
 

  1 

 

 

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=i+niedziela+wielkiego+postu&source=images&cd=&cad=rja&docid=WBGV0shGPWE55M&tbnid=hvHY8SLLEa1sZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.isidorus.net%2Fshow%2Fdzien_panski%2C24%2CNAWRACAJCIE_SIE_I_WIERZCIE_W_EWANGELIE__I_
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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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         1st Sunday of Lent 
 At a workshop on retirement, a re-

cent college graduate was in attendance. He 

had yet to find a full time job, but was busy 

preparing for his future. Interviewed on the 

local news, he was asked if he wasn’t a bit 

young to be worried about retirement. He 

responded that you can never be too prepared 

for the future. It needs a good plan and that 

plan begins now.  

 Lent is a way of preparing for times 

ahead. We can look at the lives of the saints 

to see that everyone, including us, faces dif-

ficult spiritual times. Hardships, temptations, 

doubts, and failings have been part of church 

life since the time of the Apostles. Knowing 

the spiritual potholes that lie ahead, we can 

train and prepare through our prayer, self-

discipline and sacrifice. We must plan for the 

future and a good plan begins now. 

 Create a spiritual plan for Lent for 

the whole family. Pray together. Attend Sta-

tions of the Cross. Participate in Operation 

Rice Bowl or a similar program to help the 

hungry. Gather clothes to give to a shelter. 

Build the virtues of generosity, patience, con-

sideration and compassion. Build your famil-

y’s future in faith by living your plan now. 

 

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 

Monday, February 18, 2013  
7:00 AM + Stanisława, Paweł, Jan Sołdyga, Janina Babula  

8:00 AM + Stefania Zubrzycki, int. Rodzina Radko 

Tuesday, February 19, 2013  

7:00 AM + Marek & Tomek Sokołowski & Arkadiusz Diakun, 

  + Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek 

8:00 AM + Józefa i Józef Konarski, int. Syn z żoną 

  + Jan Bielicki, int. Siostra Genowefa Kotowska 

  + Józef, Janina i Ewa Ulikowski, int. Agnieszka z rodz. 

Wednesday, February 20, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Wojciech, Anna  

      & children     

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

      Sokołowscy 

7:00 PM -  Gorzkie Żale II - Bitter Sorrow 

Thursday, February 21, 2013  
7:00 AM + Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska,  

  + Wanda, Wacław, Natalia Odoliński    

8:00 AM + Władysław Łapuć, int. Rodzina 

  + Mirosław Mikutowicz, int Richard Rolak 

Friday, February 22, 2013  
7:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Husband 

6:00 PM -  Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

6:15 PM -  Droga Krzyżowa - Stations of the Cross 

7:00 PM + Michalina Wrzecion i Joseph Jankowski,  

     int. Evelyn Rolak z rodziną 

Saturday, February 23, 2013  
8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Rodzina Grochowskich 

4:00 PM + Kazimierz Zyglewicz, int. Daughter 

7:00 PM + Marek Pruchniewski, int. Mama 

Second Sunday of Lent, February 24, 2013  
8:00 AM + Jakub Niemczyk, int. Mama i siostra z rodziną 

9:30 AM + Raymond Sempolinski, int. Rolak Family 

10:30 AM -  Gorzkie Żale III - Bitter Sorrow 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

-  O zdrowie i Boże błog. dla dzieci,  

     int. Czesława i Marian Sokołowscy  

 Week of February 17, 2013 
17 SUN Dt 26:4-10/ Rom 10:8-13/ 

  Lk 4:1-13 (24) Pss I 

18 Mon Lv 19:1-2, 11-18/ 

  Mt 25:31-46 (224) 

19 Tue Is 55:10-11/ Mt 6:7-15 (225) 

20 Wed Jon 3:1-10/ Lk 11:29-32 (226) 

21 Thu Est C:12, 14-16, 23-25/ 

 Mt 7:7-12 (227) 

22 Fri 1 Pt 5:1-4/ Mt 16:13-19 (535)  

 Pss Prop 

23 Sat Dt 26:16-19/ Mt 5:43-48 (229) 

24 SUN Gn 15:5-12, 17-18/ Phil 3:17-4:1 

 or 3:20-4:1/Lk 9:28b-36 (27) Pss II 

 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  

 MAINTENANCE AND REPAIR.     

First collection was: $670.00 

Second collection was: $461.00 

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. 

