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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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3rd Sunday in Ordinary Time 

 A writing student once made the ob-

servation that, once she learned some basic 

rules of grammar, she paid a lot more atten-

tion not only to the way she wrote, but also 

to the way she spoke. Having learned the 

correct way to use certain words, she could 

not return to her bad habits and mistakes. Her 

newfound knowledge changed her language 

forever. 

 Jesus preaches a new message of 

God’s love and mercy. Once people hear it, 

they must make a choice to either accept or 

reject it. Either way, they are changed for-

ever. God’s love seeks them out, manifesting 

itself in words and actions, in people and 

events, and in their innermost thoughts and 

feelings. All listeners are called to reform 

their lives and build the Kingdom of God. 

 Our desire to live the Gospel can be 

overwhelmed by other influences. The daily 

grind of living, the comfort of material pos-

sessions, and our sincere wish to be liked by 

others can draw us away from the difficult 

choices that we know we need to make. Be-

ing honest and true to our mission always 

includes sacrifice. But it is the way to life 

and truth and grace. 

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 

Monday, January 27, 2014 - św. Anieli Merici, zakonnicy  
7:00 AM + Josephine & Carol Saniuk, int. Tekla Budukiewicz 

8:00 AM + Zbigniew Śmiechura, int. Danuta Urbaniak 

Tuesday, January 28, 2014 - św. Tomasza z Akwinu, kapłana  
7:00 AM  -  God's blessings & health for Maria, Zdzisław, Zofia  

       & children 
 -  God's blessings & health for Tomasz, Anna & family 

8:00 AM + Edward Pijanowski, int. Rodzina 

                         + Józef i Sabina Chodkowscy, Stefan, Dorota Rostkowski,  

                             int. Krystyna, Elżbieta, Hania z rodzinami 

+ Helena i Jan Słotarski, Tadeusz Opoka,  
Wednesday, January 29, 2014 - św. Jana Bosco, kapłana 
7:00 AM + Evelyn Rolak, int. Friend Helen Balon 

8:00 AM + Antonina Albrycht, int. Zenia Grochowska z córkami 

Thursday, January 30, 2014  
7:00 AM + Edward & Ann Szymczak, int. Family 

+ Fr. Tadeusz Kwaśniewski, Sabina Kwaśniewska 

8:00 AM + Antonina Albrycht, int. Pijanowski Family 

+ Zofia, Jakub, Józef i Kazimiera Pawłusiak 

Friday, January 31, 2014  
7:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Husband 

6:00 PM            -  Koronka, adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź 

7:00 PM + Antoni i Regina Kołakowski, int. Stanisław Kołakowski 

Saturday, February 1, 2014  
8:00 AM + Stanisław i Cecylia Jarzębscy, int. Wnuczek z rodziną 

4:00 PM + Helena Kazimierczak, int. Henryka Marecki 

7:00 PM + Janina Slominski (11 rocz.), int. Rodzina 

Sunday, February 2, 2014 - OFIAROWANIE PAŃSKIE  

8:00 AM -  Za Parafian - For the Parishioners   

9:30 AM + Tadeusz & Marianna Czołpiński, int. Family 

11:00 AM + Teofila i Feliks Maziarz, int. Syn z żoną 

         

Scripture for the week of January 26, 2014 
26  SUN  Is 8:23-9:3/1 Cor 1:10-13,  

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

27  Mon  2 Sm 5:1-7, 10/ Mk 3:22-30  

28  Tue  2 Sm 6:12b-15, 17-19/ 

  Mk 3:31-35  

29  Wed  2 Sm 7:4-17/ Mk 4:1-20  

30  Thu  2 Sm 7:18-19, 24-29/ 

  Mk 4:21-25  

31  Fri  2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17/ 

  Mk 4:26-34  

1  Sat  2 Sm 12:1-7a, 10-17/ 

  Mk 4:35-41  

2  SUN  Mal 3:1-4/Heb 2:14-18/ 

  Lk 2:22-40 or 2:22-32  

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

     Next Sunday’s II collection will be for H.O.P.E. 

 OPLATEK PARTY PROFIT: $865.00 

♦ Church donation by Parishioner - $70;  

   Jan & Genowefa Kotowski - $100;  

♦ In mem. of Evelyn Rolak by:  
   Parker Professional Driving School - $100; 

   Helen Daniszewski & Sweda Family - $100; 

   Linda & Neil Kimball - $25; Paul Lukaszewicz - $200; 

♦ In mem. the Krupa & Powichrowski Family by  

   Helen Marois - $500;  

III 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 de-

velopment that respects the dignity of all peoples. 

For Evangelization: That Christians of diverse denomi-

nations 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 

intention not only during an individual prayer but 

also with members of their Church during parish de-

votions. 

