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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 pod Twym sercem poczęło się życie, przyjdź do nas 
sama lub z najbliższą osobą i podziel się tą wspaniałą nowiną. Będzie-
my 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 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 zostanie odprawiona Msza Święta: 

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

Monday, March 2, 2015  

 7:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband & son 

 8:00 am † Wojciech — Przyjaciele 

Tuesday, March 3, 2015  

 7:00 am † John, Mary & John Jr. Pokornicki — Jody Pokornicki 

 8:00 am † Michał Mierzejewski; Antoni i Regina Kołakowski  

     — Rogowska Helena 

Wednesday, March 4 2015 - świętego Kazimierza królewicza 

 7:00 am † For the deceased brothers, sisters, parents, relatives 

      & benefactors of the Franciscan Order 

 8:00 am † Zenia Grochowska — Janina Walach  

 7:00 pm   GORZKIE ŻALE - część I 

 7:40 pm - 

Thursday, March 5 2015  

 7:00 am † Albert & Stephanie Lewandowski — Friend  

 7:00 pm † Kazimierz Królikowski — Rodzina 

  † Edward Suski (1 roczn.) — Żona z córkami  

Friday, March 6, 2015  

 7:00 am -  

 6:00 pm - Koronka, Spowiedź 

 6:15 pm  - DROGA KRZYŻOWA, Spowiedź 

 7:00 pm † Serafina i Stanisław Gienieczko — Córka z rodziną 

Saturday, March 7, 2015  

 8:00 am † Robert Topor — Grażyna i Adrian Borodako  

 4:00 pm † Bolesław Gołębiowski — Sons  

 7:00 pm -  ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

3 SUNDAY OF LENT - March 8, 2015 - 3 NIEDZIELA W.POSTU 

 8:00 am † Henryk Zawadzki (roczn.) — Żona i synowie  

 9:30 am † Felix & Eva Pruszko — Bielawski Family  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część II 

 11:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Fiedorczyk — Własna  

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

- O zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Marianny 

   Chludzińskiej w dniu urodzin — Dzieci 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Transfiguration 

The context for Mark's Transfiguration story is 

similar to that found in both Matthew's and Luke's 

Gospel. The Transfiguration occurs after Peter's 

confession that Jesus is the Messiah and Jesus' 

prediction about his passion. After this, in each of 

these Gospels, there is also a discussion of the 

cost of discipleship. 

In each case, Jesus takes three of his disci-

ples—Peter, James, and John—to a high moun-

tain. While they are there, Elijah and Moses ap-

pear with Jesus. In Matthew's and Mark's Gospel, 

there is reference to a conversation among Jesus, 

Elijah, and Moses, but only Luke's Gospel in-

cludes the detail that this conversation is about 

what Jesus will accomplish in Jerusalem. 

Elijah and Moses are significant figures in the 

history of Israel. Moses led the Israelites from 

slavery in Egypt and received from Yahweh the 

Ten Commandments. In appearing with Jesus at 

his Transfiguration, Moses represents the Law 

that guides the lives of the Jewish people. Elijah 

is remembered as one of the most important 

prophets of Israel who helped the Israelites stay 

faithful to Yahweh. Some Jews believed that 

Elijah's return would signal the coming of the 

Messiah for the Jewish people. This belief is evi-

denced in the question posed by Jesus' disciples 

after they have witnessed the Transfiguration. The 

appearance of these two important figures from 

Israel's history with Jesus signifies Jesus' continu-

ity with the Law and with the prophets and that 

Jesus is the fulfillment of all that was promised to 

the people of Israel. 

On seeing Jesus with Elijah and Moses and 

having witnessed his Transfiguration, Peter offers 

to construct three tents for them. Mark reports 

that the disciples are terrified by what they have 

witnessed and that Peter's offer is made out of 

confusion. We also notice that Peter has reverted 

from his earlier confession that Jesus is the Mes-

siah, calling Jesus rabbi instead. As if in reply to 

Peter's confusion, a voice from heaven speaks, 

affirming Jesus as God's Son and commanding 

the disciples to obey him. This voice from heaven 

recalls the voice that was heard at Jesus' baptism. 