Pope Benedict XVI Resigns 
On February 28, 2013 Pope Bene-

dict XVI will resign as Pope. The 

reason for his resignation is his 

age and lack of strength. The an-

nouncement was made on the 

holyday of Our Lady of Lourdes.  

 „Dear Brothers, I have 

convoked you to this Consistory, 

not only for the three canoniza-

tions, but also to communicate to 

you a decision of great importan-

ce for the life of the Church.  

 After having repeatedly 

examined my conscience before 

God, I have come to the certainty that my strengths, due 

to an advanced age, are no longer suited to an adequate 

exercise of the Petrine ministry. I am well aware that this 

ministry, due to its essential spiritual nature, must be car-

ried out not only with words and deeds, but no less with 

prayer and suffering. However, in today’s world, subject 

to so many rapid changes and shaken by questions of deep 

relevance for the life of faith, in order to govern the bark 

of Saint Peter and proclaim the Gospel, both strength of 

mind and body are necessary, strength which in the last 

few months, has deteriorated in me to the extent that I 

have had to recognize my incapacity to adequately fulfill 

the ministry entrusted to me.   

 For this reason, and well aware of the seriousness 

of this act, with full freedom I declare that I renounce the 

ministry of Bishop of Rome, Successor of Saint Peter, 

entrusted to me by the Cardinals on 19 April 2005, in such 

a way, that as from 28 February 2013, at 20:00 hours, the 

See of Rome, the See of Saint Peter, will be vacant and a 

Conclave to elect the new Supreme Pontiff will have to be 

convoked by those whose competence it is. 

 Dear Brothers, I thank you most sincerely for all 

the love and work with which you have supported me in 

my ministry and I ask pardon for all my defects. And 

now, let us entrust the Holy Church to the care of Our Su-

preme Pastor, Our Lord Jesus Christ, and implore his holy 

Mother Mary, so that she may assist the Cardinal Fathers 

with her maternal solicitude, in electing a new Supreme 

Pontiff. With regard to myself, I wish to also devotedly 

serve the Holy Church of God in the future through a life 

dedicated to prayer”.  

    May we remember the Pope in our prayers and let’s ask 

the Holy Spirit for wisdom for the Cardinals during the 

new pope’s election. 

 

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). 

I SUNDAY  OF LENT 

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. 

Parish Dues 
 Every registered family in our parish is asked 

to pay yearly parish dues. It’s $40 per year per fam-

ily. By paying them we say: 'Yes, I want to support 

our Polish Parish and I care for it’. In February, all 

parishioners registered in our ‘envelope system’ re-

ceived one additional envelope - ‘Parish Dues’.  You 

can put money or a check in it and put it either in a 

collection basket on Sunday or 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.  

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 

                  NAPRAWY I REMONTY.  
 

♦ Church donation by: Parishioner - $70;  

♦ In memory of Winifred Ellis by daughter-$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! 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

ABDYKACJA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 
Dnia 28 lutego papież Benedykt XVI 

abdykuje. Ogłosił to 11 Lutego we wspo-

mnienie NMP z Lourdes  w Sali Konsy-

storzy Pałacu Apostolskiego. Swoją de-

cyzję motywuje wiekiem i brakiem sił, 

by sprostać kierowaniu Kościołem. 

  "Najdrożsi Bracia,  zawezwałem 

was na ten Konsystorz nie tylko z powo-

du trzech kanonizacji, ale także, aby za-

komunikować wam decyzję o wielkiej 

wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć 

rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że  

z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystar-

czające, aby w sposób należyty sprawować posługę Pio-

trową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej du-

chowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czy-

ny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cier-

pienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. 

Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlega-

jącym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie 

o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła 

zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach 

osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność 

do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.  

 Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu,  

z pełną wolnością oświadczam, że rezygnuję z posługi 

Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez 

Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 

2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. 

Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie koniecz-

ne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali 

Konklawe dla wyboru nowego Papieża.  

 Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego ser-

ca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną 

ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich 

moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty 

opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chry-

stusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby 

wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów 

w wyborze nowego Papieża. 

 Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę 

chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie 

życiem, świętemu Kościołowi Bożemu".  

 Pamiętajmy zatem w swoich modlitwach o Ojcu 

św. i  prośmy o mądrość Ducha Św. dla kardynałów przy 

wyborze nowego papieża. 

