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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 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 

Monday, January 26, 2015  - świętych Tymoteusza i Tytusa 

 7:00 am - 

 8:00 am † Edward Suski — Żona z córkami 

Tuesday, January 27, 2015  

 7:00 am - 

 8:00 am † Stanisław Łapuć, Jadwiga Łapuć, Anna Prokopiuk 

     — Rodzina 

Wednesday, January 28, 2015 - św. Tomasza z Akwinu 

 7:00 am - 

 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Samanthy  

     — Babcia 

Thursday, January 29 2015  

 7:00 am - 

 7:00 pm † Z rodzin Oleś, Rygoł, Strokosz — Maria z rodzeństwem 

Friday, January 30, 2015  

 7:00 am  

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

 7:00 pm † Elżbieta Gierymska — Małgorzata Śnietka z rodziną 

Saturday, January 31, 2015 - św. Jana Bosko 

 8:00 am - O zdrowie dla Tadeusza — Siostra 

 4:00 pm † John Budukiewicz (anniv.) — Wife 

 7:00 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

4 SUNDAY - February 1, 2015 - 4 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Cecylia (3 roczn.) i Stanisław Jarzębscy 

     — Wnuczek z rodziną 

 9:30 am † Mary Kukla, John Kukla & Edward Pijanowski — Family 

 11:00 am - O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Alexa,  

     Gabriela i Victorii Boryczka — Rodzice 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawiona Msza Święta: 

  † Gertruda Bogdański — Barbara Sidorowicz z rodziną 

  - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Grzegorza, 

      Heleny oraz za † Zdzisława — Wnuki Emilka i David 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Following Him 

The calling of the brothers in today's Gos-

pel evokes Elisha's commissioning by the 

prophet Elijah (see 1 Kings 19:19-21).  

As Elijah comes upon Elisha working on 

his family's farm, so Jesus sees the brothers 

working by the seaside. And as Elisha left his 

mother and father to follow Elijah, so the 

brothers leave their father to come after Je-

sus.  

Jesus' promise - to make them "fishers of 

men" - evokes Israel's deepest hopes. The 

prophet Jeremiah announced a new exodus in 

which God would send "many fishermen" to 

restore the Israelites from exile, as once He 

brought them out of slavery in Egypt (see 

Jeremiah 16:14-16). 

By Jesus' cross and resurrection, this new 

exodus has begun (see Luke 9:31). And the 

apostles are the first of a new people of God, 

the Church - a new family, based not on 

blood ties, but on belief in Jesus and a desire 

to do the Father's will (see John 1:12-13; 

Matthew 12:46-50).  

From now on, even our most important 

worldly concerns - family relations, occupa-

tions, and possessions - must be judged in 

light of the gospel, Paul says in today's Epis-

tle. 

The first word of Jesus' gospel - repent - 

means we must totally change our way of 

thinking and living, turning from evil, doing 

all for the love of God.  

And we should be consoled by Nineveh's 

repentance in today's First Reading. Even the 

wicked Nineveh could repent at Jonah's 

preaching. And in Jesus we have a greater 

than Jonah (see Matthew 12:41). We have 

God come as our savior, to show sinners the 

way, as we sing in today's Psalm. This should 

give us hope - that loved ones who remain far 

from God will find compassion if they turn to 

Him.  

But we, too, must continue along the path 

of repentance - striving daily to pattern our 

lives after His. 

By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of January 25, 2015 

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

   Mk 1:14-20 

26 Mon 2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5/Mk 3:22-30 

27 Tue Heb 10:1-10/Mk 3:31-35 

28 Wed Heb 10:11-18/Mk 4:1-20 

29 Thu Heb 10:19-25/Mk 4:21-25 

30 Fri Heb 10:32-39/Mk 4:26-34 

31 Sat Heb 11:1-2, 8-19/Mk 4:35-41 

01 SUN Dt 18:15-20/1 Cor 7:32-35/Mk 1:21-28 



 

4  

III 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). 

CHRZEST - BAPTISM 
  

MMAYAAYA  KKOZLOWSKIOZLOWSKI 

01.31.2015 o godz. 4:00 pm  

DDOMINICOMINIC  RRADKOADKO 

02.07.2015 o godz. 4:00 pm 

VVOCATIONOCATION  PPROMOTIONROMOTION  
The Archdiocesan Vocation 

Office is organizing a Discern-

ment Retreat for men interested 

in learning more about the vocation 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. 