In his Transfiguration, we see an anticipation of 

the glory of Jesus' Resurrection. In each of the 

reports of the Transfiguration, Jesus instructs the 

disciples to keep secret what they have seen until 

after the Son of Man has risen from the dead. The 

disciples' confusion continues as they wonder 

what Jesus means by rising from the dead. The 

disciples cannot possibly understand Jesus' Trans-

figuration until they also witness his passion and 

death. We hear the story of Jesus' Transfiguration 

early in Lent, but we have the benefit of hind-

sight. In our hearing of it, we anticipate Jesus' 

Resurrection, even as we prepare to remember 

Jesus' passion and death.  
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II SUNDAY OF LENT 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR MARCH 2015 

Universal: That those involved in scientific research may 

serve the well-being of the whole human person.  

Mission: That the unique contribution of women to the life of 

the Church may be recognized always.  

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. 

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 

ZMARŁ 

Śp. MMICHAŁICHAŁ  MMIERZEJEWSKIIERZEJEWSKI  l. 82l. 82  
Wieczny odpoczynek  

racz mu dać, Panie 

Next weekend, Cardinal 
Seán will ask Catholics 
across the Archdiocese 
to pledge their support 

to the 2015 Catholic Appeal. The Appeal greatly 
helps our parish, and thousands of people 
throughout the Archdiocese. Be sure to take 
home a bulletin which includes an insert with 
some helpful information about the Appeal. 
Please take a moment to read the insert and 
prayerfully consider how you can support 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. 

PRAY, GIVE & SACRIRICE 
Through “Lenten practices” or “Lenten disciplines” the 

Catholic Church calls us each year to renew our discipleship in 

Christ. Specifically, each year during the liturgical season of 

Lent the Church asks us to pray, give alms, and fast. 

Pray 

We know the importance of prayer in our lives—as individu-

als, as families, and as a community. Prayer is especially impor-

tant during Lent. The Lenten season is a time for reflection, 

evaluation, and repentance. Lent asks us: “What needs chang-

ing?” Lent calls us to a personal conversion and renewal—to a 

recommitted life in Christ so that we might not just celebrate 

Easter forty days later but also feel the risen Christ alive in us 

and in the world. This means prayer. During Lent we set aside 

time for prayer that is reflective in nature and reveals places 

where we have failed to open ourselves to God. 

Give 

Every day we witness situations of injustice, violence, and 

hatred. Television and the Internet bring these into our living 

rooms, but we also observe and live them in our own cities and 

homes. The Church calls us during Lent to be especially con-

scious of the needs of others and to act accordingly. Giving ma-

terially to another is an act of Christian charity known as 

“almsgiving.” During Lent, the Church also calls us to first con-

vert ourselves and then to transform the world for justice, so that 

we might serve the Kingdom which Jesus lived and preached. 

Sacrifice 

Fasting and abstinence are not sacrifices for the sake of pain 

or vain discomfort. Sacrifice for the sake of sacrifice is not a 

Christian virtue. We are asked by the Catholic Church to fast on 

Ash Wednesday and Good Friday, and not to eat meat on the 

Fridays of Lent. Feeling an empty stomach, or fighting the urge 

to have that juicy steak or candy bar does more than just remind 

us that for some people an empty stomach is their daily bread. 

Fasting and abstinence help us to ask ourselves the question: 

“What sustains me and gives me life?” What nourishes me on 

my journey of life? We will find the answer, not in the steak or 

the candy bar, but at the end of these forty days of Lent—in the 

Resurrection of Jesus. We fast and abstain because, when we 

do, we are reminded of who we are—followers of the risen 

Christ. 

As Catholics, we joyfully engage in Lenten disciplines be-

cause we are disciples (and yes, both words have the same root). 

We pray, give (almsgiving), and sacrifice (fast) because we fol-

low Christ, who loved us so much that gave his own life so that 

we might share in Eternal Life. 

http://www.loyolapress.com/conversion-in-scripture-fyi.htm
http://www.loyolapress.com/conversion-in-scripture-fyi.htm
http://www.loyolapress.com/church-the-sign-of-the-kingdom-fyi.htm
http://www.loyolapress.com/fasting-abstaining-from-meat-as-sign-of-penance.htm
http://www.loyolapress.com/ash-wednesday-fyi.htm
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KOLEKTY ZE ŚRODY POPIELCOWEJ 
Kolekta I - $647.00; Kolekta II - $499.00 

KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $1,646.00; Kolekta II - $1,011.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Fuel Collection - Na Ogrzewanie”. 

