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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - parochial vicar 
Fr. Józef Błaszak OFMConv. - hospital chaplain 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

KATECHECI / CATECHISTS  
Diakon Paweł Sawiak - bierzmowanie;  Urszula Boryczka - kl. 0 

Elżbieta Sokołowska - kl. 0;  Danuta Surowiec-Ramos - kl. 2; 
Zofia Fiedorczyk - kl. 3;  Monika Danek - kl. 4;  Anna Maziarz - kl. 5; 

Piotr Goszczynski - kl. 6;  Danuta Daniels - kl. 6; 
Eugeniusz Bramowski - kl. 7;  Alicja Szewczyk - zastępstwa;  

Beata Kozak - zastępstwa;  Małgorzata Sokołowski - zastępstwa; 
Iwona Gajczak - koordynatorka  

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

RADA PARAFIALNA / PARISH COUNCIL  
Mr. Szymon Biegański, Mr. Grzegorz Boryczka, Mr. Eugeniusz 
Bramowski, Mr. Czesław Kilian, Mr. Jan Kozak, Ms. Maryann 

Sadowski, Mr. Zbigniew Saletnik, Ms. Danuta Urbaniak, Mrs. Lucy 
Willis, Mrs. Władzia Wygonowska 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  
Ms. Constance Bielawski, Mr. Grzegorz Boryczka, 

Mr. Maks Gradziuk, Mr. Rafał Jabłonka, 
Mr. Richard Rolak, Mr. Wiesław Wierzbowski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 

 Sala św. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall  
Kontakt w sprawie wynajmu sali: tel: 617-268-4355 
  W sprawie sprzętu audio-wizualnego tel. 617-922-3691 
Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355 
  For audio-visual equipment tel. 617-922-3691 (Mariusz) 

 Ministranci / Altar Servers - Eugeniusz Bramowski  
Spotkania w pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana 
Pawła II o godz. 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 św. Jana 
Pawła II - Parish Choir & Children Choir  
- Mrs. Marta Saletnik, tel. kom. 857-212-7962 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 
Mr. Wincenty Wiktorowski - tel. 617-288-1649 
Grupa AA - Stanisław, tel. 508 283 4262 Sala pod kościołem. 

 Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 pm 

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 pm - St. John Paul II hall 
www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 
tel. 617-436-5779 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
Sisters of Our Lady of Mercy:  tel. 617-288-1202 

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / 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 

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. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Wed.  7:00 am (English); 8:00 am (Polish) 

Thursday  7:00 am (English) 7:00 pm (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 parish office at least six 
months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the office to ar-
range for a priest to visit and administer the Sacraments. 

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. 

ŻYCIE JEST DAREM OD BOGA 
Jeżeli odkryłaś, że w pod Twym sercem poczęło się życie, przyjdź do 
nas sama lub z najbliższą osobą i podziel się tą wspaniałą nowiną. 
Będziemy Ci błogosławić, a jeśli trzeba - służyć pomocą. Nie lękaj się! 
- Ojcowie franciszkanie 

LIFE IS A GIFT FROM GOD 
If you discovered that a new life began under your heart, come to us 
alone or with someone you love, and share this wonderful news. We 
will bless you, and - if necessary - offer you help. Do not be afraid! 
- Franciscan Fathers 
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Saturday, February 21, 2015  