PODZIĘKOWANIA PANI MARTY SALETNIK 
Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu jakim 

była Konwencja Chórków Dziecięcych w naszej parafii 
w ubiegłą niedzielę z serca dziękuję. Dziękuję naszym 
"Promykom", ich rodzicom, zespołowi akompaniującemu, 
Chórowi Parafialnemu, p. Edwardowi Radko, p. Ani Bar-
cikowskiej, p. Alinie Morris za trud, zaangażowanie 
i donacje na rzecz Konwencji. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem tego, co wspólnymi siłami osiągnęliśmy. Jesteście 
ludźmi odpowiedzialnymi, na których można liczyć. To 
dzięki Wam nasza parafia pokazała się z najlepszej strony. 

Jesteście na prawdę wspaniali. 
Marta Saletnik 

FFINANCIALINANCIAL  REPORTREPORT    
ONON  CCHRISTMASHRISTMAS  DDINNERINNER  --  OOPŁATEKPŁATEK  

Income: 

Tickets ............................................................ $2,850 

Lottery ............................................................... $752 

Bar ..................................................................... $480 

                                      ........................... Total: $4,082 

Expenses: 

Food/dinners 

   Euromart ............................................................ $2,247 

   Pizza ...................................................................... $156 

   Shopping ............................................................... $321 

Insurance .................................................................. $135 

DJ ............................................................................. $200 

Tableclothes (laundry) ............................................. $147 

Bar ........................................................................... $315 

                                      ........................... Total: $3,521 

PROFIT: ................................................................. $561 

PPARISHARISH  DDUESUES  
At the meeting on December 4th, 2014 our Parish Fi-

nance Council decided that, starting from January 1st, 
2015, parish dues would be increased to $50 per adult (18 
years or older) who is not a full time student. This is the 
first increment in a decade. So far the charges have been 
$40 per family; since the New Year they will be per adult 
person. 

In the packet of envelopes for February one of them is 
for this purpose. Those, who do not want to use the enve-
lope system are requested to pay their dues in the parish 
office. 

SSTATEMENTTATEMENT  OFOF  PARISHPARISH  CONTRIBUTIONCONTRIBUTION  
As tax season has started you can obtain a yearly state-

ment of your contributions to our Church. Please come 

to the parish office or call to receive your statement. 

CCOLLECTIONOLLECTION    
FORFOR  CCHURCHHURCH  ININ  LLATINATIN  

AAMERICAMERICA  
This week’s collection supports 

various pastoral projects 

throughout Latin America. And 

Caribbean. The Collection for 

the Church in Latin America 

funds the work of evange-

lization, formation of laity, 

religious and seminarians, as 

well as youth ministry and 

catechesis.  Please vis it 

www.usccb.org/latinamerica for more information. 
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,744.00; Kolekta II - $1,143.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“H.O.P.E - Nasze wsparcie w wydatkach parafialnych”. 

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! 

III 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, panu Szymonowi Tola-
kowi za prowadzenie parafialnej strony internetowej, 
panu Bogdanowi Maciejukowi za czuwanie nad 
sprawnością komputerów parafialnych, państwu Mał-
gorzacie i  Piotrowi Gubałom za pranie obrusów, pa-
nu Janowi Surowcowi za naprawy hydrauliczne i ślusar-
skie oraz za prace porządkowe, panu Władysławowi Ma-

ziarzowi za prace porządkowe.  

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE 
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 

ZAPROSZENIE NA CIEKAWE SPOTKANIA 
Klub Gazety Polskiej oraz Szkoła Języka Polskiego w Bo-

stonie zapraszają na interesujące spotkania w sali 

św. J.P.II: ♦30 stycznia 2014 godz. 8:00 pm koncert Ma-

cieja Wróblewskiego , zaś ♦7 lutego 2014 o godz. 6:00 pm 

na „Wieczór z Grzegorzem Braunem” reżyserem i scena-

rzystą, autorem wielu filmów dokumentalnych m. in. Eu-

genika - w imię postępu, Plusy dodatnie, plusy ujemne, 

Towarzysz generał i innych, demaskujących kłamstwa 

współczesnej historii. 

Szczegóły znajdziecie Państwo w ulotkach i na plakatach. 

