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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=przemienianie+na+gorze+tabor&source=images&cd=&cad=rja&docid=4PvGcOhMP0DwhM&tbnid=bpY_4QV01CqBKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.niedziela.pl%2Fartykul%2F83688%2Fnd%2FPrzemienienie-Pana-Jezusa-na-gorze-Tabor&ei=D
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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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 2nd Sunday of Lent 
 On the second Sunday of every month, 
the local art center features an open house.  The 
artists work in glass enclosed spaces so visitors 
can watch them as they shape pottery, blow glass 
figurines, paint portraits, or craft jewelry. As raw 
materials take on beautiful shapes, visitors marvel 
at the talent and skill of artists and craftsmen. 
There is always an opportunity to take a class or 
try one’s hand at art. The power to create and 
transform renews and refreshes everyone. 
 The Apostles were already familiar with 
the artistry and creative power of God. Like us, 
they saw it in the accounts of creation, witnessed 
it in the beauty of nature and marveled at it in their 
own abilities and those of others to create, think, 
work and love. But in the Transfiguration of Jesus, 
they were given a new insight into the infinite po-
wer of God to give life, to overcome death and to 
redeem us and save us from the effects of sin.  
It was a moment that gave hope and peace. 
 We are all part of God’s artistry and cre-
ative power. The chisel of grace shapes us each 
day into a clearer image of God. We are works of 
art and, through us and in us, the beauty of God’s 
love transforms the world. We are not passive 
recipients, but active participants as we share His 
power to create and transform and renew. 

 

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 

II 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 

Monday, February 25, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Kasia, Marcin  

      & Tomasz,     

8:00 AM + Irena i Ryszard Kadłubkiewicz, int. Rodzina Grzebyk 

Tuesday, February 26, 2013  
7:00 AM + Albert & Stephanie Lewandowski, int. Friend 

  + Stanisław Sowa, Irena Marek, Władysław Gesing 

8:00 AM -  Msza dziękczynna za otrzymane łaski i pomoc dla 

     Andrzeja, int. Przyjaciele 

  -  O Boże błog. i zdrowie dla Stanisława & Janiny 

Wednesday, February 27, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Wojciech, Anna  

     & children  
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Maksymiliana  

      w dniu 7-ych urodzin, int. Babcia 

7:00 PM -  Gorzkie Żale I - Bitter Sorrow 

Thursday, February 28, 2013  
7:00 AM + Fr. Tadeusz Kwaśniewski, Sabina Kwaśniewska 

  + Zofia, Jakub, Józef & Kazimiera Pawłusiak 

8:00 AM + Walentyna Uchal, int. Ania z rodziną 

-  O zdrowie i Boże błog. dla Rodzin Bonik, Marocco  

     i Baranowski, int. Danuta i Gerard 

Friday, March 01, 2013  
7:00 AM + Elżbieta Kłoda & Teresa Maliszewska,  

6:00 PM -  Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

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

7:00 PM + Zbigniew Król, int. Marzena Niemczyk  

      i Sebastian Niejadlik 

Saturday, March 02, 2013  
8:00 AM + Jan Gienieczko, int. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

     Szkoły Jęz. Pol.skiego 

4:00 PM + Lillian Cavanaugh, int. Rolak Family 

7:00 PM + Ireneusz Rogowski, int. Syn Sylwester 

7:00 PM + Jakub Niemczyk, int. Koledzy 

III Sunday of Lent , March 03, 2013  
8:00 AM + Jan Litra i Dariusz Litra, int. Córka i siostra z rodziną 

9:30 AM + Tadeusz & Maria Sławatycki,  

     int. Nowicki & Lizotte Families 

10:30 PM -  Gorzkie Żale II - Bitter Sorrow 

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

  -  Dzień Żołnierzy Wyklętych, int. Weterani Pl.# 37

  -  Wystawienie N. Sakramentu, zmiana Taj. Różańca 

 Week of February 24, 2013 

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 

25 Mon Dn 9:4b-10/ Lk 6:36-38 (230) 

26 Tue Is 1:10, 16-20/ Mt 23:1-12 (231) 

27 Wed Jer 18:18-20/ Mt 20:17-28 (232) 

28 Thu Jer 17:5-10/ Lk 16:19-31 (233) 

1 Fri Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a/ 

 Mt 21:33-43, 45-46 (234) 