Opłaty parafialne 
 Każda zapisana do Parafii rodzina jest proszo-

na o zapłacenie opłat parafialnych. Wynoszą one $40 

na rok od rodziny. Jest to forma  Waszego wsparcia  

i wyraz zaangażowania w życie i finanse Parafii.  

       Osoby, które są zarejestrowane w naszym 

‘systemie kopertowym’, dostały już dodatkową ko-

pertę ‘Parish Dues’ - Opłata Parafialna’. Płatności 

można dokonać wkładając czek lub gotówkę do ko-

perty 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 za-

praszamy do biura parafialnego. W razie niejasności, 

prosimy dzwonić do kancelarii parafialnej - 617-268-

4355. Z góry dziękujemy! 

        NABOŻEŃSTWA  

   W WIELKIM POŚCIE! 
  Gorzkie Żale: 

           Środa - 7:00 PM; 

       Niedziela - 10:30 AM; 

         Droga Krzyżowa: 

         Piątek - 6:15 PM. 

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

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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 Pierwsza niedziela Wielkiego Postu ukazuje nam  
w Liturgii Słowa scenę kuszenia Jezusa na pustyni. Pokusy  
z pustyni pouczają nas, chrześcijan, że tam gdzie pojawia się 
pycha, aspiracje do władzy czy próżna chwała, tam kryje się 
zawsze podstęp szatański prowadzący do zguby. Tak było  
w biblijnym raju, gdy pierwsi Rodzice, poddani próbie zawierze-
nia i posłuszeństwa, dali się zwieść szatanowi, który przybrał 
postać węża. Pokusa jawi się zawsze jako dobro, nie jako zło. 
Na tym polega chytrość szatana! 
 Szatan osłabia w człowieku 
głos sumienia przypominający prawo 
Boże, łamie siłę woli, podsycając pra-
gnienie przyjemności, bogactw lub wła-
snej wygody. Chrystus dziś pokazuje 
nam jak sprzeciwić się złu, odrzuca każ-
dą sugestię szatana, przeciwstawiając 
wartości wyższe, mówiąc: "Nie samym 
chlebem żyje człowiek i Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz oraz nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego". 
 Trzy pokusy, które Jezus przeżywa na pustyni, dotyczą 
także nas, Pierwszą pokusę nazywamy pokusą chleba. Skłaniała 
ona Pana Jezusa, żeby zaspokoił swój głód nie tym, co Boskie i 
najważniejsze. Ale ziemskie, konkretne, namacalne i przyjemne. 
 Szatan pokazał Chrystusowi: „Skoro nikt cię nie zaak-
ceptuje z twoim programem, przynajmniej najedz się chleba, 
nakarm swój głód, jak inni ludzie.” A wiadomo, że Chrystus przy-
szedł, aby być ekspiacją za nasze grzechy. Tymczasem szatan 
namawiał Pana, żeby zrobił sobie małą ulgę, małą szczelinę. Na 
takie ustępstwa, owe „szczeliny” namawia i nas szatan. Dokonu-
jąc małego ustępstwa, robiąc małą szczelinę, wpadamy zwykle  
w pajęczą sieć zależności. 
 Potrójne kuszenie Jezusa na pustyni, ma na pewno 
swój głębszy sens i znaczenie. Chrystus chce nam coś pokazać, 
coś uzmysłowić, przed czymś przestrzec, w czymś pomóc: prze-
mień kamień w chleb, oddaj mi pokłon, a będziesz bogaty, udo-
wodnij swoją wielkość, - to trzy pokusy współczesnego świata, 
który stale i pod rożnymi przykrywkami proponuje nam zaspoko-
jenie naszych pragnień i kusi trzema mirażami: zaspokajaj 
wszystkie potrzeby twojego ciała, zdobywaj bogactwo wszelkimi 
sposobami, bądź wielki, rządź światem. 
 Te trzy pokusy, to krócej mówiąc: pokusa ciała, chci-
wość, pycha. one są stale obecne w naszym życiu. Co więcej, 
cały współczesny świat nastawiony (hedonistycznie) na sukces i 
tanie efekciarstwo, ustawicznie gra na tych pokusach i próbuje 
nas mamić, obiecując pełnię szczęścia i zaspokojenie wszelkich 
potrzeb właśnie przez te trzy miraże. Widzimy zresztą to na co 
dzień, że ludzie, którzy zaspokajają wszystkie swoje zachcianki  
i pragnienia, dobrze się mają i że powodzi się im nienajgorzej, 
ale zarazem szybko się nudzą i szukają coraz to mocniejszych 
wrażeń. 
 W kuszeniu Jezusa, Boga Człowieka - jakieś symbolicz-
ne i głębsze znaczenie. Jezus próbuje nam pokazać jak bardzo 
niebezpieczne jest uleganie złudom i mirażom. I dlatego na te 
trzy szatańskie pokusy odpowiada: "Nie samym chlebem żyje 