 8:00 am † Maureen O’Neil — Friend Alicja 

 10:00 am † Robert M. Grabowski — FUNERAL Mass 

 4:00 pm † Michalina Wrzecion & Joseph Jankowski - Rolak family 

 7:00 pm - Za Polaków deportowanych na Syberię  

     — Klub Gazety Polskiej i Kongres Polonii Amerykańskiej  

1 SUNDAY OF LENT - February 22, 2015 - 1 NIEDZIELA W.POSTU 

 8:00 am † Maria i Stanisław Susol — Teresa z rodziną 

 9:30 am -  FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część I 

 11:00 am - O błogosławieństwo Boże dla rodziny Hunter — Rodzina 

NA MISJACH W KENII W MARCU 2015 ZOSTANĄ ODPRAWIONE  

MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE: † ROMAN TOPOR — Rodzina 

Monday, February 23, 2015  

 7:00 am † Władysław i Antoni — Krystyna 

 8:00 am - Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Beaty i Mariusza 

     z okazji rocznicy ślubu — Mama 

Tuesday, February 24, 2015  

 7:00 am † Mary Szymczak — Brother 

 8:00 am † Roman Topor — Jadwiga i Henryk 

  - O Boże prowadzenie i nawrócenie rodziny — Krystyna 

Wednesday, February 25, 2015  

 7:00 am † Paul — Krystyna 

 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sebastiana  

     i Patrycji — Rodzice 

 7:00 pm   GORZKIE ŻALE - część II 

Thursday, February 26 2015  

 7:00 am † All deceased friends, relatives & benefactors  

     — Sigismund Szymczak 

 7:00 pm - Dziękczynna za otrzymane łaski — Rodzina Boryczka 

Friday, February 27, 2015  

 7:00 am -  

 6:00 pm - Koronka, Spowiedź 

 6:15 pm  - DROGA KRZYŻOWA, Spowiedź 

 7:00 pm † Roman Topor — Stanisława i Władysław Maziarz z rodz. 

Saturday, February 28, 2015  

 8:00 am † Robert Kupczak (roczn.) — Córka 

 4:00 pm -  FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

 7:00 pm † Eugeniusz Koc — Siostra Joanna Stelengowska z rodz. 

2 SUNDAY OF LENT - March 1, 2015 - 2 NIEDZIELA W.POSTU 

 8:00 am † Jan i Janina Kilian, Franciszek i Aniela Kozioł  

     — Dzieci i wnuki 

 9:30 am - Wedding anniversary (50th) of Mr. & Mrs. Chester  

     & Catherine Macierowski — Family 

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część III 

 11:00 am - Za † Żołnierzy Wyklętych — Weterani 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

- O zdrowie i Boże błog. dla Grażynki z okazji urodzin — Rodzice 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Triumph of Jesus 

The triumph of Jesus is a perfect message 
during the Lenten Season. Because of the tri-
umph of Jesus by His death on the Holy Cross, 
through Him and with Him, we can also be tri-
umphant in our battle against evil. 

In the days of Noah, the people throughout 
the world had become very evil, practicing all 
kinds of abominations that offended the Lord 
God. Because of this, God told Noah to build 
an ark and to gather his family and two of 
every kinds of animals. When the ark was com-
pleted, Noah and his family, eight persons in 
total, entered the ark with all the animals. Then, 
as we know from what the Holy Bible teaches 
us, God flooded the world. 

When the days of the flooding were over and 
the ark had touched land, Noah, his family and 
all the animals left the ark. Then, God spoke to 
Noah and to his sons. 

God promised to establish a Covenant with 
Noah and all his descendants. God promised 
that never again would He flood the entire 
world to destroy every living thing on the earth. 
As a sign of His promise, He gave the rainbow 
to the world for all to see in the sky. 

In the Second Reading from the First Letter 
of Peter, we hear Peter speaking to the believ-
ers. Peter is comparing the sufferings of the 
Gentiles who became Christians versus the suf-
ferings of Jesus. Peter tells them that since Je-
sus had triumphed, they will also triumph. 
Their Baptism is the pledge of their triumph for 
it gave them a share in the resurrection of Jesus 
Christ. 

In today's Gospel, we hear how Jesus was 
triumphant over Satan. While in the wilderness 
for forty days (this being a symbolic number), 
Satan tempted Him. Jesus did not allow Him-
self to be seduced by Satan. He came on earth 
to overthrow the worldly kingdom of Satan that 
had its beginning when Adam disobeyed God 
in the Garden of Eden. Jesus came on earth to 
reclaim God's Kingdom that was rightfully His, 
but stolen by Satan through sin. 

Today's Gospel Reading finished with Jesus 
announcing in Galilee, 'The time is fulfilled, 
and the kingdom of God has come near; repent, 
and believe in the good news.' 

As members of the Kingdom of God, during 
the Lenten Season, we are called to repent of 
our sins that offend God. We are called to fre-
quently remember the triumph of Jesus. We are 
called to triumphantly live our faith in Christ as 
baptized children of God. We are called to go 
forward and shine by our obedience, our servi-
tude, our charity towards others, through 
prayers, sacrifices, all in the love of God. 

Doing so, we know that in the end, our tri-
umph shall also be glorious through the salva-
tion that we shall inherit as children of God. 
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I SUNDAY OF LENT 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR FEBRUARY 2015 

Universal: That prisoners, especially the young, may be able 

to rebuild lives of dignity.  

Mission: That married people who are separated may find wel-

come and support in the Christian community.  