Z góry serdecznie dziękuję. 

Z poważaniem, 

J. Kozak 

ZZABAWAABAWA  WALENTYNKOWAWALENTYNKOWA  
Odbędzie się w sobotę dnia 
14 lutego (8:00pm - 1:00am) 
w sali Św. Jana Pawła II. Bi-
lety  można nabyć w biurze 
parafialnym, w sklepach Eu-
romart i Baltic Deli. Cena bi-
letów: $50 od pary i $25 od 
osoby. Dochód z zabawy 

przeznaczony będzie na parafię. Bóg zapłać za 
wsparcie. Serdecznie zapraszamy. 

RROZLICZENIEOZLICZENIE  PODATKÓWPODATKÓW  
Zaczął się czas rozliczeń podatkowych. W biurze para-

fialnym można otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożo-

nych na nasz Kościół. 

OOPŁATYPŁATY  PARAFIALNEPARAFIALNE  
Parafialna Rada Finansowa w dniu 4 grudnia 2014 zde-

cydowała, że od 1 stycznia 2015 opłaty parafialne zostaną 

podwyższone do 50 dolarów za osobę dorosłą (18 lat lub 

więcej), która nie jest studentem studiów dziennych. Jest 

to pierwsza podwyżka od dziesięciu lat. Dotychczas opła-

ty wynosiły $40 i dotyczyły rodzin; od nowego roku zaś 

dotyczyć będą osób dorosłych. 

W najświeższym zestawie kopert na kolekty jedna 

z nich jest przeznaczona na ten cel.  Ci, którzy nie chcą 

używać kopert proszeni są o dokonanie opłat parafialnych 

w biurze parafialnym. 

https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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A w drugim znaczeniu Ewangelia jest zwrotem tech-

nicznym czy imieniem własnym czterech ksiąg Nowego 

Testamentu, opisujących życie, słowa i czyny Jezusa 

Chrystusa. Z tym znaczeniem dość dobrze się oswoili-

śmy, nawet jeśli nie potrafimy wymienić z pamięci czte-

rech Autorów Ewangelii. Jednakże dla nas i dla naszego 

zbawienia ważniejsze jest to pierwsze: Dobra Nowina, 

którą powinniśmy przyjąć. Bo jeśli nie przyjmiemy, zba-

wienie przejdzie nam koło no-

sa! 

A jak przyjmuje się Ewange-

lię? Przez nawrócenie i wiarę. 

Jednakże nie chodzi tu o takie 

nawrócenie, jakie mamy na 

myśli przy okazji spowiedzi: 

„No, spróbuję się trochę jakoś 

poprawić”. Autentyczne na-

wrócenie to nie jest tylko po-

stanowienie rezygnacji z jakie-

goś przyjemnego grzeszku. 

Jest to całkowita zmiana kie-

runku życia. 

To nie znaczy, że mam natych-

miast przestać popełniać 

grzeszne czyny – to się nam 

chyba nigdy do końca nie uda, 

ale chodzi o to, byśmy sobie tę 

swoją fundamentalną grzesz-

ność uświadomili, pogodzili 

się z nią (zamiast z uporem 

udowadniać spowiednikowi, że 

żadnych grzechów nie mam) 

i powierzyli ją Bogu. To On 

znajdzie lekarstwo na mój 

grzech – przebaczenie. Otóż 

powierzenie Bogu siebie same-

go – z całym swoim życiem, 

grzechami, dążeniami, decyzjami – w ręce Boga i do 

Jego dyspozycji, to się właśnie nazywa wiara. Do tego 

nas wzywa Chrystus: „Uwierzcie w Ewangelię, tzn. za-

ufajcie Bożej miłości i przyjmijcie zbawienie, które Ja 

wam przynoszę, czyli pójdźcie za Mną!” 

Praktyczną ilustrację wiary stanowi decyzja pierwszych 
uczniów – dotąd rybaków. W tym momencie postawili 
wszystko na Jezusa, zmienili kierunek swojego życia. 
Czytamy później, że jeszcze raz po raz łowili z łodzi ryby, 
ale głównym celem ich życia było jednak co innego. Cho-
dzi właśnie o ten główny cel. Czy dla mnie jest nim Je-
zus? 

