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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    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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4th Sunday in Ordinary Time 
 A parent sits up with a sick child all 

night; a woman makes an eight hour drive to 

be with her grieving friend; the whole family 

comes to the first grade play to see one of 

their children in a small part. All of these 

scenarios have one thing in common. Each 

person who acts does so out of love. Love 

motivates, inspires and demands the very 

best in each of us. 

 The second reading today is proba-

bly one of St. Paul’s best-known passages. It 

succinctly describes the nature and meaning 

of love, attributing to it the rank of the great-

est virtue, one that will last forever. Love is 

expressed not only in words, but also in ac-

tion that avoids the pettiness of life and 

reaches towards the perfection of heaven. It 

is a small taste of paradise. No wonder Scrip-

ture says that God is love. 

 Loving others can be difficult and 

demanding. It may mean sacrifice, patience 

and forbearance. It’s tough to love the unlov-

able and the unloving, to love our enemies 

and those who do harm to others. But we 

need to see past the sin to love the sinner. 

The love we share is the love of God that 

heals, forgives, binds up and saves. Be as 

generous with it as you can. 

 

Saturday, February 2, 2013 - Ofiarowanie Pańskie  
8:00 AM + Cecylia Jarzębska, int. Wnuczek z rodziną 

4:00 PM + Raymond Sempolinski, int. Chester Górny 

7:00 PM + Jan, Paweł i Natalia Gajda, int. Rodzina 

First Sunday, February 3, 2013 - św. Blażeja, biskupa  
8:00 AM -  W intencji Parafian - In the intention of Parishioners 

9:30 AM + Thomas Bielawski, int. Bielawski Family 

11:00 AM + Feliks i Teofila Maziarz,  

     int. Władysław i Stanisława Maziarz z rodziną  

     Msza dziecięca 

Monday, February 4, 2013  
7:00 AM + L.D. Dumas, int. Friend 

8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Czesława i Stanisław  

     Mendel 

Tuesday, February 5, 2013 - św. Agaty, męczennicy  
7:00 AM + Stanisława, Paweł, Jan Sołdyga, Janina Babula  

  + Helena & Jan Słotarski, Grzegorz Brzozowski 

8:00 AM + Józef i Natalia Gonczarek, int. Synowa 

+ Aleksander (3 rocz.) i Antonina Korneluk,  

    int. Córka Krystyna z rodz. 

Wednesday, February 6, 2013 - św. Pawła Miki i Towarzyszy  
7:00 AM + Helena Ewalt, int. Bielawski Family 

8:00 AM + Maria Susoł, int. Syn z rodziną 

Thursday, February 7, 2013 - ODWIEDZINY CHORYCH - 9:00 AM 

7:00 AM - In the intention of vocations 

  + Wanda, Wacław, Natalia Odoliński  

8:00 AM + Elżbieta Gierymska, int. Małgorzata Śnietka 

+ Stanisław Sobczyk, int. Rodzina 

-  O Boże błog. dla Andrzeja, int. Przyjaciele 

Friday, February, 8, 2013  
7:00 AM -  God's blessings and health for Pelagia Borowa on  

     her birthday, int. Children 

6:00 PM -  Wystawienie N. Sakramentu, Koronka, spowiedź  

7:00 PM + Piotr Sałaszewski, int. Ciocia z rodziną 

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 

 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 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

    IMPROVEMENT FUND. 

First collection was: $1,716.00 

Second collection was: $759.00 

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). 

IV 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. 

Valentine Dance Party!  
We would like to invite every-

one to our Valentine-Carnival 

Dance Party which will take 

place on February 9th, 2013 

(8:00 PM to 1:00 AM).  

I would also like to ask you for 

lottery gifts. The income will 

go towards ‘The Heritage of Our Faith’ project. 

Thank you for all your help and support. 

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 next week. 

Visit www.usccb.org (search “Church in Central and East-

ern 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
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie  NA  

ULEPSZENIE POSIADŁOŚCI PARAFIALNYCH. 
 

♦ Church donation by: Marianne Munsey - $100; 

   Ewa & Janusz Kania - $100; Parisioner - 100; 
♦ PROJEKT „DZIEDZICTWO NASZEJ WIARY” 

    Aleksandra Bukiej - $100; Parishioners - $400;  

    Maria Fiedorczyk - $500; 

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! 

IV 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 dla całej rodziny i nowym 
członkom wspólnoty parafialnej: 

● Dominik Zieziulewicz - 02.10.2013 

ZABAWA WALENTYNKOWA! 
Odbędzie się w Sobotę dnia 9 Lute-

go (8:00PM - 1:00AM) w sali J.P.II. 

Serdecznie zapraszam i zarazem pro-

szę o fanty na loterię. Dochód z za-

bawy przeznaczony będzie na reali-

zację projektu „Dziedzictwo Naszej 

Wiary”. Bóg zapłać za wsparcie. 