REGULAR DEVOTIONS 
♦ Sunday - 10:45 am — prayers for priests and the parish  
♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11:00 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 7:00 pm 

- Devotion to Our Lady of Częstochowa. 
♦ Friday - 6:00 pm - Exposition and adoration of the Blessed 

Sacrament - Confession - Chaplet of Divine Mercy. 
At 7:00 pm - Mass (in Polish). 

SSTATEMENTTATEMENT  OFOF  PARISHPARISH  CONTRIBUTIONCONTRIBUTION  
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. 

REQUEST FOR ACCOMMODATION 
My name is Paweł Wróbel. I am 21 years old and I am a medi-
cal student. I will arrive in the United States in February in or-
der to commence my one-year research program for my doctoral 
degree at one of the numerous labs of the Harvard University. 
At the moment I am looking for an accommodation or 
a "temporary solution", due to the fact that I will be allowed to 
stay in my first place only until March 11th. I am asking You 
for help, due to the fact that it appears to be very difficult to find 
a place, even temporary, to stay in Boston. I am very peaceful 
and open minded. I do not smoke and wearing "house-shoes is 
not a problem. I will be very grateful for any kind of help, may 
it be an address, a phone number or another information. 

God bless You! 

Please, reply to: pwrob93@googlemail.com  

PPARISHARISH  SSECRETARYECRETARY  
While Mrs. Iwona Gajczak, our parish secretary is on her 

maternity leave, she is being substituted by Miss Stasia 

Chaberek. 

LENT 
The 40 days of Lent, which precedes Easter is based on 

two Biblical accounts: the 40 years of wilderness wander-

ing by the Israelites and our Lord's 40 days in the wilder-

ness at which point He was tempted by Satan. 

Each year the Church observes Lent where we, like Is-

rael and our Lord, are tested. We participate in abstinence, 

times of fasting, confession and acts of mercy to 

strengthen our faith and devotional disciplines. The goal 

of every Christian is to leave Lent a stronger and more 

vital person of faith than when we entered. 

The Catechism of the Catholic Church states, "The sea-

sons and days of penance in the course of the liturgical 

year (Lent, and each Friday in memory of the death of the 

Lord) are intense moments of the Church's penitential 

practice. These times are particularly appropriate for spiri-

tual exercises, penitential liturgies and pilgrimages as 

signs of penance, voluntary self-denial such as fasting and 

almsgiving, and fraternal sharing (charitable and mission-

ary works)." (CCC 1438) 

ZMARŁ 

Śp. RROBERTOBERT  M. GM. GRABOWSKIRABOWSKI  l. 63l. 63  
Wieczny odpoczynek  

racz mu dać, Panie 

Next weekend, the Catholic 

Appeal will be announced 

in all parishes throughout 

the Archdiocese. In prepara-

tion, we invite you to prayerfully consider making 

a generous gift. By supporting the Appeal, you support 

our parish. To make an online pledge, please visit 

www.bostoncatholicappeal.org. Thank you for your 

prayerful consideration of this year’s Appeal.  

ALMS FOR CHILDREN IN KENYA, AFRICA 
In Lent, our parish organizes help 
to the hungry and homeless chil-
dren in Kenya, Africa, where the 
Franciscans run missions and take 
care of children, often saving 
them from death. For homeless 
girls, who living in the streets had 
been sexually abused, we have 
built an Orphanage - Rehabilitation Home. We also help 
many children from poor families by paying their school 
fees, providing medical care and food.  
Thank you for your Lenten Alms. 

SZATAN, POKUSA I GRZECH 
W środę posypał nam kapłan głowy popiołem. Dziś już pierwsza 

niedziela Wielkiego Postu. Najczęściej kojarzymy post z powstrzy-
mywaniem się od jedzenia mięsa. To jest wstrzemięźliwość. W piątek 
nie jem mięsa, aby sobie przypomnieć, że jest to dzień, w którym 
umarł za mnie mój Pan. 

A post? Post jest rozumną postawą człowieka, który - świadomie - 
odmawia sobie rzeczy godziwej, w dobrej intencji. Jest to asceza, 
czyli drobne ćwiczenia, abym miał silę żyć jak człowiek, a „trudniej 
dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę” (A. Mickiewicz). Post jest 
czasem refleksji, czasem rekolekcji, rachunków sumienia, żalów za 
grzechy, nawróceń, czasem modlitwy, czasem dobrych postanowień, 
jałmużny - to znaczy czynienia dobrze drugiemu człowiekowi. 