2 Sat Mi 7:14-15, 18-20/Lk 15:1-3, 11-32  

                (235) 

3 SUN Ex 3:1-8a, 13-15/1 Cor 10:1-6, 10-        

 12/Lk 13:1-9 (30) 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

  EASTER FLOWERS.     

First collection was: $1,155.00 

Second collection was: $947.00 

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. 

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. 

Benedict XVI for Lent 2013 
"Believing in charity calls forth charity" 
“We have come to know and to believe 
in the love God has for us” (1 Jn 4:16) 
 Dear Brothers and Sisters, 
 The celebration of Lent, in the 
context of the Year of Faith, offers us a 
valuable opportunity to meditate on the 
relationship between faith and charity: 
between believing in God – the God of 
Jesus Christ – and love, which is the 
fruit of the Holy Spirit and which guides 

us on the path of devotion to God and others. 
1. Faith as a response to the love of God. 
 In my first Encyclical, I offered some thoughts on the 
close relationship between the theological virtues of faith and 
charity. Setting out from Saint John’s fundamental assertion: 
“We have come to know and to believe in the love God has for 
us” (1 Jn 4:16), I observed that “being Christian is not the result 
of an ethical choice or a lofty idea, but the encounter with an 
event, a person, which gives life a new horizon and a decisive 
direction … Since God has first loved us (cf. 1 Jn 4:10), love is 
now no longer a mere ‘command’; it is the response to the gift of 
love with which God draws near to us” (Deus Caritas Est, 1). 
 Faith is this personal adherence – which involves all 
our faculties – to the revelation of God’s gratuitous and 
“passionate” love for us, fully revealed in Jesus Christ. The en-
counter with God who is Love engages not only the heart but 
also the intellect: “Acknowledgement of the living God is one 
path towards love, and the ‘yes’ of our will to his will unites our 
intellect, will and sentiments in the all-embracing act of love.  
 But this process is always open-ended; love is never 
‘finished’ and complete” (ibid., 17). Hence, for all Christians, and 
especially for “charity workers”, there is a need for faith, for “that 
encounter with God in Christ which awakens their love and 
opens their spirits to others. As a result, love of neighbour will no 
longer be for them a commandment imposed, so to speak, from 
without, but a consequence deriving from their faith, a faith 
which becomes active through love” (ibid., 31a).  
 Christians are people who have been conquered by 
Christ’s love and accordingly, under the influence of that love – 
“Caritas Christi urget nos” (2 Cor 5:14) – they are profoundly 
open to loving their neighbour in concrete ways (cf. ibid., 33). 
This attitude arises primarily from the consciousness of being 
loved, forgiven, and even served by the Lord, who bends down 
to wash the feet of the Apostles and offers himself on the Cross 
to draw humanity into God’s love. 
 

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). 

II SUNDAY  OF LENT 

From the Office Desk! 
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. 

Lenten alms in the Year of Faith 
 Dear Parents and Children of Our Lady of Czesto-

chowa Parish, 

 In Lent we are all called to prayer, fasting and 

alms. That is why ‘Caritas Polska’ has started the action 

“Lenten Alms”. In Lent we are encouraged to  resign from 

something to give to others. I would like to start a similar 

action in our parish. The Church in the Eastern Europe 

(former Soviet Republics) needs our prayers and material 

help.   

 The children in those countries live in poverty, 

don’t have food, clothing and are abandoned by their par-

ents, very often having to earn money to be able to eat 

something (they sell their bodies in the streets). I worked 

in Bogdanowo parish, Belarus, where we, the Franciscans, 

built the church. We were helping the homeless and poor.  

