
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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PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH / MASS SCHEDULE 

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

 8:00 am (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 Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH / SACRAMENT OF THE SICK  

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

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. 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 

Fr. Wiesław Ciemięga OFMConv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFMConv. - in residence 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

RADA PARAFIALNA / PARISH COUNCIL  

Zostanie wybrana - To be elected. 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  

Zostanie wybrana - To be elected. 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 

Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 Sala bł. Jana Pawła II— John Paul II Hall  

Kontakt w sprawie 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) 

 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 Jana Pawła II 

Parish Choir & Children Choir 

- Mrs. Marta Saletnik, tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 

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 

 Żywy Różanierc / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 

tel. 617-436-5779 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 

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

 Teatr Polski / 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 
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5th Sunday in Ordinary Time 

Jesus came among us as light to scatter the 

darkness of a fallen world. As his disciples, 

we too are called to be “the light of the 

world,” he tells us in the Gospel this Sunday 

(see John 1:4–4, 9; 8:12; 9:5). All three im-

ages that Jesus uses to describe the Church 

are associated with the identity and vocation 

of Israel. God forever aligned his Kingdom 

with the Kingdom of David and his sons by a 

“covenant of salt,” salt being a sign of per-

manence and purity (see 2 Chron. 13:5, 8; 

Lev. 2:13; Ezek. 43:24). Jerusalem was to be 

a city set on a hill, high above all others, 

drawing all nations towards the glorious light 

streaming from her Temple (see Isa. 2:2; 

60:1–3). And Israel was given the mission of 

being a light to the nations, that God’s salva-

tion would reach to the ends of the earth (see 

Isa. 42:6; 49:6). The liturgy shows us this 

week that the Church, and every Christian, is 

called to fulfill Israel’s mission. 

By our faith and good works we are to make 

the light of God’s life break forth in the dark-

ness, as we sing in this week’s Psalm. This 

week’s readings remind us that our faith can 

never be a private affair, something we can 

hide as if under a basket. We are to pour our-

selves out for the afflicted, as Isaiah tells us 

in the First Reading. Our light must shine as 

a ray of God’s mercy for all who are poor, 

hungry, naked, and enslaved. There must be 

a transparent quality to our lives. Our friends 

and family, our neighbors and fellow citi-

zens, should see reflected in us the light of 

Christ and through us be attracted to the sav-

ing truths of the Gospel.  

Saturday, February 8, 2014 

 8:00 am † Stanisława Koc - Alicja Kozakiewicz z rodziną 

 4:00 pm † Thomas Bielawski - Bielawski Family 

 7:00 pm † Regina Kołakowska - Marek Grabowski 

Sunday, February 9, 2014 - PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Maria Susoł (roczn.) - Syn Tadeusz z rodziną 

 9:30 am - Za Parafian - For the Parishioners 

11:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Aleksandra, Gabriela 

      i Victorii Boryczka - Rodzice 

Monday, February 10, 2014 - św. Scholastyki 

 7:00 am † John Chalpin - Family 

 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Piotra w dniu 

       urodzin - Córka z rodziną 

Tuesday, February 11, 2014 - NMP z Lourdes - Dzień Chorego 

 7:00 am - God’s blessing & health for Pela on her 70th Birthday 

       - Self 

 8:00 am † Józef Dasko (roczn.)  - Córka z rodziną 

 7:00 pm - Za chorych - Msza św. z sakr. Namaszczenia Chorych 

Wednesday, February 12, 2014  

 7:00 am - Za Parafian - For the Parishioners 

 8:00 am † Kazimierz Zygielewicz - Córka 

Thursday, February 13, 2014  

 7:00 am In thanksgiving for graces received with a request for 

     God’s blessing - Self 

 8:00 am † Helena Pawlik i Oliver Winsett - Mąż i dziadek 

Friday, February 14, 2014 - św. Cyryla i Metodego 

 7:00 am † Stanisława i Witold Łempiccy  

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

 7:00 pm † Jan i Rozalia Bolek - Córka z rodziną 

Saturday, February 15, 2014 

 8:00 am † Jadwiga Krzyżanowska - Koło Żywego Różańca 

 4:00 pm † Stanley, Joseph, Elaine, Sabina Daniszewski - Sister 

 7:00 pm † Jan, Natalia, Paweł Gajda - Rodzina 

Sunday, February 16, 2014 - SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Jakub Niemczyk - Siostra z rodziną 

 9:30 am † Ryszard Pieprzycki - Daughter 

11:00 am - Za Chórek - For Children Choir (Msza dziecięca) 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Scripture for the week of Feb. 9, 2014 