Piękne są nabożeństwa Wielkiego Postu: Drogi Krzyżowe, Gorzkie 
Żale. Przejść raz, samemu, Drogę Krzyżową - to wielkie przeżycie. 
Przeczytać raz Mękę Pańską - to może być dla człowieka nawrócenie. 
Zaśpiewać raz Gorzkie Żale - to można się rozpłakać. (...) Dziś czyta-
my Ewangelię Markową - krótką, bardzo krótką - o kuszeniu Pana 
Jezusa na pustyni. 

Trzy słowa: szatan, pokusa, grzech. Szatan - to anioł, duch wolny, 
inteligentny, który powiedział Bogu: Nie będę Ci służył! Duch więc 
wieczny. Inteligentny, więc formułujący pokusę w sposób piękny, 
sugestywny i przekonujący człowieka. Zły duch, to znaczy nie umie, 
nie może uczynić nic dobrego. Diabeł zna Boga. „Wiemy, kim jesteś, 

mailto:pwrob93@googlemail.com
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $507.00; Kolekta II - $493.00 
♦ Church donation by Tadeusz Wójcik - $100 

♦ Church donation by Piotr & Anna Zieliński - $50. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, 

Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - luty 2015 

Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli 

możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. 

Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, zna-

leźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby Wielki Post stał się czasem przygotowania na radość coraz 

głębszego zjednoczenia z Bogiem. 

RROZLICZENIEOZLICZENIE  PODATKÓWPODATKÓW  
Zaczął się czas rozliczeń podatkowych. W biurze para-

fialnym można otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożo-

nych na nasz Kościół. 

DDZIĘKUJEMYZIĘKUJEMY  ZAZA  ODŚNIEŻANIEODŚNIEŻANIE  
Wyrazy ogromnej wdzięczności należą się panom 

Jarosławowi Grochowskiemu i Grzegorzowi Borycz-

ka za bezinteresowne i sumienne odśnieżanie naszych 

parkingów. Niech Bóg im hojnie wynagrodzi. 

Korzystających z parkingu prosimy by w sezonie od-

śnieżania nie parkować aut na obrzeżach parkingu.  

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE 
Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Śladami Świętego Jana Pawła 
II do Guadelupe i innych miejsc w Meksyku w terminie od 11-go do 
17-go kwietnia 2015. 
Informacje oraz rezerwacje: 
Syrena Travel Agency 
10 Andrew Sq., South Boston, MA 
Tel .617-269-9123  Fax. 617-269-0030 
E-mail: syrenatravel@gmail.com      www.syrenatravelagency.com 

ZZASTĘPSTWOASTĘPSTWO  SSEKRETARKIEKRETARKI  PPARAFIALNEJARAFIALNEJ  
Pani Iwona Gajczak, sekretarka naszej parafii przebywa 

na urlopie macierzyńskim. W tym czasie zastępuje ją 

pani Stasia Chaberek. 

W następny weekend we 

wszystkich parafiach całej 

Archidiecezji zostanie ogło-

szona Kwesta Katolicka. 

W duchu modlitwy prosimy o złożenie hojnego daru. 

Wspierając Kwestę wspieramy naszą parafię. Na stro-

nie internetowej www.bostoncatholicappeal.org moż-

na zapoznać się ze szczegółami tej akcji lub złożyć do-

tację. Dziękujemy za rozważenie wzięcia udziału w te-

gorocznej Kweście. 

LEKTORZY NA SUMIE 

02-22-2015: Piotr Płatkowski i Krystyna Jezierska 

03-01-2015: Rafał Jabłonka i Krystyna Puricelli 

JAŁMUŻNA NA DZIECI W KENII 
W okresie Wielkiego Postu orga-

nizujemy pomoc głodnym i bez-

domnym dzieciom w Kenii w 

Afryce, gdzie franciszkanie pro-

wadząc misje obejmują opieką 

dzieci, często ratując je od śmier-

ci. Dla bezdomnych dziewcząt, 

które mieszkając na ulicy często 

były wykorzystywane seksualnie, założyliśmy 

i prowadzimy Rehabilitacyjny Dom Dziecka. Pomagamy 

też bardzo wielu dzieciom z biednych rodzin opłacając im 

szkołę, zapewniając opiekę zdrowotną i wyżywienie.. 