 I believe that together we could help them. If you 

would like to join this action you can either bring toys or 

clothes to the parish office or donate money - the box is 

by the Franciscan cross. You can obtain more information 

in the parish office. Thank you in advance. God bless you. 

     Fr. Wieslaw 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na 

             KWIATY DO BOŻEGO GROBU.  
 

♦ Church donation by: Anonymous - $50;  

♦ In memory of Clara T. Ostrowska by Geraldine   

   Bloomer -$5,000;  

♦ J.P. II Hall donation by Victoria Goldia - $600; 

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! 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

BENEDYKT XVI - ORĘDZIE NA WIELKI POST  
      Wiara w miłość pobudza do miłości.  
 Drodzy Bracia i Siostry! 
Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku 
Wiary stanowią dla nas cenną sposobność do 
medytowania nad relacją między wiarą a mi-
łością – między wiarą w Boga, w Boga Jezu-
sa Chrystusa, i miłością, która jest owocem 
działania Ducha Świętego i prowadzi nas 
drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom. 
1. Wiara jako odpowiedź na miłość Boga 

Już w mojej pierwszej encyklice przedstawiłem parę elementów, 
pozwalających dostrzec ścisły związek między tymi dwiema cno-
tami teologalnymi – wiarą i miłością. Wychodząc od fundamen-
talnego stwierdzenia apostoła Jana: „Myśmy poznali i uwierzyli 
miłości, jaką Bóg ma ku nam!” (1 J 4, 16), przypomniałem, że  
„u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy 
jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem,  
z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym 
decydujące ukierunkowanie. (...) Ponieważ Bóg pierwszy nas 
umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już tylko ‘przykazaniem’, 
ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przycho-
dzi” (Deus caritas est, 1).  
 Wiara stanowi owo osobiste przylgnięcie – obejmujące 
wszystkie nasze władze – do objawienia bezinteresownej i 
„żarliwej” miłości, jaką Bóg żywi do nas, a która w pełni objawia 
się w Jezusie Chrystusie. Spotkanie z Bogiem-Miłością, który 
odwołuje się nie tylko do serca, ale także do umysłu: „Poznanie 
Boga żyjącego jest drogą wiodącą do miłości, a ‘zgoda’ naszej 
woli na Jego wolę łączy rozum, wolę i uczucie w ogarniający 
wszystko akt miłości. Jest to jednak proces, który pozostaje  
w ciągłym rozwoju; miłość nigdy nie jest ‘skończona’ i spełnio-
na” (tamże, 17). Dlatego wszyscy chrześcijanie, a w szczególno-
ści „osoby prowadzące działalność charytatywną”, potrzebują 
wiary, takiego „spotkania z Bogiem w Chrystusie, które by budzi-
ło w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego, tak aby miłość 
bliźniego nie była już dla nich przykazaniem nałożonym niejako 
z zewnątrz, ale konsekwencją wynikającą z ich wiary, która dzia-
ła przez miłość” (tamże, 31 a).  
 Chrześcijanin to osoba zdobyta przez miłość Chrystu-
sa, dlatego też przynaglany przez tę miłość – „caritas Christi 
urget nos” (2 Kor 5, 14) – jest otwarty w głęboki i konkretny spo-
sób na miłość bliźniego (por. tamże, 33). Taka postawa rodzi się 
przede wszystkim ze świadomości, że jesteśmy kochani przez 
Pana, że nam przebacza, a nawet służy Pan, który pochyla się, 
aby umyć nogi apostołom, i ofiarowuje samego siebie na krzyżu, 
aby przyciągnąć ludzkość do miłości Bożej.                  (cdn.) 

