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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! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=cudowny+polow+ryb&source=images&cd=&cad=rja&docid=7jWR0gfJMpVLuM&tbnid=_Q6EEaOA_ggllM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.liturgia.bydgoszcz.pl%2Fnews%2Fiv-niedziela-po-zeslaniu-ducha-swietego%2F&ei=KSgRUZCnNaKa0QHIs
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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    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 

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          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik & Ryan Mulvey 
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Falbaniec, OLM 

 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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         Fifth Sunday in Ordinary Time  

 Simon Peter, the fisherman, is the first to 
be called personally by Jesus. Confronted with the 
holiness of the Lord, both Peter and Isaiah are 
overwhelmed by a sense of their sinfulness and 
inadequacy. Yet each experiences the Lord's for-
giveness and is sent to preach the good news of 
His mercy to the world. 
 Today's scene from Isaiah is recalled in 
every Mass. Before reading the Gospel, the priest 
silently asks God to cleanse his lips that he might 
worthily proclaim His Word. God's Word comes to 
us as it came to Peter, Paul, Isaiah, and today's 
Psalmist - as a personal call to leave everything 
and follow Him, to surrender our weaknesses in 
order to be filled with His strength. 
 Simon put out into deep waters even 
though, as a professional fisherman, he knew it 
would be foolhardy to expect to catch anything. In 
humbling himself before the Lord's command, he 
was exalted - his nets filled to overflowing; later, 
as Paul tells us, he will become the first to see the 
risen Lord.  
 Jesus has made us worthy to receive 
Him in the company of angels in God's holy Tem-
ple. On our knees like Peter, with the humility of 
David in today's Psalm, we thank Him with all our 
hearts and join in the unending hymn that Isaiah 
heard around God's altar: "Holy, holy, holy." (see 
also Revelation 4:8). 

 

Saturday, February 9, 2013  
8:00 AM + John Chalpin, int. Rodzina 

4:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Ernesta z okazji urodzin, 

      int. Żona i syn  

  -  O zdrowie i Boże błog. dla Mirki Wiśniewskiej i jej 

     oczekiwanego synka, int. Mama 

Sunday, February 10, 2013 

8:00 AM + Maria i Stanisław Susoł, int. Wnuczka Teresa z rodz. 

9:30 AM + Ryszard Pieprzycki, int. Daughter 

11:00 AM + Helena Pawlik i Oliver Winsett, int. Mąż i dziadek 

  -  O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny, int. Własna 

Monday, February 11, 2013  
7:00 AM + Zofia, Jakub, Józef & Kazimiera Pawłusiak 

8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Josephine Szloch 

7:00 PM -  Msza za chorych (z Sakramentem Chorych) 

Tuesday, February 12, 2013  

7:00 AM + Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska      

8:00 AM + Jacek Litman, int. Syn, rodzice i brat 

+ Władysław i Jadwiga Łapuć, int. Córka i zięć 

  + Zofia Metelska, Janina Turolska,  

     int. Rodzina Turolskich 

Ash Wednesday, February 13, 2013 - ŚRODA POPIELCOWA 
7:00 AM + Maria, Józef, Łyczak, Tadeusz Opoka    

8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Jarosław i Zbigniew  

     Rogowscy z rodzinami 

7:00 PM + Stanisław Hreczyński, Marian Gorczyński,  

     int. Bernadetta i Waldemar Gorczyńscy z rodziną 

Thursday, February 14, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Wanda & children 

8:00 AM + Ewa Sendrowska, int. Siostra z rodziną 

+ Marilyn Misiak (1 rocz.), int. Syn Richard z żoną 

+ John, Loretta, Edward McBride, int. Rodzina 

Friday, February 15, 2013  

7:00 AM + Stefania Zubrzycki 

6:00 PM -  Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

6:15 PM -  Droga Krzyżowa 

7:00 PM + John Hauptman, int. Brat 

Saturday, February 16, 2013  
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Iwony i Dariusza  

      Ciepłucha w 20-tą rocz. ślubu, int. Mama i rodzina 

4:00 PM + Stanley, Joseph, Sabina & Elaine Daniszewski,  

     int. Sister 

7:00 PM + Julianna, Józef, Stanisław Brodzik, Marianna,  

     John Jr. i John Osmak, int. Rodzina 

First Sunday of Lent, February 17, 2013  
8:00 AM + Carolina i Bolesław Wolk, int. Jerzy Cholewiński 