CHURCH DONATIONS: 

♦ by Marianne Munsey - $100 

♦ by Christine Andruszkiewicz & family - $200 

IN MEMORY OF ZENIA GROCHOWSKA TO ST. J. P. II HALL: 

♦ by Mr. & Mrs. Pinkham - $25 

♦ by Catherine Duffek & James Dendy - $75 

♦ by Deborah Claar - $30 

♦ by David Sherman - $20. 

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! 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - marzec 2015 

Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania na-

ukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru czło-

wieka. 

Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficz-

ny wkład kobiety w życie Kościoła. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby gotowość do słuchania, jaką miała Maryja, była przykła-

dem dla wszystkich osób konsekrowanych, wezwanych do kro-

czenia za Panem na drodze rad ewangelicznych. 

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, kar-

dynał Sean poprosi katoli-

ków w całej Archidiecezji 

by okazali swe poparcie 

dla Kwesty Katolickiej 2015.Kwesta ta pomaga ty-

siącom ludzi w całej Archidiecezji. Proszę zabrać do 

domu biuletyn z wkładką zawierającą pomocne in-

formacje na temat Kwesty; zapoznać się z wkładką i 

rozważyć, jak mogą Państwo odpowiedzieć na tego-

roczny Apel. 

LEKTORZY NA SUMIE 

03-01-2015: Rafał Jabłonka i Krystyna Puricelli 

03-08-2015: Harcerze 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 RROZLICZENIEOZLICZENIE  ZZABAWYABAWY  WWALENTYNKOWEJALENTYNKOWEJ  
Pomimo śnieżycy zabawa walentynkowa w naszej parafii 

odbyła się. Przybyło około 60 osób - wszyscy bawili się 

dobrze. Szczególne podziękowania należą się pani Be-

acie Kozak, która ochoczo podjęła się zorganizowania tej 

imprezy. Dziękujemy także osobom, które jej pomagały: 

pani Ani Laszczkowskiej, pani Agacie Gorczyńskiej, pani 

Marcie Król, panu Piotrowi Gubale i pani Basi Treper. 

Oto szczegółowe rozliczenie zabawy: 

       Przychód:  Rozchód  

 bilety $1,400.00 zakup żywności $190.84 

 bar $517.00 bigos i kiełbasa (Euromart) $291.78 

 loteria $278.00 DJ $300.00 

   sprzątanie sali $100.00 

 razem $2,195.00 razem $882.62 

ZYSK: $1,312.38 

https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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„OTO MÓJ SYN UMIŁOWANY...” 
Przesłanie tej Ewangelii jest wyraźne i jasne; może 

aż za bardzo, tak, że często uchodzi naszej uwadze. 

A mianowicie: Jezus jest Synem Bo-

żym i dlatego należy Mu się nasze za-

ufanie i posłuszeństwo. Ta objawiają-

ca i uroczysta wypowiedź Boga stano-

wi punkt kulminacyjny całej tej ewan-

gelicznej sceny. 

Jest to wypowiedź bardzo ważna 

i potrzebna, bo wielu ludzi, w historii 

i współcześnie, chciałoby widzieć 

w Jezusie tylko jakiegoś guru, filozo-

fa, bioenergoterapeutę, może zdolnego 

przywódcę społecznego albo polityka, 

ale nigdy nie Syna Bożego. Często 

takim właśnie teoriom ulegamy: redu-

kujemy Jezusa do czysto ziemskiego 

bądź też jakiegoś „czarodziejskiego”, 

parapsychologicznego wymiaru. Za-

miast wiarą przyjąć rzeczywiste bó-

stwo Chrystusa, wymyślamy najdziw-

niejsze teorie. 

Pokusa taka groziła także Aposto-

łom i właśnie dlatego trzech najbliż-

szych sobie uczniów, Jezus zabrał na 

Górę Przemienienia. Nie było to 

przedsięwzięcie łatwe. Każdy, kto by-

wa w górach i lubi wychodzić wcze-

śnie rano na długie, piesze wycieczki, 

wie jak można się wtedy zasapać 

i zmęczyć. Ale nagroda, jaka czeka 

wytrwałego turystę na szczytach, war-

ta jest największego wysiłku. I może 

nawet nie tyle same widoki są nagrodą 

– na wspaniałych fotografiach czy 

w telewizji można przecież podziwiać 

jeszcze lepsze, i to bez jednego kroku 

z fotela. Ale zachwyca człowieka wła-

śnie poczucie bezpośredniego uczest-

nictwa w jakimś misterium piękna, 

doświadczenie potęgi i piękna przyro-

dy, poczucie jedności i harmonii. Nic dziwnego, że 

każdy chciałby trwać w tej harmonii wiecznie, niejako 

„rozbić” tu namiot swego życia i już nigdzie nie wra-

cać, a już najmniej do zadymionych miast, szkół, pra-

cy. Szczęśliwi, którzy mają przy sobie namiot, plecak, 

a przed sobą jeszcze parę tygodni wakacji! 

