom za 

fanty na Loterię. Dziękujemy za muzykę i zabawy 

dla dzieci. Dziękujemy za wszelką pomoc w przygo-

towaniu, dekorowaniu i sprzątaniu sali JP II.  

 Dziękujemy Chórkowi Dziecięcemu 

„Promyki JP II” za kolędowanie. Wszystkim biorą-

cym udział w Opłatkowej Zabawie i w przygotowa-

niu naszego Opłatkowego Spotkania, za poświęcony 

czas i okazane dobro z serca dziękujemy.  

Bóg zapłać! 

 Ojciec Wiesław dziękuje wszystkim za obec-

ność, modlitwę, Msze św., życzenia, prezenty i tort  

z okazji urodzin.  

  

   Chrzest - Baptism  
  David Szymański  

   01/19/2014 

We wish the child and his 

parents God’s blessings. 
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 Skończył się liturgiczny okres Bożego Narodze-

nia. Wchodzimy w "zwykłość", jednak w tradycji pol-

skiej czas radości Bożonarodzeniowej przedłużony jest 

do święta Ofiarowania czyli Matki Bożej Gromnicznej. 

Dopiero od tego momentu znikają w domach i kościo-

łach atrybuty i dekoracje Świąt Bożego Narodzenia - 

szopka, choinki.  

 Ale w Kościele tak naprawdę nie 

ma dnia zwykłego. Cały Rok Liturgiczny 

jest tak skonstruowany, że odzwierciedla on 

zbawcze plany Boga wobec człowieka. Re-

alizując to dzieło Bóg posługuje się ludźmi, 

liturgią, słowem, muzyką, znakami, obraza-

mi, symbolami, wystrojem i dekoracjami. 

Tak jak w czytaniach z niedzieli 

Chrztu Pańskiego, tak również w czyta-

niach z drugiej Niedzieli zwykłej w sposób 

wyraźny akcentuje się rolę Sługi Bożego, 

którego celem jest nawrócenie Jakuba  

i zgromadzenie ludu Izraela. "To zbyt mało 

- iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia poko-

leń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izra-

ela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, 

aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 

ziemi..." (Iz 49-3.5-7). 

 Z kolei św. Paweł, Apostoł narodów 

stwierdza, że jest powołany na apostoła Jezusa Chrystu-

sa i apeluje do Koryntian, którzy zostali uświęceni  

w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół - 

ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają 

imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa (1Kor 1, 1-3). 

 I jak poprzedniej Niedzieli, tak i teraz, czytania 

mszalne przedstawiają nam postać św. Jana Chrzciciela. 

Największy z proroków daje piękne świadectwo swej 

wiary w Jezusa - Mesjasza: "Oto Baranek Boży który 

gładzi grzechy świata", "Ujrzałem Ducha który jak go-

łębica zstępował z nieba", "Ja to ujrzałem i daję świa-

dectwo że On jest Synem Bożym." (J 1,29-34). 

 Jak łatwo się domyślić,  motywem przewodnim 

tychże czytań jest świadectwo. Co to i jakie może być 

za świadectwo? Czy żyjąc w świecie tak bardzo zracjo-

nalizowanym stać nas na dawanie świadectwa? A jak 

już, to komu lub czemu mamy dawać świadectwo?  

 Dla nas, katolików, Tym, o którym dajemy 

świadectwo, jest Jezus Chrystus. Wiara w Niego jest 

filarem naszego życia. W jaki sposób ja mogę dawać 

świadectwo? Chodząc w każdą Niedzielę do kościoła, 

szanując święte dni, posty nakazane, wypełniając przy-

kazania Boże i Kościelne, itd. To wszystko jest bardzo 

ważne, ale możemy dawać świadectwo w inny sposób 

albo anty-świadectwo.  

 W miesiącu styczniu w naszej polskiej tradycji 

ma miejsce kolęda czyli wizyta duszpasterska kapłana. 

 Wizyta duszpasterska to nie jakieś zawracanie 

głowy czy próba wyciągania pieniędzy (choć na margi-

nesie z całym szacunkiem trzeba dodać, że chyba nikt 

gwałtownie nie zbiednieje, jeśli ofiaruje na kościół lub 

dla kapłana jakąś sumę pieniędzy) - przecież stanowimy 

wspólnotę parafialną, której centrum jest świątynia  

i pracujący w niej dla parafian kapłani. 

 Z pewnością nie można uogólniać te-

go problemu; mamy bowiem wspaniałych 

wiernych, rozumiejących tę kwestię bez iro-

nicznych podtekstów i troszczących się  

o sprawy kościoła i dla których kolęda jest 

świętem i parafianie z wielkim pietyzmem 

przygotowują domy, bo przecież przychodzi 

kapłan, aby w imię Boga poświęcić ich domo-

stwa.  

 Na koniec trzeba sobie zadać pytanie, 

czy rodzina katolicka od tak zwyczajnie a cza-

sami z nieuzasadnionej przyczyny zamykając 

drzwi przed kapłanem postępuje właściwie  

i uczciwie? Kapłan nie przychodzi codziennie, 

przychodzi raz w roku, aby udzielić domowni-

kom noworocznego Bożego błogosławieństwa 

i w nieraz „symboliczny” sposób chce zapo-

znać się z parafianami, czym oni żyją, i z tym 

wszystkim, czym żyje parafia. A gdy zmęczo-

ny kolędą (szczególnie w Polsce) wraca do domu, z ca-

łym balastem różnych trosk i zmartwień, to często nie 

jest mu wcale do śmiechu, że znaczna "część katoli-

ków" zamyka przed nim drzwi i nie przyjmuje po kolę-

dzie. 

 Może jeszcze jedno pytanie: Czy świadome uni-

kanie przez parafian kapłana przychodzącego  

z wizytą duszpasterską nie jest grzechem? Wizyta dusz-

pasterska jest bowiem wymogiem Prawa Kanonicznego, 

jakie obowiązuje wszystkich należących do Kościoła 

Katolickiego.  

 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku mó-

wi, iż proboszcz pragnąc dobrze wypełnić funkcję paste-

rza, powinien starać się poznać wiernych powierzonych 

jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestni-

cząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach  

i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – 

jeśli w czymś nie domagają, roztropnie ich korygując 

(kan. 529 § 1). 

 Bardzo często posługujemy się hasłem "Polonia 

semper Fidelis". Ale jak to naprawdę bywa z tą naszą 

wiernością tradycji, (zwyczaj odwiedzania wiernych 

sięga czasów średniowiecza, kiedy zaczęły powstawać 

pierwsze parafie) i czy mamy świadomość, że przyjęcie 

kolędy jest również formą mojego świadectwa lub od-

wrotnie, nie przyjęcie - jest anty-świadectwem mojej 

"wiary"?    

     Oto Baranek Boży... i moje świadectwo... 