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: 
+ Wojciech Ignaciuk, + Helena Zubrycki, 

+ Stanisław Malewski, + Stanley Karol 

   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. 
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 Czytania dzisiejszej niedzieli kontynuują wydarze-
nia z rodzinnego miasta Nazaretu po tym, jak Jezus w sy-
nagodze skomentował słowa proroka Izajasza o przyjściu 
mesjasza odwołując je do siebie. Ewangelia mówi o reakcji 
niedowierzania ludu i właściwie o odrzuceniu Jego przesła-
nia. Nic dziwnego, „żaden prorok nie jest mile widziany  
w swojej ojczyźnie”.  
 Historia Izraela znała losy proroków zabijanych  
z powodu niezrozumienia i nieprzyjęcia ich misji przez lud. 
Taki sam, jak wiemy, będzie los Jezusa. Przecież z racji 
swej misji zbawczej będzie ukrzyżowany, co się stanie oka-
zją do zbawienia. Pierwsze czytanie w proroctwie Jeremia-
sza przewiduje podobne reakcje ludu  
i zachęca proroka do wytrwania, bo 
ostatecznie z nim będzie moc Boga, 
który go będzie ochraniał. Jezus jednak 
na razie zawstydza swoich słuchaczy 
ukazując pozytywne przykłady uwierze-
nia słowom i misji proroków. Cały ciężar 
jest położony jednak na tym, że ci którzy 
zawierzali prorokom nie byli żydami, ale 
obcokrajowcami, co dodatkowo wzbu-
rzyło lud Nazaretu. Kryje się tu ukryta 
myśl: jeśli żydzi nie przyjmą przesłania 
Jezusa, będzie ono skierowane do po-
gan, którzy je przyjmą z wdzięcznością. 
 Nikt z as nie chce być odrzuco-
ny, skazany, zaszczuty i potępiony. Ra-
czej staramy się szukać u ludzi zrozu-
mienia i zrobimy wszystko, aby nie zna-
leźć się na marginesie. Wiemy jak ciężko się żyje tym, któ-
rzy z różnych przyczyn nie uzyskali akceptacji społeczeń-
stwa. Powiadamy, że ktoś taki nie ma już życia. A spójrzmy 
dziś właśnie z tej perspektywy odrzucenia na Jezusa. Od 
początku swej życiowej drogi należy do nieudaczników, jest 
dzieckiem samotnej dziewczyny, rodzi się w stajni, ucieka 
przed siepaczami Heroda, odrzucają Go jego najbliżsi  
w Nazarecie i wreszcie kończy na krzyżu jako zbrodniarz 
skazany za bluźnierstwo i zdradę. Jaki to ma sens? 
 Odpowiedź jest w słowach samego Jezusa: „Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mo-
jego głosu.” J 18,37. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu 
por. Mt 20,28. 
 Misja Jezusa jest zatem naznaczona cierpieniem 
odrzucenia, któremu na imię Krzyż, a któż by chciał takiej 
misji? I wówczas i dziś człowiek jest nastawiony na sukces, 
powodzenie i szczęście. A jednak Jezus chce nam dać do 
zrozumienia, że na tej ziemi, w doczesności nie możemy 

się spodziewać powodzenia i szczęścia. Życie będzie i jest 
takie, że nas przygniecie. Jeśli nie przyjmę tej prawdy to 
właśnie wtedy będę nieszczęśliwy. Dobrze przeżyję swój 
czas na ziemi, jeśli tak jak Jezus uświadomię sobie, że tu 
trwa walka, że jestem skazany na krzyż. 
 To pierwsza ważna prawda dla chrześcijanina. Je-
śli sobie jej nie uzmysłowi, będzie niezadowolony, będzie 
obwiniał, siebie, ludzi i wreszcie Boga o wszystko, co go 
spotyka. 
 Druga wielka prawda o życiu chrześcijańskim, któ-
ra płynie z postawy Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, jest ta 
że mimo wszystko trzeba iść konsekwentnie pod prąd. 

Uparcie i wytrwale podążać drogą swojego 
powołania, kierując się zasadami i warto-
ściami, nie poddawać się i łatwo nie rezy-
gnować. Przykładem jest starotestamen-
talny prorok Jeremiasz, którego Bóg za-
pewnia o przeciwnościach i prześladowa-
niach ale jednocześnie krzepi nadzieją 
mówiąc: „ Ja jestem z tobą, mówi Pan, by 
cię ochraniać” Jr 4,19. 
 Jeremiasz to zapowiedź Jezusa  
i tych wszystkich wielkich świadków wiary 
którzy za prawdę zapłacą krwią, którzy 
zostaną starci przez królów i książąt tego 
świata, ale pozostaną na zawsze zwycięz-
cami w oczach Boga. 
            Dziś zatem rodzi się pytanie: Po co 
i jak żyjesz? Czy tylko dla sukcesu i karie-
ry, pieniędzy i znaczenia? Jaki jest świat 

twoich wartości? Czy można cię łatwo kupić i sprzedać. 
 Dziś Jezus nas wzywa do pójścia pod prąd, poka-
zania swoim życiem, że wartości ewangeliczne – posłu-
szeństwo, czystość, ubóstwo, prawda i miłość są w tym 
życiu człowiekowi potrzebne jak powietrze. Bez nich czło-
wiek przestaje być człowiekiem, a życie zamienia się w ja-
kieś potworne pasmo przerażających kataklizmów.  
 Mamy dostrzec dobro, które jesteśmy zdolni uczy-
nić w naszych rodzinach, w środowisku pracy i na płasz-
czyźnie życia społecznego. Jak to zrobić!? Święty Paweł 
wskazuje nam drogę, mówi tak: „Starajcie się o większe 
dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdy-
bym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.”  
(1 Kor 13,12,31nn). Starać się o coraz większy dar z miło-
ści. To zadanie każdego chrześcijanina. Nie szukać łatwiej-
szych i prostszych rozwiązań, ale pragnąć unosić się coraz 
wyżej. Starać się o większe dary, to nigdy nie rezygnować  
z najmniejszej okazji do uczynienie dobra, nigdy nie rezy-
gnować z człowieka i zawsze Bogu mówić : TAK.  
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