człowiek ..." Pokusa chleba jest jakąś matrycą pomocną dla zro-
zumienia mechanizmu innych, analogicznych pokus. W sferze 
wierności swojej życiowej misji nie może być żadnej połowiczno-
ści, musi być pełnia.  
 Nie jesteś tylko ciałem i twoje ciało mimo, że ma swoje 
prawa i twoim obowiązkiem jest zaspokojenie jego podstawo-
wych wymagań, nie może stać się tyranem w twoim życiu. Nie 
możesz się poddać tyrańskim i żądaniom twojego ciała, bo one 

cię zniszczą. Jesteś człowiekiem, a nie 
zwierzęciem, które działa pod wpływem 
instynktów i wszystkie potrzeby instynk-
townie musi zaspokajać. To duch tobą 
rządzi, a nie ciało i nie możesz się zredu-
kować do poziomu zaspokajania wszelkich 
zachcianek ciała.  "Panu Bogu swemu 
będziesz oddawał pokłon ..." - nie kłaniaj 
się wszystkim bożkom wokoło, a już na 
pewno nie kłaniaj się najpotężniejszemu 

bożkowi tego świata - bogactwu. Nie sprzedawaj się za dobrobyt, 
nie ulegaj pokusie pieniądza, bo on w końcu nad tobą zapanuje. 
Czyż nie widzisz, jak pomału stajesz się niewolnikiem dobrobytu 
i bogactwa? Czyż nie widzisz, jak pomału się odczłowieczasz, 
tylko po to, aby więcej mieć, więcej posiadać, a w rzeczywistości, 
to nie ty posiadasz cokolwiek, ale jesteś posiadany, przez ukła-
dy, koniunkturę, rzeczy którymi się otaczasz ... 
 Nie kłaniaj się wszystkim i wszystkiemu dookoła, tylko 
po to, aby więcej mieć. Bo i tak, nic z tego, co posiadasz nie 
weźmiesz ze sobą w chwili śmierci. "Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego ..."  Złudna jest pokusa wielkości i po-
tęgi. Nie próbuj dać się złapać na tę przynętę, bo albo staniesz 
się tyranem i będziesz znienawidzony, albo będziesz satrapą, 
marionetką w rękach sił, które i tak od ciebie nie zależą. Mirażem 
i ułudą jest każda wielkość i potęga, oparta na ludzkiej sile i bo-
gactwie. Zobacz tylko tych współczesnych "wielkich tego świata". 
Iluż z nich jest już tylko karykaturami człowieczeństwa, ilu z nich 
jest naprawdę wielkich, a ilu z nich jest tak głęboko znienawidzo-
nych, że najlepiej byłoby dla nich gdyby "znikli z horyzontu".  
A dla iluż z nich, dopiero śmierć okazała się najlepszym zakoń-
czeniem smutnej i tragifarsy ich życia? 
Nie, na pewno te trzy pokusy współczesnego świata nie czynią 
człowieka ani szczęśliwym, ani większym, ani bardziej ludzkim. 
Szatan przebrał się tylko w inne szatki, ale kusi nadal i nadal 
szepcze do ucha wielu z nas: zamieniaj kamień w chleb, a na-
karmisz miliony i będziesz popularny, oddaj mi pokłon, a bę-
dziesz bogaty, pokaż swoją wielkość, jesteś wspaniały i należy ci 
się ogólny szacunek i posłuch, jesteś najlepszy. 
 Jezus daje na te pokusy odpowiedź w trzech radach 
ewangelicznych: czystości – przeciw pokusie i tyranii ciała; ubó-
stwa - przeciw pokusie i tyranii bogactwa; posłuszeństwa – prze-
ciw pokusie i tyranii władzy i pychy. 
 Te trzy rady ewangeliczne stanowią drogę życia na 
wzór Boskiego Mistrza. Tak żyć powinien każdy, bo to jest pro-
pozycja życia godnego człowieka, życia w którym ani ciało, ani 
bogactwo ani pycha nie są tyranami. 

Czy potrafisz zrozumieć i przyjąć propozycje Chrystusa? 
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