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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=jezus+i+drzewo+figowe+w+winnicy&source=images&cd=&cad=rja&docid=LC6XEiUc5_x43M&tbnid=GEmxMGcBhodJ_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pallotti-london.co.uk%2Fpl%2Fewangelia-codzien%2Fewangelia-niedzielna%2F577-ewan
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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 Farbaniec, 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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3rd Sunday of Lent 
 During recess time at the parish grade 
school, one young boy was accused of cheating 
because he did not admit he had been tagged. A 
few minutes later, he tripped and scraped his 
knee on the pavement. As the tears welled up in 
his eyes, one of his companions offered a theo-
logical explanation for the painful mishap. “God 
made you trip because he doesn’t like cheaters!” 
If this were indeed a doctrine of faith, we’d all be 
limping for life! 
 When bad things happen, people like to 
know why. The people assume that those who 
died in Siloam or Galilee were the worst of sinners 
and their sin was the cause of their suffering. Je-
sus refutes this notion, and reminds them that 
without reforming, evil will remain with them and 
they too will perish. But there is hope. Everyone is 
given another chance to reform, just like the fruit-
less fig tree. But without real change, there will be 
no life. 
 Lent is the time to take advantage of 
another chance God gives us to reform our lives. 
God offers everyone the chance to accept His 
grace, to be forgiven and to grow in holiness. No 
sin is too great and no person is beyond hope. 
Just ask, and all that you need will be given to 
you. 

 

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 

Monday, March 04, 2013  
7:00 AM + Anna Migacz, int. Family 

8:00 AM + Kazimierz Królikowski, zmarli z rodzin Królikowski  

     i Gajewski, int. Rodzina 

Tuesday, March 05, 2013  

7:00 AM + Maria Ostrowska, int. Ewa Widawski with Family 

  + Zofia, Jan Płeszka, Bronisława Kądziołka, 

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Roberta z okazji 2  

     urodzin, int. Babcia Maria 

                          -  O łaskę wiary dla Elżbiety i Tadeusza, int. Rodzina 

  -  O zdrowie i Boże błog. dla Anny, Ireny i Magdaleny 

Wednesday, March 06, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Kasia, Marcin  

      & Tomasz,     

8:00 AM + Ignacy i Apolonia Zalewski, int. Córka z mężem 

7:00 PM -  Gorzkie Żale III - Bitter Sorrow 

Thursday, March 07, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Anna, Paweł & daughter 
  -  God's blessings & health for Małgorzata & Marcin 

8:00 AM -  W intencji powołań  

  -  O zdrowie i Boże błog. dla Wojciecha, Anny i dzieci 

Friday, March 08, 2013  

7:00 AM  + Helena & Jan Słotarski, Tadeusz Opoka 

6:00 PM -  Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

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

7:00 PM + Mieczysław Modzelewski, int. Żona 

Saturday, March 09, 2013  
8:00 AM + Paweł Ciepłucha, Walentyna Uchal,  

            int. Iwona i Dariusz Ciepłucha z rodziną 

4:00 PM + Felix & Eva Puszko, int. Bielawski Family 

7:00 PM + Krystyna Żelechowska (rocz.) i zmarli z rodzin  

   Żelechowski, Stróżyk i Engel,  

   int. Rodzina Bramowskich 

IV Sunday of Lent, March 10, 2013 - Niedziela Wiary  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

                          + Andrzej Klirowski (5 rocz.), int. Żona 

9:30 AM + Stanley Saniuk Sr. & Stanley Saniuk Jr.,     

     int. Wife, children & Family 

10:30 AM -  Gorzkie Żale I - Bitter Sorrow   

11:00 AM + Franciszek i Marianna Zięba, int. Córka z rodziną 

 

Scripture for the week of March 3, 2013 

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

10-12/ Lk 13:1-9 

4 Mon 2 Kgs 5:1-15b/ Lk 4:24-30 

5 Tue Dn 3:25, 34-43/ Mt 18:21-35 

6 Wed Dt 4:1, 5-9/ Mt 5:17-19 

7 Thu Jer 7:23-28/ Lk 11:14-23 

8 Fri Hos 14:2-10/ Mk 12:28-34 

9 Sat Hos 6:1-6/ Lk 18:9-14 

10 SUN Jos 5:9a, 10-12/ 2 Cor 5:17-21/

Lk 15:1-3, 11-32 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for FUEL. 
       

First collection was: $2,164.00 

Second collection was: $1,081.00 

Catholic Appeal 2013 
This weekend, our parish joins with all the parishes in the 

Archdiocese of Boston in the 2013 Catholic Appeal. The 

Appeal supports the 50 ministries that benefit hundreds of 

pastoral, charitable, and educational programs. This is the 

most effective way for our parish community to join in the 

Church’s universal work of caring for those among us who 

are in need. We are each called to care for our neighbors, 

and during holy time of Lent, we have the opportunity to 

be the Good Samaritan to others through our support of 

the Catholic Appeal. To join with our parish in our goal to 

raise $17,262, please pledge your support on the envelope 

provided in the pews and return the completed form either 

to the parish office or send via mail. More info at 

www.BostonCatholicAppeal.org. Thank you for your 

prayers and support of this important effort. 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  MARCH 
General: Respect for Nature. That respect for nature 

may grow with the awareness that all creation is God’s 

work entrusted to human responsibility. 