9:30 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

10:30 AM -  Gorzkie Żale I - Bitter Sorrow 

11:00 AM + Walentyna Uchal, Grzegorz Adranowicz, int. Rodzina 

                              Msza dziecięca  

 Week of February 10, 2013 

10 SUN Is 6:1-2a, 3-8/ 1 Cor 15:1-11 or 

15:3-8, 11/ Lk 5:1-11 (75) Pss I 

11 Mon Gn 1:1-19/ Mk 6:53-56 (329) 

12 Tue Gn 1:20-2:4a/ Mk 7:1-13 (330) 

13 Wed Jl 2:12-18/2 Cor 5:20-6:2/ 

  Mt 6:1-6, 16-18 (219) Pss IV 

14 Thu Dt 30:15-20/ Lk 9:22-25 (220) 

15 Fri Is 58:1-9a/ Mt 9:14-15 (221) 

16 Sat Is 58:9b-14/ Lk 5:27-32 (222) 

17 SUN Dt 26:4-10/ Rom 10:8-13/ 

  Lk 4:1-13 (24) Pss I 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=wielki+post&source=images&cd=&cad=rja&docid=DOkDGyl9-n_d8M&tbnid=XkVTX9XMknZLoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fewangelizacja.com.pl%2F4-wielki-post&ei=PTkRUa2bCo6L0QHtk4CACg&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNHYVaUnCo
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for FUEL. 
     

First collection was: $1,789.00 

Second collection was: $1,263.00 

Parish Group Meetings 

♦ AA - every Thursday at 7:00 PM in the Church Hall 

♦ Parish Choir – Sundays after the 11.00 AM Mass,  

   Mondays at 7:00 PM. Welcome new members! 

♦ Children’s Choir - practice takes place every Saturday  

   at 1.45 PM in the school building. 

♦ Rosary Society - first Sunday of the month after   

   11:00 AM Mass.  Meetings take place in the church. 

♦ Polish Scouts - feel invited to join the ranks of the   

   polish scouts who are looking for young boys and girls.  

   Info: Mateusz Woźny, tel.347-749-586, email:   

   wozny@college.harvard.edu 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  FEBRUARY 
General: That migrant families, especially the 

mothers, may be supported and accompanied in their 

difficulties. 

Missionary. That the peoples at war and in conflict 

may lead the way in building a peaceful future. 

THE YEAR OF FAITH PROJECT 
Dear Parishioners, Donors and 

Friends of Our Lady of Czestocho-

wa Parish! 

    By Pope Benedict XVI’s deci-

sion,  in our parish and in the entire 

world, we started  the Year of Faith. 

We started it with a solemn Mass, 

during which the new vestments we-

re blessed. Those vestements were  

a significant gift from your hearts, Parishioners’ and 

Parish organizations’, and were the symbol of your 

faith. Our church is the Mother Church of all neigh-

boring Polish Parishes. Our forefathers, who came to 

America in search of bread, built this church.  

 It was their faith and generosity that built this 

church in which we can now pray. It is our home and 

heritage of which we should take  good care. Our an-

cestors’ faith should be an example and encourage-

ment to us. That is why in the Year of Faith and at 

the beginning of Advent, I would like to ‘decorate’ 

our church with our Polish Saints’ portraits. The Sa-

ints who are patrons of our Mother Country. The pro-

ject is „The Heritage of Our Faith”. There will be 

some portraits of Saints painted in the church and 

presbytery.  

 Mrs. Ania Win-Leliwa will paint them. In the 

near future I will present the estimate. I count on yo-

ur help, understanding, generosity and dedication in 

this matter, so that at the end of the Year of Faith I 

could bless these paintings. May it be the symbol of 

your faith and appreciation to our saints and ance-

stors.  Donations towards this project may be put in 

the collection basket or into a special box which will 

be displayed through the entire year. 

     I hope that all parish organizations, families and 

parishioners will want to be the donors and co-

sponsors of this project. May Our Lady of Czesto-

chowa, The Queen of Poland  and the Patroness of 

our parish help and bless us. 

DEVOTIONS  

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

Devotion to St. Anthony of Padua.   

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

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

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). 

V SUNDAY IN ORDINARY TIME  

From the Office Desk! 

As tax season has started, you can ob-

tain a yearly statement of your contri-

butions to our Church. Please, come to 

the parish office or call to receive your statement. 