Bóg zapłać za jałmużnę wielkopostna 

ale zostaw nas w spokoju!” Szatan wie, że Jezus jest Synem Bożym, 
że jest Bogiem. Podpowiada więc pokusę, jak wytrawny teolog, jak 
biblista. posługując się Słowem Bożym, czyli zdaniami wziętymi z 
Pisma Świętego. "Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem". 
„Rzuć się z krużganka na dół. Aniołom swoim rozkaże Ojciec, abyś 
nie uraził nogi o kamień…Dam Ci to wszystko, jeśli oddasz mi po-
kłon". Jakaż zuchwałość diabła - kusić Boga. Tak szatan kusi każdego 
z nas. Pokusa cudownego zdobycia chleba. Wielka pokusa. Pokusa 
zdobycia sławy, władzy. Pokusa oddania pokłonu diabłu za cenę kró-
lestwa świata.  

Pokusa jest piękna - dokąd jest pokusą. Jest tragedią, gdy stanie się 
grzechem. Doświadcza człowiek rzeczywistości grzechu - wyrzuty 
sumienia, ale i chęć czynienia większego zła. Chowanie się przed 
Bogiem i krzyk człowieka opętanego: „Odejdź od nas…”. I jakie stąd 
wyjście? Wrócić do Ojca i wyznać: Zgrzeszyłem przeciwko niebu 
i przeciwko Tobie; albo wybrać drogę Judaszową - rozpacz, piekło. 
Nie daj, Boże! I dożyliśmy takiego piekiełka. Uczeń w szkole pyta: - 
Proszę księdza, czy rekolekcje w szkole są obowiązkowe? Nie, synuś! 
Rekolekcje to nie pochód pierwszomajowy. Nie są obowiązkowe. 
Uczennica pyta: - Proszę księdza, czy w poście wolno tańczyć? Wol-
no, córuś, nawet w Wielki Piątek, tylko, czy wypada tańczyć przy 
czyjejś śmierci? (...) 

Modlę się codziennie „Ojcze nasz..., nie wódź nas na pokuszenie…” 
To znaczy nie dopuszczaj na mnie takiego doświadczenia, z którym 

sobie nie poradzę. Wystarczy ci mojej łaski, to znaczy dam ci tyle 
mojej pomocy, abyś z każdego doświadczenia wyszedł mocniejszy. 
Ale gdy człowiek ulegnie pokusie, łatwiej mu przychodzi czynić na-
stępne zło, aż do zniewolenia, aż do opętania. Dlatego człowiek nie 
myślący po Bożemu powie: - Przekonsultujmy społecznie, czy wolno 
zabijać, czy też nie. Boję się, że będzie następna konsultacja: czy 
wolno kraść, czy nie wolno; czy wolno kłamać, czy nie wolno (…) 

Nam, wolnym ludziom, odpowiada ta pokusa. - Będziecie jako bo-
gowie. Wy będziecie decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. 

Potrzeba nam Wielkiego Postu. Za dużo mówimy, dlatego nie mamy 
czasu pomyśleć samodzielnie. A może w tym Wielkim Poście trzeba 
by nam było przemyśleć - Co to znaczy być człowiekiem? Czy ja 
jestem człowiekiem? Co to znaczy być wolnym? Czy ja jestem wol-
ny? Co to znaczy wierzyć Bogu? Czy ja uwierzyłem Bogu? Co to jest 
tolerancja? Co to jest patriotyzm? Tak często mówimy te słowa nie 
rozumiejąc ich. Może to się będzie nam opłacać? 

bp Józef Zawitkowski 

https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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Scripture for the week of February 22, 2015 

22 SUN Gn 9:8-15/1 Pt 3:18-22/Mk 1:12-15 

23 Mon Lv 19:1-2, 11-18/ Mt 25:31-46 

24 Tue Is 55:10-11/ Mt 6:7-15 

25 Wed Jon 3:1-10/Lk 11:29-32 

26 Thu Est C:12, 14-16, 23-25/Mt 7:7-12 

27 Fri Ez 18:21-28/Mt 5:20-26 

28 Sat Dt 26:16-19/Mt 5:43-48 

  1 SUN Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/Rom 8:31b-34 

Mk 9:2-10 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

  GORZKIE ŻALE: w środy o godz. 7:00 pm 

 w niedziele o godz. 10:30 am 

  DROGA KRZYŻOWA: w piątki o godz. 6:15 pm 

Dodatkowa okazja do SPOWIEDZI 

w każdą środę Wielkiego Postu o godz. 6:30 pm 

„CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ...” 