WORLD DAY FOR CONSECRATED LIFE, 

February 2, 2014 
 In 1997, Pope John Paul II instituted a day of 

prayer for women and men in consecrated life. This 

celebration is attached to the Feast of the Presentation 

of the Lord on February 2nd. This Feast is also known 

as Candlemas Day; the day on which candles are 

blessed symbolizing Christ who is the light of  

the world. So too, those in consecrated life are called to 

reflect the light of Jesus Christ to all peoples.  

 The celebration of World Day for Consecrated 

Life is transferred to the following Sunday in order to 

highlight the gift of consecrated persons for the whole 

Church. 

 For those consecrated to God by the vows of 

chastity, poverty and obedience that they may seek to 

live their baptismal promises more intensely and have 

the grace to persevere in their commitment to the Lord 

and serve with open hearts and willing spirits.  

We pray to the Lord… 

 For those who have responded to the prompting 

of the Holy Spirit to be a consecrated person that they 

may experience the support of the Church as they con-

tinue their growth in holiness. We pray to the Lord… 

 For young men and women; That God may give 

them the gift of understanding to discern their service in 

the Church, the priesthood, diaconate, or consecrated 

life; And for the gift of courage to follow His call.  

We pray to the Lord . . . 

 For young people; That they may know the per-

sonal love of the Lord for them, and respond with open 

and generous hearts. We pray to the Lord . . . 

 Please pray for all those who have made com-

mitments in the consecrated life, and be sure to thank 

them on their special day. May they continue to be in-

spired by Jesus Christ and respond generously to God's 

gift of their vocation.  

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. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  NASZE 

WSPARCIE W WYDATKACH PARAFIALNYCH. 
        

Kolekta  I - $1,573.00;  

Kolekta II - $1,075.00; 
 

 

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! 

III 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.   

ŚWIATŁO ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia  

Konsekrowanego, 2 lutego 2014 roku 
Drodzy Bracia i Siostry! 

 Liturgia Kościoła pozwala nam wciąż cieszyć 

się tajemnicą Narodzenia i Objawienia się światu Jezu-

sa Chrystusa. Także dzisiaj wprowadza nas ona w jesz-

cze głębsze poznanie Syna Bożego, który w pełni cza-

sów stał się człowiekiem, żył wśród nas i przez swoją 

mękę, śmierć i zmartwychwstanie nas odkupił.  

 Ewangelia przypomina nam wydarzenie, które 

miało miejsce 40 dni po narodzeniu Jezusa. Zgodnie  

z żydowskim prawem, Józef i Maryja udali się do świą-

tyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarować Bogu 

Jezusa oraz dokonać oczyszczenia Matki. Wydarzenie 

to wykroczyło poza zwyczajne wypełnienie prawa. Sam 

Bóg bowiem przedstawił swojego Syna światu.  

 Uczynił to poprzez usta starca Symeona i proro-

kini Anny, którzy rozpoznali w Dziecięciu światło na 

oświecenie pogan i chwałę Izraela (por. Łk 2,32). Po-

nadto, Symeon zobaczył w małym Jezusie znak sprzeci-

wu oraz Tego, który odsłoni zamysły serc wielu (por. 

Łk 2,34-35). Zrozumiał, że odtąd o losie każdego czło-

wieka zadecyduje to, jaką on przyjmie postawę wobec 

Jezusa – Światłości Świata. 

 Światło Jezusa Chrystusa po raz pierwszy roz-

błysło w każdym z nas w momencie naszego chrztu. 

Wtedy to staliśmy się dziećmi Światłości; wtedy Bóg, 

który „rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, 

zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością 

poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa” (2 

Kor 4,6).  (c.d.n.) 
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 Dlaczego mamy się nawracać? Bo będę lepiej 

patrzył na samego siebie? Może zyskam uznanie mo-

ich braci i sióstr? Może poczuję się lepiej od innych, 

którzy poszukują Chrystusa? Nie! Żaden z tych argu-

mentów nie wchodzi w grę. Odpowiedź jest niezwy-

kle prosta. Jezus sam jej dziś udziela. Mówi jasno: 

„albowiem bliskie jest królestwo niebieskie"! No tak, 

ale co to znaczy?  

 Nie mniej i nie więcej niż to: 

królestwo niebieskie nie jest daleko 

od ciebie! Możesz się nawrócić! To 

nie przekracza twoich sił i możliwo-

ści! Innymi słowy dziś Jezus mówi 

do każdego z nas: „Nawróć się bo to 

jest możliwe! Bo to może stać się 

twoim udziałem!". Jezus nie wzywa 

nas do czegoś, co jest niemożliwe. 