THIRD FRIDAY IN HONOR OF  

DIVINE MERCY 
The Sisters of Our Lady of Mercy warmly 

invite you to celebrate the Eucharist in 

honor of Divine Mercy every third Friday 

of the Month at St. Ann’s Parish. Third Fri-

day this month falls on February 15. Expo-

sition of the Blessed Sacrament begins at 

6:00 PM, the Chaplet of Divine Mercy is 

said at 6:30 PM and Holy Mass is celebrated at 7:00 PM. 

For more information call the Sisters at: 617-288-1202. 

Support the Church in Eastern Europe  

Collection! 
On February 13, 2013, Ash Wednesday, we will take up 

the collection for the Church in Central and Eastern 

Europe. This collection supports Catholic organizations 

that provide affordable shelter and train seminarians in a 

region still struggling in the aftermath of atheistic Soviet 

rule. By providing pastoral care, catechesis, and aid, your 

donations help restore the strength of the Church in the 

region. Please give generously to the collection. Visit 

www.usccb.org (search “Church in Central and Eastern 

Europe”) to learn more. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=taxes&source=images&cd=&cad=rja&docid=j9Uztc6oMHBDuM&tbnid=0Vb32jPRWbVN6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.broward.org%2Frecordstaxestreasury&ei=uzAJUdjxDImj2QWbvIH4Bw&bvm=bv.41642243,d.dmQ&psig=AFQjCNENQSabQB3t_F
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=jesus+i+trust+in+you+images&source=images&cd=&cad=rja&docid=44FsyHDzSq60FM&tbnid=MK8LJLZU9Pd4KM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJesus.I.trust.in.You333&ei=Hl4SUc6KG8fO0QGEzYEg&bvm=bv.41934586,d.dmQ&
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na 

                       OGRZEWANIE.  
 

♦ Church donation by: Maria Skinder - $150;  

   Richard Rolak - $100; Andrzej & Marta Król - $80; 
 

♦ John Paul II hall donation by Scally and Trayers  

   Funeral Home - $350;  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - LUTY 

Intencja ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza 

matki, były wspierane i otaczane opieką w trudno-

ściach.  

Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych 

wojnami i konfliktami mogła zacząć budować poko-

jową przyszłość. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby Minister Generalny Braci Mniejszych Konwen-

tualnych i jego współpracownicy, umieli otworzyć 

się na działanie Ducha Świętego. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski  
 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

PROJEKT NA ROK WIARY! 
 Drodzy Parafianie i Dobrodzieje i Przyjaciele  

Parafii Matki Bożej Częstochowskiej! 

 Z woli Ojca św. Benedykta XVI roz-

poczęliśmy celebrację Roku Wiary. W naszej 

parafii z tej okazji na uroczystej Mszy Św. 

zostały poświęcone nowe ornaty. Był to 

przepiękny dar wiary i serc parafian i organi-

zacji związanych z naszą parafią.  

 Nasz kościół to Matka Polonijnych 

Parafii. Nasi praojcowie w czasach zaborów 

przybyli do Ameryki za chlebem i dzięki swej wierze  

i ofiarności wybudowali ten kościół, w którym teraz my  

możemy sie modlić. On jest naszym domem i dziedzic-

twem, które zobowiązuje do troski o jego utrzymanie  

i piękno. Wiara naszych przodków powinna być dla nas 

przykładem i zachętą do działania. 

 Dlatego w Roku Wiary chciałbym nasz skromny 

kościół „przyozdobić” obrazami naszych Polskich Świę-

tych, którzy są patronami i orędownikami naszej Ojczy-

zny. Projekt ten, pt. „Dziedzictwo Naszej Wia-

ry” (kilkanaście postaci Świętych namalowanych w ko-

ściele i prezbiterium) podjęła się wykonać p. Ania Win-

Leliwa. Kosztorys owego przedsięwzięcia postaram 

przedstawić w najbliższym czasie.     

 Liczę więc na Waszą pomoc, zrozumienie, hoj-

ność i ofiarność na zrealizowanie tego projektu, by na za-

kończenie Roku Wiary dokonać uroczystego poświęcenia 

wykonanego dzieła, które niech będzie wyrazem naszej 

wiary i wdzięcznością za wiarę naszych świętych patro-

nów i praojców. Donacje na ten cel można składać do ko-

szyka lub wystawionej skrzynki przez cały rok. 

 Mam nadzieję, że do zrealizowania tego projektu 

włączą się wszystkie organizacje przy-parafialne, rodziny, 

pojedyncze osoby, które zechcą być dobrodziejami i spon-

sorami tegoż dzieła.  