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 para-

fialnego. Osoby, które nie zarejestrowały się jeszcze do 

Parafii, a chciałyby to uczynić, także zapraszamy 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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 Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie sły-
szeć, można słyszeć i widzieć, a mimo to być ślepym i głuchym 
wewnętrznie na to, co się widzi i słyszy. I tak jest chyba w wy-
padku wielu współczesnych zobojętniałych chrześcijan. Tak chy-
ba zresztą było i w wypadku Apostołów; Piotra, Jana i Jakuba, 
którzy byli przecież świadkami niezwykłego wydarzenia, widzieli  
i słyszeli, a przecież nie zrozumieli i nie rozumieli jeszcze bardzo 
długo. "Dobrze, że tu jesteśmy ..." - mówi Piotr w zachwycie. 
 "Zostańmy tutaj, bo tak nam tu dobrze". Jakże wielu 
chrześcijan dzisiejszych szuka w religii tylko takich właśnie za-
chwytów i uniesień? Ale kiedy przychodzą chwile próby ich wia-
ry, kiedy trzeba zdać egzamin moralny z głębi 
tego, w co wierzą, to tak szybko zapominają o 
zachwytach i są zdziwieni, uciekają, odchodzą, 
jak Piotr w czasie męki i ukrzyżowania.  
 Można patrzeć i nie widzieć, można 
słuchać i nie słyszeć, można być ślepym i głu-
chym wewnętrznie ... I dlatego może trzeba 
abyśmy zrozumieli, co chce nam powiedzieć 
Bóg Ojciec w słowach: "To jest Syn mój wybra-
ny, Jego słuchajcie". Chrystus ma nam na pew-
no coś do powiedzenia i to na pewno coś głęb-
szego i bardziej substancjalnego, niż tylko po-
wierzchowne zachwyty i uniesienia. Chce nam 
mówić o miłości, ale o miłości wymagającej i 
nie sentymentalnej, chce mówić o przebacze-
niu i o zbawieniu, ale nie na siłę i wbrew woli 
człowieka, chce być przyjacielem i bratem, ale 
nie narzucającym się i raczej szanującym wolność ludzkiego 
wyboru. Chce nam powiedzieć o niebie i tam nas doprowadzić, 
ale nie w sposób naiwny i czułostkowy. Chce nas zaprowadzić  
z Góry Tabor - góry przemienienia na Górę Kalwarię. Bo tylko 
tamtędy wiedzie droga do Góry Wniebowstąpienia, do zbawienia 
i szczęścia wiecznego. Czy jestem na to gotowy? Piotr był za-
chwycony na Górze Przemienienia, ale nieobecny na Kalwarii ... 
Musiał jednak i on przejść swoją Kalwarię, aby zostać już na 
zawsze ze swoim Mistrzem ... Góra przemienienia to tylko etap, 
tak jak i Kalwaria, i warto o tym pamiętać w chwilach uniesień, 
ale i w chwilach prób i doświadczeń. 
 Bóg tak głęboko wchodzi w historię człowieka, że staje 
się jednym z nas (1Tm 2:5). A robi to nie dla siebie, nie po to, że 
Jemu jest to potrzebne, ale dla człowieka. On nie tylko stał się 
jednym z nas, On stał się, On nadal jest dla nas. Ta bliskość  
i obecność Boga wyraża się szczególnie w drugim dzisiejszym 
czytaniu, ale -na dobrą sprawę- całe Pismo Św. jest historią Bo-
ga, który jest z człowiekiem i dla człowieka. Kiedy Chrystus na 
górze Tabor objawia swoją boskość, to czyni to także dla czło-
wieka, chcąc przygotować swoich uczniów na chwilę ostatecznej 
próby, ale zarazem pokazać, że oto Bóg jest z człowiekiem. 
 Pozostaje jednak pytanie: „Czy ja jestem z i dla Boga? 
Czy jak Abraham potrafię w ekstremalnych warunkach zaufać 
Bogu do końca i odpowiedzieć – jak on, ojciec wierzących - oto 
jestem? To bycie Boga z i dla człowieka wyraziło się najpełniej  
w męce i śmierci Chrystusa na Krzyżu. Tutaj Bóg poszedł nieja-
ko „na całość”. Tutaj pokazał, jak bardzo jest z nami i dla nas. 