Wręcz przeciwnie. Jest wielkim re-

alistą. Wie, że przyszedł na świat po 

to, aby nas przyciągnąć do Ojca, aby-

śmy zmienili swój obraz i wyobraże-

nie Boga z sędziego, policjanta, oskarżyciela na... Mi-

łującego Ojca! Bo w centrum królestwa niebieskiego 

jest miłosierdzie, bliskość, przebaczenie, współczu-

cie! I do udziału w takim królestwie jesteś powołany 

ty i jestem powołany ja. 

 Ale co to dokładnie znaczy? Pójdźmy dalej za 

tekstem Ewangelii. Dlaczego Apostołowie porzucają 

sieci, łódź, swoje zajęcie, pracę, która dawała im 

utrzymanie i poczucie bezpieczeństwa? Czemu po-

rzucają najbliższych i ruszają w nieznane? I znów od-

powiedź jest niezwykle prosta. Bo w Jezusie zobaczy-

li nadchodzące królestwo niebieskie. Bo Jezusa ujrze-

li jako kogoś z innego świata, kto ich do tego świata 

zaprosił i pociągnął za sobą. 

 Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj wyobrazić 

sobie tę scenę: Piotr i jego brat Andrzej. Są na jezio-

rze łowią ryby, zarzucają sieć. Jezus stoi na brzegu  

i krzyczy do nich: zostawcie sieci, chodźcie za mną. 

A oni tak, jak stali w łodzi puszczają sieci, pozwalają 

by zsunęły się do jeziora, opadają na dno. Oni sami 

przybijają łodzią do brzegu. Porzucają łódź, stają 

obok Jezusa i czują, że to jest ten Człowiek, na które-

go czekali całe życie! To On! I oni to wiedzą i czują. 

 Dreszcz przechodzi po ich skórze. Wiedzą, że 

są na właściwym miejscu. Obok człowieka, o którym 

słyszeli nieraz w synagodze. Obok Mesjasza! I widzą 

coś więcej, czemu warto poświęcić całe swoje życie. 

W tej jednej chwili oni to widzą! A potem scena się 

powtarza.   

      

 Tym razem z Jakubem i jego bratem Janem, 

którzy pracują w łodzi przy naprawianiu sieci wraz ze 

swym ojcem. Kiedy Jezus podchodzi do nich z Pio-

trem i Andrzejem i mówi: „Zostawcie to. Chodźcie za 

mną!" Puszczają sieci z rąk, zostawiają ojca, który 

przeczuwał, że nadejdzie taki moment i jest dumny ze 

swych synów. Ci dwaj też widzą coś, co przekracza 

ich zajęcia, ich dotychczasowy 

styl życia, pracy, przekracza 

wszystko, co do tej pory znali. 

 I ciebie powołał Jezus. 

Ty też pewnego dnia usłyszałeś 

Jego słowa: "Pójdź za mną dro-

gą małżeństwa. Pójdź za mną 

drogą kapłaństwa. Pójdź za mną 

jako świecki misjonarz, misjo-

narka". I kiedy słyszałeś te sło-

wa, to w jednej chwili zobaczy-

łeś coś, czego nie widzieli inni. 

Zobaczyłeś królestwo niebie-

skie. Królestwo, które przekra-

cza wszystko to, co do tej pory znałeś. 

 A może dopiero dziś słyszysz te słowa Jezusa: 

„Pójdź za mną!". Posłuchaj ich uważnie i miej odwa-

gę zobaczyć to, czego inni nie widzą i śmiało ruszaj 

za Nim, aby się nawrócić. 

 Z pomocą i wyjaśnieniem przychodzi nam 

fragment Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy. 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. – mówi 

Jezus, powtarzając słowa Jana Chrzciciela i kontynu-

ując w ten sposób jego głoszenie. Następnie słyszymy 

o powołaniu pierwszych apostołów. Choć zaledwie 

przed tygodniem słyszeliśmy podobny opis, zatrzy-

mujemy się wobec tych słów, aby ich aktualna treść 

dotarła również do nas.  

 Oto Bóg wzywa Cię, Bóg Cię powołuje, jak 

Jonasza, jak Szymona, jak jego brata Andrzeja, jak 

Jakuba i Jana. Ale po co to wszystko? Przez Chrzest 

św. stałeś się rybakiem ludzi, jak oni – może o tym 

jeszcze nie wiesz, ale jest to wpisane w Twoje życie. 

 To jest ta prawdziwa Boża droga – czynić to, 

co Bóg dla mnie przewidział, bym w ten sposób zo-

stał zbawiony. Nie ma czasu i sensu trwonić swojego 

życia, dlatego warto naśladować tych pierwszych 

apostołów i ruszyć natychmiast za Jezusem, stać się 

rybakiem ludzi. Do tego konieczne jest zostawienie 

wszystkiego i gotowość na cierpienie i krzyż, ale bez 

obaw, na to zostaniemy jeszcze przez Jezusa przygo-

towani. 

    Nawróceni i powołani, by głosić królestwo niebieskie   