 Niech Maryja, Częstochowska Pani i Królowa 

Korony Polskiej, Patronka naszej Parafii  w realizacji te-

goż dzieła wspiera nas Swym błogosławieństwem. 

CHRZEST - BAPTISM 
Gratulujemy i życzymy błogosła-
wieństwa rodzinie i nowym człon-
kom wspólnoty parafialnej: 

● Dominik Zieziulewicz - 02.10.2013 

Opłaty parafialne! 
 Każda zapisana do Parafii rodzina jest proszona o 

zapłacenie opłat parafialnych. Wynoszą one $40 na rok od 

rodziny. Jest to forma  Waszego wsparcia i wyraz zaanga-

żowania w życie i finanse Parafii.  

       Osoby, które są zarejestrowane w naszym ‘systemie 

kopertowym’, dostały już dodatkową kopertę ‘Parish Du-

es’ - Opłata Parafialna’. Płatności można dokonać wkłada-

jąc 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, zapraszamy 

do biura parafialnego. Osoby, które nie zarejestrowały się 

jeszcze do Parafii, a chciałyby to uczynić, także zaprasza-

my do biura parafialnego. W razie niejasności, prosimy 

dzwonić do kancelarii parafialnej - 617-268-4355. Z góry 

dziękujemy! 

  Zmarli: 
  + Stefania Zubrzycki 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.  

Rozliczanie podatków! 

Zaczął się czas rozliczeń podatkowych, w związku  

z tym w biurze parafialnym można otrzymać roczne 

rozliczenie ofiar złożonych na nasz kościół. 

     NABOŻEŃSTWA  

 W WIELKIM POŚCIE! 
Gorzkie Żale - Środa - 7:00 PM;  

             Niedziela - 10:30 AM; 

Droga Krzyżowa - Piątek - 6:15 PM. 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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 Nieudany połów. Cała noc wysiłków, zarzucania  
i wyciągania sieci nie przyniosła efektów. Doświadczeni 
rybacy wiedzą, że tak bywa, że tak się zdarza, ale w takie 
noce nie wypływają na połów. Tej nocy jednak spodziewali 
się określonych owoców swojej pracy. Rano, zmęczeni 
przybili do brzegu. Niezależnie od wyników połowów, po 
powrocie na brzeg trzeba jeszcze oczyścić i wypłukać sieci, 
sprawdzić czy się gdzieś nie rozerwały, rozwiesić do susze-
nia. Normalne, codzienne zajęcie rybaków. Gdy oni praco-
wali, nad brzegiem zebrał się spory tłum ludzi. Słuchali jak 
naucza nowy Nauczyciel. Mówił z mocą. Jego Słowo pocią-
gało i otwierało serca. Rybacy, jakby trochę wolniej zaczęli 
płukać sieci, coraz uważniej wsłu-
chując się w Jego Słowa. Zasłu-
chany w Słowo tłum gęstniał, na 
brzegu robiło się coraz ciaśniej. 
Nagle Nauczyciel uznał, że zaj-
mie miejsce w jednej z łodzi stoją-
cych na brzegu i stąd będzie dalej 
kontynuował naukę o Królestwie. 
Poprosił Szymona, właściciela 
łodzi, aby odbił troszkę od brzegu, 
tak żeby mógł być lepiej słyszany. 
 Szymon pomyślał o od-
wlekającym się w czasie posiłku, odpoczynku, ale Słowa 
Nauczyciela sprawiały, że chciało się Go słuchać, że chcia-
ło się być tuż obok, zostawiając inne sprawy bez większego 
żalu na później. Wraz z innymi słuchał. Patrzył. 
 Koniec nauczania. Trzeba wracać do swoich zajęć, 
ale Nauczyciel prosi go aby wypłynąć na głębię i ponownie 
zarzucić sieci. Czyż Ten Mądry Człowiek, nie wie kiedy łowi 
się ryby? Czyż On nie wie, że ryb nie łowi się o tej porze, 
gdy słońce jest już wysoko na niebie? Na pewno wie. Po co 
więc chce wypływać? Właśnie teraz, właśnie ze mną. Dziw-
ne. Przed chwilą jednak mówił z mocą, jak Ktoś kto ma wła-
dzę, kto wiec co i dlaczego mówi. Jego Słowu można za-
ufać. Jeśli mówi, żeby wypłynąć na głębię, żeby zarzucić 
sieci ponownie, to trzeba tak zrobić, choć całe doświadcze-
nie i rozum Szymona oraz poprzednich pokoleń rybaków 
woła – „to bez sensu”. 
 Szymon zebrał sieci i łódź odpłynęła na pobliską 
głębię. Zarzucili sieci. Zanim zdążyli zdać sobie sprawę  
z tego co się dzieje, sieć zaczęła ciążyć, jak jeszcze nigdy 
dotąd podczas wszystkich połowów. Trzeba było zawołać 
Jakuba i Jana, żeby czym prędzej podpłynęli z pomocą, 
inaczej mogliby utracić i połów i sieć. Czas wyciągania sieci 
i niedowierzania własnym oczom… Takiego połowu jeszcze 
nie widzieli, ani o takim nikt nie opowiadał…Dwie łodzie 
pełne ryb, skąd, jak…? Pamięć Szymona przywołuje Słowa 
„wypłyń, na głębię…, zarzuć sieci…”.  