Missionary Clergy. That bishops, priests, and deacons 

may be tireless messengers of the Gospel to the ends 

of the earth. 

Benedict XVI for Lent 2013 
    “Faith tells us that God has given 

his Son for our sakes and gives us 

the victorious certainty that it is 

really true: God is love! … Faith, 

which sees the love of God reve-

aled in the pierced heart of Jesus on 

the Cross, gives rise to love. Love 

is the light – and in the end, the 

only light – that can always illumi-

nate a world grown dim and give us 

the courage needed to keep living 

and working” (ibid., 39). All this helps us to understand 

that the principal distinguishing mark of Christians is pre-

cisely “love grounded in and shaped by faith” (ibid., 7). 

 2. Charity as life in faith 

The entire Christian life is a response to God’s love. The 

first response is precisely faith as the acceptance, filled 

with wonder and gratitude, of the unprecedented divine 

initiative that precedes us and summons us. And the “yes” 

of faith marks the beginning of a radiant story of friends-

hip with the Lord, which fills and gives full meaning to 

our whole life. But it is not enough for God that we sim-

ply accept his gratuitous love. Not only does he love us, 

but he wants to draw us to himself, to transform us in such 

a profound way as to bring us to say with Saint Paul: “it is 

no longer I who live, but Christ who lives in me” (cf. Gal 

2:20).  

 When we make room for the love of God, then we 

become like him, sharing in his own charity. If we open 

ourselves to his love, we allow him to live in us and to 

bring us to love with him, in him and like him; only then 

does our faith become truly “active through love” (Gal 

5:6); only then does he abide in us (cf. 1 Jn 4:12).  

 Faith is knowing the truth and adhering to it (cf. 1 

Tim 2:4); charity is “walking” in the truth (cf. Eph 4:15). 

Through faith we enter into friendship with the Lord, 

through charity this friendship is lived and cultivated (cf. 

Jn 15:14ff). Faith causes us to embrace the commandment 

of our Lord and Master; charity gives us the happiness of 

putting it into practice (cf. Jn 13:13-17). In faith we are 

begotten as children of God (cf. Jn 1:12ff); charity causes 

us to persevere concretely in our divine sonship, bearing 

the fruit of the Holy Spirit (cf. Gal 5:22). Faith enables us 

to recognize the gifts that the good and generous God has 

entrusted to us; charity makes them fruitful (cf. Mt 25:14-

30). 

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). 

III SUNDAY  OF LENT 

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. We are also encouraged to  resign from some-

thing to give to others. We have already started the chari-

table action in our parish which is to help the Church in 

Eastern Europe (former Soviet Republics).  

 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 

             OGRZEWANIE.  
 

♦ Church donation by: Parishioner  - $60;  

   Józef Igielski - $65; 

♦ In memory of Helen S. Zubrzycki by  

   Carol Cantone - $25; 
 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - MARZEC 

Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przy-

rody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dzie-

łem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.  

Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni 

byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po 

krańce ziemi. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

 Aby wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa, pomogła 

nam ukierunkować nasze życie bardziej zdecydowa-

nie na dobra wieczne.  

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! 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

BENEDYKT XVI - ORĘDZIE NA WIELKI POST  
       „Wiara ukazuje nam Boga, który dał 

swojego Syna za nas, i tym samym budzi 

w nas zwycięską pewność, że to prawda: 

Bóg jest miłością! (...) Wiara, która jest 

świadoma miłości Boga, objawionej  

w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa, ze 

swej strony pobudza do miłości. Jest ona 

światłem – w gruncie rzeczy jedynym – 

które wciąż na nowo rozprasza mroki 

ciemnego świata i daje nam odwagę do 

życia i działania” (tamże, 39). To wszystko pozwala nam 

zrozumieć, że zasadniczą postawą wyróżniającą chrześci-

jan jest właśnie „miłość oparta na wierze i przez nią 

kształtowana” (por. tamże, 7). 

 2. Miłość jako życie w wierze 

      Całe życie chrześcijańskie jest odpowiadaniem na mi-

łość Boga. Pierwszą odpowiedzią jest właśnie wiara jako 

przyjęcie, pełne zdumienia i wdzięczności, niesłychanej 

inicjatywy Bożej, która nas poprzedza i przynagla. I „tak” 

wiary wyznacza początek świetlanej historii przyjaźni  

z Panem, która wypełnia całe nasze życie i nadaje mu 

sens. Bóg jednak nie zadowala się tym, że przyjmujemy 

Jego darmową miłość. Nie ogranicza się do miłowania 

nas, ale chce nas przyciągnąć do siebie, przemienić w spo-

sób tak głęboki, abyśmy mówili za św. Pawłem: „teraz już 

nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).  