A przecież to tylko przyroda, a tam, na Górze Ta-

bor, był sam Bóg! Czy można się dziwić Apostołom, 

że stracili język w gębie? Chcieli tylko, aby ta chwila 

nigdy się nie skończyła – albowiem znaleźli się wtedy 

w niebie! Na tej podstawie teologowie wyciągają 

wniosek, że do istoty nieba będzie należała uszczęśli-

wiająca wizja Boga. (Jeśli ktoś ma wątpliwości, że 

może to być trochę nudne, tak bez przerwy wpatrywać 

się w Boga, to niech pomyśli, ile czasu 

potrafi spędzić wpatrując się tylko 

w telewizor! Albo w płomienie ogni-

ska, świecy, rozgwieżdżone niebo czy 

morskie fale.) Bóg chce już teraz dać 

nam przedsmak tego szczęścia. Wie, że 

jest to człowiekowi potrzebne – 

zwłaszcza na wypadek pokusy albo 

w chwilach próby. 

Jednakże nie chodzi tylko o teore-

tyczne przyswojenie sobie tego frag-

mentu z Ewangelii ani o górskie wy-

cieczki. One jedynie stanowią ilustra-

cję i wzór rzeczywistości, której może-

my i powinniśmy doświadczyć sami – 

a mianowicie osobistego spotkania 

z Bogiem. Czy to możliwe? W sensie 

dosłownie takim, jak na Taborze, czyli 

żeby zobaczyć lśniącą szatę Jezusa – 

nie. Ale w sensie duchowym – tak! 

Właśnie po to jest Wielki Post. Mamy 

wyruszyć na taką „wyprawę” na swoją 

Górę Przemienienia, która pozwoli 

nam na nowo spojrzeć na Jezusa ocza-

mi wiary, zobaczyć w Nim coś więcej, 

niż dotąd. 

Aby to było możliwe, musi dokonać 

się nasze przemienienie. Potrzebny jest 

więc wysiłek samotności i oderwania: 

trzeba oddalić się od tłumu, od telewi-

zji, hałasu, od codziennych trosk 

i spraw, i wznieść się ponad przecięt-

ność i codzienność. Kto spróbuje, prze-

kona się, że nie jest to łatwe. Ale war-

to! Bo doświadczymy wtedy innego 

życia, potrafimy z dystansem i w praw-

dzie spojrzeć na swoją codzienność. 

A co najważniejsze, gdy wrócimy 

znów do codzienności, będziemy mieli 

moc, aby tę codzienność przemieniać.. 

Ks. Mariusz Pohl 

 

 

 

 

KRZYŻYK 

Ten mały srebrny krzyżyk  

który tak ściskam w dłoni 

znak naszej świętej wiary 

co przed złem świata chroni 

W krzyżyku tym jest maleńka 

miłość w Betlejem zrodzona 

w świątyni ofiarowana 

w świątyni odnaleziona 

Miłość która dziateczki 

do siebie przytuliła 

i ta co chleb i ryby 

cudownie rozmnożyła 

I miłość która oddała 

na krzyżu życie Swoje 

znosiła męki okrutne 

za wszystkie grzechy moje 

Miłość zamknięta w krzyżu 

znaczy dla mnie tak wiele 

dziś ofiarą bezkrwawą 

na ołtarzu w kościele 

Już się nie lękam złych mocy 

nie boję się niczego 

bo ten krzyżyk nadzieją 

i broni mnie od złego 

Regina Sobik 

Scripture for the week of March 1, 2015 

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

2 Mon Dn 9:4b-10/Lk 6:36-38 

3 Tue Is 1:10, 16-20/Mt 23:1-12 

4 Wed Jer 18:18-20/Mt 20:17-28 

5 Thu Jer 17:5-10/Lk 16:19-31 

6 Fri Gn 37:3-4,12-13a,17b-28a/Mt 21:33-43, 45-4619 

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

8 SUN Ex 20:1-17 or 20:1-3, 7-8, 12-17/1 Cor 1:22-25 

Jn 2:13-25 