 To dla niego ten cud. Dla niego, zwykłego rybaka. 
Rybaka, znającego swoje rzemiosło, a teraz widzącego 
połów, który łamie znane mu prawa natury. Rybaka pewne-
go siebie, z charakterem przywódcy. Żyjącego tyle i o ile w 
zgodzie z przykazaniami i przepisami. Uczeni i faryzeusze, 
tyle pododawali dodatkowych wyjaśnień, że gdzieżby się 
prosty rybak mógł w tym wszystkim zorientować. Szymon 
nie prosił o cud, nie śmiałby niepokoić Najwyższego swoimi 
problemami…. Wie przecież, że Najwyższy wysłuchuje tyl-
ko sprawiedliwych, a nie takich jak on… Szymona ogarnia 
przerażenie i lęk…Zawsze jest coś za coś, czego Najwyż-
szy ustami tego Nauczyciela można od niego zażądać, za 

taki cud…Przecież zna się tylko na 
łowieniu ryb, jest nikim, jest 
grzesznikiem….Przerażony prosi – 
„Odejdź ode mnie….”.  
 W myślach dopowiada, 
jeśli wiedziałeś, że tu są ryby, to i 
wiesz również jaki jestem i kim 
jestem, znasz moich wspólników, 
nie nadajemy się do niczego inne-
go, nie będziesz miał z nas żadne-
go pożytku… 
 Szymon i jego towarzysze 

słyszą kolejne słowa: ” nie bój się… odtąd ludzi będziesz 
łowił”… Przestają się bać, ale nic nie rozumieją z usłysza-
nych przed chwilą Słów. Czują jednak, że coś w ich życiu 
uległo nieodwracalnej zmianie. Usłyszane Słowo rozpoczę-
ło dzieło przemiany… Powołani do nowej misji, zostawiają 
wszystko i idą za Nauczycielem. 
 Słowo Boże. Przemieniające. Stwarzające. Kreują-
ce fakty i rzeczywistość. Zawsze skuteczne. Czyniące to, 
co oznajmia. Czasem chcielibyśmy sobie podporządkować 
Słowo, aby działało tak, jak my tego pragniemy. Lub też 
podchodzimy do Niego magicznie czy zabobonnie. 
 Współcześnie coraz bardziej odchodzimy od Słowa 
Bożego i szukamy innych słów, odległych od swojego 
Wzorca. Próbujemy nimi zagadać otaczającą nas rzeczywi-
stość. Odbieramy słowom ich pierwotne znaczenie i sens. 
Przeinaczamy słowa. Nasze wypowiadane słowa przestają 
mieć znaczenie, przestają się dziać. Jeśli chcemy to zmie-
nić musimy powrócić do źródła, do Słowa Bożego. 
 Dlaczego ja, Panie Boże, Ciebie nie słyszę? Prze-
cież nie mówię jak Piotr „Odejdź ode mnie.” Mówię „jestem 
grzeszny” i przyjdź i uzdrów. Staję codziennie do dyspozycji 
Twojej. Panie, co ja źle robię, że Cię nie słyszę? Panie, 
dotknij mych uszu, abym słyszał. Panie, dotknij mego serca 
abym kochał. Panie, dotknij mych rąk, abym służył. Panie, 
dotknij mych oczu, abym przejrzał. Panie, Ty wiesz, że Cię 
miłuję… bo Ty znasz wszystko.... 
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