09  SUN  Is 58:7-10/1 Cor 2:1-5/Mt 5:13-16  

10  Mon  1 Kgs 8:1-7, 9-13/Mk 6:53-56  

11  Tue  1 Kgs 8:22-23, 27-30/Mk 7:1-13  

12  Wed  1 Kgs 10:1-10/Mk 7:14-23  

13  Thu  1 Kgs 11:4-13/Mk 7:24-30  

14 Fri  1 Kgs 11:29-32; 12:19/Mk 7:31-37  

15  Sat  1 Kgs 12:26-32; 13:33-34 

  Mk 8:1-10  

16  SUN  Sir 15:15-20/1 Cor 2:6-10/Mt 5:17-

37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37  
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V SUNDAY IN ORDINARY TIME 

DEVOTIONS 
♦ Sunday - 10:45 am - prayers for the parish and priests 
♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 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 8:00 am 
- Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ 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). 

POPE’S PRAYER INTENTIONS - FEBRUARY 
Universal: That the Church and society may respect 

the wisdom and experience of older people. 
Mission: That priests, religious, and lay people may work 

together with generosity. 

BANS OF MARRIAGE 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 -  I  - 

JESSE JOHNSON  
and 

DARIA WIETECZKA 

STATEMENT OF PARISH CONTRIBUTIONS 
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. 

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 support our 

Polish Parish and I care for it’. All parishioners regis-

tered in our ‘envelope system’ have received one addi-

tional 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.  

WORLD DAY OF THE SICK 

On Tuesday, February 11 falls the Memorial of Our 

Lady of Lourdes. It is also the World Day of the Sick 

established by blessed John Paul II. On this occasion 

we invite all elderly and sick people to Mass com-

bined with the sacrament of Anointing of the Sick at 

7:00 pm. We also ask those who take care of the sick 

to facilitate their coming and to participate with them 

in the Holy Mass. 

NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA (Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014) 

1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi „Wiara i miłosierdzie: 
«My także winniśmy oddać życie za braci»” (1 J 3,16), zwracam się szczególnie do chorych i tych 
wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Kościół widzi w was, drodzy chorzy szczególną 
obecność cierpiącego Chrystusa. Tak się dzieje: obok, a w rzeczywistości w obrębie naszego cierpienia 
jest cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego ciężar i objawia jego sens. Kiedy Syn Boży 
wstąpił na krzyż, zniszczył samotność cierpienia i oświecił jego ciemności. W ten sposób stajemy 
przed tajemnicą miłości Boga względem nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ 
w Bożym planie miłości, także noc cierpienia otwiera się na światło paschalne; a odwagą, by stawiać 
czoło wszelkim przeciwnościom w Jego towarzystwie, zjednoczeni z Nim. 

2. Syn Boży, który stał się człowiekiem nie usunął z ludzkiego doświadczenia choroby i cierpienia, ale przyjmując je 
w sobie, przekształcił je i przywrócił im właściwym wymiar. Właściwy wymiar, ponieważ, nie mają już one ostatniego 
słowa, którym od tej pory jest nowe życie w pełni; przekształcił, bo w jedności z Chrystusem z negatywnych mogą stać się 
pozytywnymi. Jezus jest drogą, i wspierani Jego Duchem możemy Go naśladować. Tak jak Ojciec dał Syna z miłości, 
a Syn oddał siebie z tej samej miłości, podobnie i my możemy miłować innych tak, jak Bóg nas umiłował, dając swoje 
życie za braci. Wiara w dobrego Boga staje się skutecznością, wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego staje się siłą miłości aż 
do końca, i to nawet naszych nieprzyjaciół. Dowodem prawdziwej wiary w Chrystusa jest dar z samego siebie, pokrywają-
cy się z miłością bliźniego, zwłaszcza tych, którzy na nią nie zasługują, osób cierpiących, czy usuniętych na margines. 

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani, by upodabniać się do Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina 
wszystkich cierpiących. "Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za 
braci" (1 J 3,16). Kiedy z czułością podchodzimy do osób potrzebujących leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga w 
przeciwieństwa świata. Kiedy stylem naszego działania staje się wielkoduszne poświęcenie dla innych, to tworzymy prze-
strzeń dla Serca Chrystusa i jesteśmy nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz wkład do przyjścia Królestwa Bożego. 