Ks. Mariusz Pohl 

Jezus rozpoczyna swoją nauczycielską działalność do-

piero po uwięzieniu Jana Chrzciciela. W zasadzie teraz 

rozpoczyna się na dobre nowa epoka – etap realizacji 

zbawienia. Skończyły się czasy proroków. Teraz Bóg 

osobiście bierze sprawy w swoje ręce, a raczej swoje 

słowa w usta Syna Bożego – Jezusa. Gdy Jezus coś mó-

wi – mówi to osobiście Bóg. A więc: „Czas się wypeł-

nił”: to, na co ludzie tak długo czekali, stało się w końcu 

faktem. Ale jakim faktem? 

Otóż faktem nadzwyczaj nor-

malnym i niepozornym. Nic 

niezwykłego się jeszcze nie 

stało. Jedynie słowa zapowia-

dały bliskie przyjście króle-

stwa Bożego. Ten kto czekał 

na zastępy anielskie, trzęsienia 

ziemi i ogień z nieba, nic 

z tych rzeczy nie zobaczył. Ale 

ten, kto miał uszy otwarte na 

słowo Boże, na treści zapowia-

dane przez proroków w świę-

tych księgach, na obietnice 

Boże, ten na pewno napełniał 

się nadzieją. Albowiem Jezus 

głosił naukę, która bardzo wy-

raźnie nawiązywała do tych 

obietnic. Powoływał się na 

Boga i głosił spełnienie zapo-

wiedzi zbawienia. 

Właśnie w tym sensie należy 

najpierw rozumieć to, co głosił 

na początku Jezus – Ewangelię 

Bożą. Otóż słowo: „Ewan-

gelia” ma dwa znaczenia: naj-

pierw jest to Dobra Nowina 

(dosłowne tłumaczenie z języ-

ka greckiego). Nowina ta głosi, 

że „Bóg tak bardzo umiłował ludzi, że posłał im swoje-

go Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale 

miał życie wieczne” (J 3.16 – warto sięgnąć i przeczytać 

sobie cały 3 rozdział św. Jana!) 

Cóż, dość często to słyszymy i nie jest to już dla nas 

żadna nowina, raczej oklepany zwrot kaznodziejski. Ale 

za każdym razem, kiedy słowa te przebiją się jakoś 

przez naszą obojętność i znudzenie, towarzyszące na 

ogół kazaniom, wtedy olśniewa nas nagle blask i ciepło 

nadziei, bijące z tych słów. Coś takiego! Bóg mnie ko-

cha! Pomimo mojej grzeszności, bylejakości, nieuczci-

wości, (dopowiedzmy tu sobie szczerze parę swoich 

własnych grzechów i wad), pomimo tego, chce mi dać 

życie wieczne! I w tym celu gotów był posłać na krzyż 

swojego Syna? Tak! Oto Dobra Nowina – prawdziwa 

Ewangelia! Jeśli tylko potrafię ją zrozumieć i przyjąć... 

„N„NAWRACAJCIEAWRACAJCIE  SIĘSIĘ  II  WIERZCIEWIERZCIE...”...”  

POWOŁANIE 

Może wtedy, gdy wszedłeś w ciszę kościoła  
z rozpędzonej na oślep ulicy, 

może wtedy, gdy wzrokiem ściągałeś gwiazdy,  

może wtedy, gdy ktoś - ratunku - krzyczał...  

Może wtedy, gdy w oczy dziecka spojrzałeś,  
w których niebo się jasne odbija,  

może wtedy, w wieczór majowy 

ludzie śpiewali Ave Maria... 

Może wtedy, gdy plażą pustą kroczyłeś,  

a fale biły o brzeg coraz mocniej, 
może wtedy, gdy pola śpiewały kłosami,  

zbudzone wschodem słońca... 

Może wtedy, jak wiatru powiew,  

szept Pana serdecznie słyszałeś:  
"Pójdź za mną" - żniwo bieleje, 

a robotników wciąż jeszcze mało. 

Poszedłeś, niosąc swą młodość, jak sztandar,  

na drogi Bożego powołania, 
by swe marzenia przemienić w czyn  

i światu ukazać Ewangelię Pana. 

Z miłością szczerą i wiarą w duszy,  

naprzód odważnie idź, przyjacielu, 

i niech Maryja swym płaszczem okryje  
codzienną drogę do wielkiego celu. 

ks. Henryk Szydlik 