 A ze strony człowieka, jaką mamy odpowiedź? Mamy 
Abrahama, z jego dwukrotnym „oto jestem”, mamy Samuela  
z jego „oto jestem przecież mnie wołałeś” (1 Sm 3:4), mamy Iza-
jasza i jego słowa „oto jestem, poślij mnie” (Iz 6:8) i mamy Maryję 
z Jej pełnym zaufania „fiat, oto ja służebnica Pańska” (Łk 1:38). 
Czy nie warto zadać sobie pytania: „A ja? Gdzie ja jestem? Dla 
kogo lub dla czego jestem? Po co ostatecznie żyję?” Bo bardzo 
często tylko pozornie jestem, choć w rzeczywistości tylko wege-
tuję walcząc nawet z samym sobą. 
 Św. Paweł mówi: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam?” (Rz 8:31) No właśnie, Bóg na pewno jest ze mną, tylko że 

ja sam mogę być przeciwko sobie, jeśli na Boże 
wołanie nie odpowiadam jak Abraham, jak Sa-
muel, jak Izajasz, jak Maryja „oto jestem”. 
 Bóg Ojciec w czasie Przemienienia 
Pańskiego daje świadectwo o swoim Synu. Za-
chodzi sytuacja odwrotna. Dotychczas – z wyjąt-
kiem niewielu sytuacji – to Syn dawał świadec-
two o Ojcu, mówił o Nim. Dlatego teraz Ojciec 
powiedział o Synu, by zaświadczyć o tym, że On 
mówi prawdę. 
„Jego słuchajcie”… Bóg Ojciec nie pozostawia 
nam wątpliwości co do tego, że wszystko, co 
mówił Jezus, jest zgodne z wolą Ojca. 
 Bóg, zarówno na górze Tabor, jak i 
wcześniej, w czasie chrztu w Jordanie, potwier-
dzał prawdziwość słów Jezusa poprzez bezpo-
średnie interwencje, jak i w innych sytuacjach, 

gdy dokonywał cudów. Możemy również zobaczyć pewną analo-
gię pomiędzy słowami: „Jego słuchajcie”, a Maryją, która mówiła, 
byśmy robili wszystko, cokolwiek Jezus powie. 
 Możemy więc dojść do wniosku, że czynienie tego, co 
mówi Chrystus, jest największym obowiązkiem człowieka na 
ziemi. Nie są ważne zaszczyty, zdrowie, praca, inteligencja  
i wszystkie inne ważne, ale tylko ziemskie wartości. Powinniśmy 
za każdą cenę, nawet za cenę życia, realizować to, co Jezus 
uważał za najwyższą wartość, a więc miłość Boga i bliźniego. 
Panie Jezu, przemyślę w tym tygodniu: 
1. Czy słucham w każdej chwili życia Jezusa? 
2. W jaki sposób realizuję miłość Boga i bliźniego w swoim 

życiu? 
3. Czy najwyższą wartością dla mnie jest Bóg? 
 Dlatego w Wielkim Poście Chrystus zachęca nas aby-
śmy razem z Nim poszli nie w tłum, masę i galerie handlowe, ale 
na wysoką górę osobno, bo tylko tam możemy Go zobaczyć 
innego niż spotykamy Go na co dzień pochłonięci tysiącem 
spraw, innego niż ukazują nam w mediach, na wystawach,  
w sztukach i filmach, bo przemienionego, odzianego szatą jakiej 
żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła i umiłowanego przez 
Ojca (por. Mk 9, 3.7). Wielki Post jest czasem abyśmy zakoszto-
wali i doświadczyli, że dobrze nam z Nim być (por. Mk 9,5),  
i choć jeszcze nie będziemy mogli postawić u Niego namiotu, bo 
tak zwana proza życia szybko „sprowadzi nas na ziemię”, to jed-
nak tęsknota za Nim już w nas pozostanie i nie będzie nas aż tak 
przerażała świadomość Jego i naszej męki... 
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