4. Naszemu rozwojowi w czułości, w miłosierdziu naznaczonym szacunkiem i delikatnością, pomaga wzór chrześcijański, 
ku któremu pewnie trzeba kierować nasze spojrzenie. Jest to Matka Jezusa i nasza Matka, bacznie wsłuchująca się w głos 
Boga oraz potrzeby i trudności swych dzieci. Maryja, pobudzona Bożym miłosierdziem, które w niej staje się ciałem, za-
pomina o sobie i pospiesznie wyrusza w drogę z Galilei do Judei, aby zobaczyć się z swoją krewną Elżbietą, wstawia się 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,905.00;    Kolekta II - $1,185.00; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

Ogrzewanie. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  LUTY 
Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób 
w podeszłym wieku były uznawane w Kościele 
i w społeczeństwie. 
Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy 
wielkodusznie współpracowali w misji ewangeliza-
cyjnej. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Abyśmy uczyli się od Niepokalanej zachowywania ubó-
stwa wewnętrznego, które pozwala na rozpoznanie zna-
ków Bożych i przyjmowanie wszystkich łask. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach:  

Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bie-

lawski, Janina Adranowicz 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

OPŁATY PARAFIALNE! 
Na początku każdego roku, przypominamy, że  każ-

da zapisana do Parafii OLC rodzina proszona jest  
o uiszczenie opłat parafialnych. Wynoszą one $40 na 
rok od rodziny. Jest to forma Waszego wsparcia, troski 
i zaangażowania w życie i finanse Parafii.  

W miesiącu lutym osoby, które są zarejestrowane w 
naszym ‘systemie kopertowym’, dostały dodatkową 
kopertę ‘Parish Dues - Opłata Parafialna’. 

Płatności można dokonać czekiem lub gotówką zło-
żoną w podpisanej kopercie do koszyka z kolektą. Moż-
na ją także wysłać pocztą lub przynieść do biura para-
fialnego. Osoby, które nie należą do ‘systemu kope-
rtowego’, a chcą uiścić opłatę parafialną, mogą to uczy-
nić w biurze parafialnym. Osoby, które nie zarejestro-
wały się jeszcze do Parafii, a chciałyby to uczynić, za-
praszamy do biura parafialnego. 

Pytania prosimy kierować do biura na telefon 617-
268-4355. Dziękujemy!  

ROZLICZENIE PODATKÓW 
Zaczął się czas rozliczeń podatkowych. W biurze para-

fialnym można otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożo-

nych na nasz Kościół 

ZMARLI 

Śp. BBRONISŁAWRONISŁAW  BBUĆKOUĆKO,, 

Śp. MMARYAARYA  MMARKOWSKIARKOWSKI, l. 84 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. 

u swego Syna na weselu w Kanie, gdy widzi, że brakuje wina na godach, niesie w swoim sercu przez całą swoją piel-
grzymkę życiową słowa starca Symeona, który zapowiedział, że miecz przeniknie Jej duszą i mężnie trwa u stóp Jezuso-
wego krzyża. Ona wie, jak pokonuje się tę drogę i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących. Ufnie możemy się 
do Niej uciekać z synowskim oddaniem, będąc pewnymi że będzie nam pomagać, wspierać nas i że nas nie opuści. Ona 
jest Matką Chrystusa zmartwychwstałego: trwa przy naszych krzyżach i towarzyszy nam na naszej drodze ku zmartwych-
wstaniu i życiu w pełni. 

 5. Święty Jan, uczeń, który wraz z Maryją stał u stóp krzyża, prowadzi nas z powrotem do źródeł wiary i miłości, do serca 
Boga, który "jest miłością" (1 J 4,8.16), i przypomina nam, że nie możemy kochać Boga jeśli nie miłujemy braci. Kto stoi 
pod krzyżem z Maryją, uczy się kochać tak, jak Jezus. Krzyż jest "pewnością wiernej miłości Boga do nas. Miłości tak 
wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi tak-
że w śmierć, aby ją zwyciężyć i nas zbawić... Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas 
zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomo-
cy" (Droga Krzyżowa z młodzieżą, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.). 

 Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Maryi, aby pomogła ludziom chorym przeżywać swoje 
cierpienie w jedności z Jezusem Chrystusem i wspierała tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim chorym, pracownikom 
służby zdrowia i wolontariuszom z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. 

 FRANCISZEK 

ZABAWA WALENTYNKOWA! 

Odbędzie się w sobotę dnia 15 lutego (8:00pm - 

1:00am) w sali J.P.II. Serdecznie 

zapraszamy. Dochód z zabawy 

przeznaczony będzie na realiza-

cję projektu „Dziedzictwo Na-

szej Wiary”. Bóg zapłać za 

wsparcie. 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
We wtorek 11 lutego obchodzimy wspomnienie Naj-

świętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to zarazem świa-

towy dzień chorego ustanowiony przez błogosławione-

go Jana Pawła II. Z tej okazji zapraszamy wszystkich 

Chorych i osoby w podeszłym wieku na Mszę świętą 

połączoną z Sakramentem Namaszczenia Chorych na 

godzinę 7:00 pm. Prosimy także opiekujących się Cho-

rymi, by ułatwili swym podopiecznym przybycie 

i wraz z nimi wzięli udział w tej Mszy świętej. 
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Najtrudniej uwierzyć w to, że Kościół jest święty. 