Wielki Post kojarzy się nam z pokutą i jej przejawami: 

popiołem, Gorzkimi Żalami, Drogą Krzyżową, rekolek-

cjami, spowiedzią. I słusznie: w ten bowiem sposób Ko-

ściół nas mobilizuje i pomaga nam w nawróceniu. Na-

wrócenie jednak najczęściej rozumiemy tylko jako jed-

norazową zmianę swego postępowania – na przykład 

z okazji Wielkiego Postu, spowiedzi św. czy rekolekcji. 

A więc w naszej świadomości pokuta i nawrócenie są na 

ogół ściśle powiązane przypisane do jakiejś okazji czy 

okresu czasu – są czymś na wzór „czynów społecz-

nych”, podejmowanych ongiś dla uczczenia kolejnej 

rocznicy rewolucji czy 1 Maja. 

Otóż jest to rozumienie trochę mylące, wynikające 

z akcyjnego i odświętnego charakteru polskiego duszpa-

sterstwa i religijności: jest Wielki Post, więc trzeba coś 

zrobić, postanowić, np. że nie będzie się paliło czy piło. 

Byle do Wielkanocy, ale gdy tylko wróci się z Rezu-

rekcji, natychmiast wracają stare nawyki, a wielkopostną 

abstynencję nadrabia się z nawiązką. Nie o takie rozu-

mienie pokuty, postu i nawrócenia chodziło Jezusowi 

w Ewangelii. 

Tekst grecki używa w tym miejscu terminu: metanoia, 

czyli dogłębna, wewnętrzna przemiana, a raczej nieusta-

jący proces przemiany. Oj, trudno nam będzie takie poj-

mowanie nawrócenia zaakceptować i realizować. Nic 

bowiem nie sprawia nam takich trudności jak systema-

tyczność i wytrwałość w jakimś działaniu. Gdy trzeba 

się sprężyć i zdobyć na chwilę heroizmu, walki, poświę-

cenia – wtedy jesteśmy niezawodni. Ale gdy coś ma 

trwać całe lata, gdy powinno przebiegać zgodnie 

z jakimś planem i gdy co gorsza, nie ma przynieść na-

tychmiastowych, wymiernych rezultatów – oj, jak trud-

no jest nam się wtedy zmobilizować! Szybko tłumaczy-

my się, że to nie ma sensu, nic nie daje, tylko męczy 

człowieka niepotrzebnie. No może jakoś jeszcze dotrwa-

my w wyrzeczeniach do wyznaczonego terminu, ale za-

raz potem zwalamy ciążący nam balast postanowień 

i wracamy do starego. To z nawróceniem nie ma nic 

wspólnego, raczej jest to chwilowe „odwrócenie”. 

Otóż Wielki Post nie powinien być taką czterdziesto-

dniową akcją udowodnienia, że „stać nas”. Bo co z tego, 

skoro nie pociągnie to za sobą trwalszych skutków, sko-

ro wszystko szybko wróci do dawnej „normy”? Jezus 

miał na myśli co innego. I dlatego związał nawrócenie 

nie z uczynkami pokutnymi lecz z wiarą. W uczynkach 

pokutnych przodowali faryzeusze, ale tylko po to, by 

stworzyć wokół siebie parawan pozorów pobożności. 

A komu to potrzebne? 

Jezus chciał czegoś innego: chciał, byśmy uwierzyli 

w miłość Boga i z pokorą ją przyjęli. Bo tylko miłość 

jest siłą zdolną zmobilizować człowieka do ciągłego 

wysiłku dorastania do miary swojej godności. Wtedy 

nawrócenie nie będzie jednorazową akcją, lecz wytrwa-

łym procesem. Motywacją do wytrwałości i źródłem siły 

będzie wtedy wiara, czyli świadomość, że Bóg mnie 

kocha i czuwa nade mną, że z Nim jestem bezpieczny, 

że nie muszę się niczym wykazywać, niczego udowad-

niać, że nie muszę Go „przekupywać” ani mamić swo-

imi postami i pokutą. Natomiast powinienem patrzeć, 

w czym nie dorastam do swego powołania, czego mi 

brakuje, czego oczekuje ode mnie Bóg i w jaki sposób 

mogę wyrazić swoją miłość i zaufanie do Niego. Na to 

On naprawdę czeka, a moje możliwości w tym wzglę-

dzie nigdy się nie wyczerpią. 

Ks. Mariusz Pohl 