Tak wiele zarzutów na przestrzeni wieków wysunięto 

pod adresem ludzi reprezentujących Kościół, i tak 

wiele zastrzeżeń można dziś postawić ludziom w su-

tannach i habitach, że wiara w świętość Kościoła wy-

daje się nieporozumieniem. Fakty świadczą często 

raczej o grzeszności Kościoła, a nie jego świętości. 

Nieporozumienie jednak wynika z niewłaściwie rozu-

mianej świętości Kościoła. Nie chodzi w niej bynajm-

niej o to, by w Kościele nie było grzeszni-

ków. Wręcz przeciwnie, Kościół two-

rzą grzesznicy. Świętość Kościoła 

polega właśnie na tym, że 

grzesznik może w nim oczy-

ścić się ze swego grzechu 

i osiągnąć pełnię doskona-

łości zarówno moralnej, 

jak i religijnej. Kościół 

jest święty, ponieważ 

dysponuje potężną siłą 

uświęcającą. Jest nią 

obecność samego Boga. 

Kościół jest święty nie 

dlatego, że nie ma w nim 

grzeszników, lecz dlatego, że 

w nim grzesznicy osiągają 

świętość. 

Wielu ludzi chciałoby widzieć w Koście-

le wspólnotę bez zarzutu, grono ludzi wzajemnie 

się kochających, doskonałych pod każdym względem. 

Takiego Kościoła oczekują i w imię tak rozumianej 

jego świętości krytykują rzeczywistość Kościoła, 

z jaką mają do czynienia. Warto sobie jednak posta-

wić pytanie: ilu z nas należałoby do takiego doskona-

łego Kościoła? Przecież każdy grzech wykluczałby 

nas z niego na zawsze. Ilu z nas okazałoby się tak do-

skonałymi? 

Pokusa rozumienia świętości Kościoła jako jego bez-

grzeszności ma swe źródło w egoizmie. Nieliczni do-

skonali chcieliby patrzeć z góry na wszystkich 

grzeszników, którzy są pozbawieni prawa uczestni-

czenia w życiu świętych. Ta motywacja dochodziła 

do głosu u faryzeuszy. Większość jednak krytykują-

cych dziś słabości i grzechy ludzi należących do 

Chrystusowego Kościoła ma na uwadze samouspra-

wiedliwienie. Ich rozumowanie jest proste. Skoro ka-

płani i ludzie przebywający blisko ołtarza popełniają 

takie a takie grzechy, to czegóż można oczekiwać od 

zwyczajnych prostych wiernych. Gdyby przedstawi-

ciele duchowieństwa byli bez zarzutu, to i my żyliby-

śmy uczciwie. Tu tkwi główne źródło rozpowszech-

niania prawdziwych i nieprawdziwych wiadomości 

o grzechach duchowieństwa. Jest to jednak tylko sa-

mousprawiedliwienie, nic więcej. Trzeba tu dodać, że 

ani grzechy duchowieństwa, ani grzechy wiernych nie 

przekreślają świętości Kościoła, do które-

go należą i który tworzą. Zarówno 

jedni, jak i drudzy gdyby praw-

dziwie chcieli, mogliby w tym 

Kościele zostać świętymi. 

Mają bowiem w zasięgu 

ręki wszystkie możliwości 

własnego uświęcenia. 

Mogą skorzystać z łaski 

oczyszczenia w sakra-

mencie pokuty, mogą 

brać udział w Euchary-

stycznej uczcie, mogą wę-

drować krok w krok za 

Chrystusem, śledząc Jego 

dzieje z Ewangelią w ręku. 

Chrystus mówiąc o świętości 

członków swego Kościoła, posłużył 

się obrazem soli i światła. „Wy jesteście 

solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzuce-

nie i podeptanie przez ludzi”. Jest w tych słowach 

określony dramat ludzi Kościoła, którzy utracili 

„smak”. Świętość otrzymaną na chrzcie świętym 

można stracić. Jest to największe nieszczęście, jakie 

może spotkać człowieka wierzącego. Chodzi o utratę 

wiary, a razem z nią prawa do wszystkich środków 

uświęcających, jakimi dysponuje Kościół. 

Wszyscy, którzy korzystają z możliwości uświęcenia, 

jakie są dostępne w Kościele, stają się światłością 

świata. Ich to, według Jezusa, „stawia się na świecz-

niku, by świecili wszystkim, którzy są w domu”. Taki 

też jest sens beatyfikacji i kanonizacji. Święci bo-

wiem najpełniej ukazują tajemnicę świętości Chrystu-

sowego Kościoła. 

Ks. Edward Staniek 
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