 Kiedy pozostawiamy miejsce dla miłości Boga, 

zostajemy do Niego upodobnieni, stajemy się uczestnika-

mi Jego miłości. Otwarcie się na Jego miłość oznacza, że 

pozwalamy, aby On w nas żył i nas prowadził do kochania 

razem z Nim, w Nim i tak jak On; tylko wówczas nasza 

wiara staje się prawdziwie wiarą, która „działa przez mi-

łość” (Ga 5, 6), a On trwa w nas (por. 1 J 4, 12). 

 Wiara to poznanie prawdy i przylgnięcie do niej 

(por. 1 Tm 2, 4); miłość to „poruszanie się” w prawdzie 

(por. Ef 4, 15). Przez wiarę nawiązuje się przyjaźń z Pa-

nem; przez miłość żyje się tą przyjaźnią i ją pielęgnuje 

(por. J 15, 14 n). Wiara skłania nas do przyjęcia przykaza-

nia Pana i Nauczyciela; miłość daje nam błogosławień-

stwo wprowadzania go w czyn (por. J 13, 13-17). W wie-

rze zostajemy zrodzeni jako dzieci Boże (por. J 1, 12 n.); 

miłość sprawia, że w konkretny sposób trwamy w tym 

synostwie Bożym, przynosząc owoc Ducha Świętego 

(por. Ga 5, 22). Wiara pozwala nam rozpoznać dary, które 

dobry i wielkoduszny Bóg nam powierza; miłość sprawia, 

że owocują (por. Mt 25, 14-30).    (cdn.) 

Apel Katolicki 2013 
W ten weekend, wraz z wszystkimi 

parafiami Archidiecezji Bostońskiej, 

rozpoczynamy Apel Katolicki 2013. 

Fundusze zebrane podczas Apelu 

pomagają w realizacji wielu charyta-

tywnych działalności Archidiecezji. 

Hasłem tegorocznego Apelu jest: 

”W każdym z nas jest dobry Samarytanin” 

Celem naszej parafii w tym roku jest zebranie 

$17,262. Prosimy o zapoznanie sie z ulotkami wyło-

żonymi w ławkach i przyniesienie wypełnionych albo 

do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą. Wię-

cej informacji znajdziecie na stronie www. Boston-

CatholicAppeal.org. Bóg zapłać za Wasze wsparcie  

i ofiarność. 

        NABOŻEŃSTWA  

   W WIELKIM POŚCIE! 
  Gorzkie Żale: 

           Środa - 7:00 PM; 

       Niedziela - 10:30 AM; 

         Droga Krzyżowa: 

         Piątek - 6:15 PM. 

   SPOWIEDŹ - 30 minut przed Nabożeństwem! 

Rozliczanie podatków! 
Czas rozliczeń podatkowych twa, w związku  

z tym w biurze parafialnym można otrzymać roczne rozli-

czenie ofiar złożonych na nasz kościół. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=catholic+appeal+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZBDZf60PK5o6-M&tbnid=r9MTyfJ8jefCgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thebostonpilot.com%2Farticle.asp%3FID%3D15659&ei=8yAuUc-eB9Ky0QGCrYGYBA&bvm=bv.42965579,d.d
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 Trochę żeśmy się już przyzwyczaili do różnych 
próśb o kredyt zaufania. Jednak dziesięć wciąż nie spłaco-
ny, nawet nie powoduje kredyt spłacany, ze z coraz więk-
sza rezerwa odnosimy się nie tylko do polityki, ale w ogóle 
do drugiego człowieka, nawet do siebie samych. Gdzieś  
w głębi duszy powtarzamy: 
"uważać trzeba ... niczego nie 
MOŻNA pewnym być ... kto wie, 
jaki będzie koniec".  
 Gdy kupujemy jogurt, 
ser czy wędliny, zazwyczaj 
sprawdzamy termin ważności. 
Apele Konsumenckich Federacji, 
często osobiste doświadczenie, 
podpowiadają nam, że ma na 
swój sens. Jakikolwiek zakup 
sprzętu RTV czy AGD łączy się 
zawsze z pytaniem o gwarancję. 
Chcemy wiedzieć, jak długo pro-
ducent zapewnia bezpłatną na-
prawę i czy jest możliwość wy-
miany towaru, gdyby się okaza-
ło, że systematycznie się psuje.  
 Przykład drzewa, o któ-
rym mowa w dzisiejszej Ewange-
lii, pokazuje, ze nie wszędzie 
M O Ż N A  m ó w i ć  
o gwarancji. Tam, gdzie ORGA-
NIZM jest, który - jak to ewange-
liczne drzewo - żyje własnym 
życiem, trudno mówić o gwarancji. Istnieje tylko cicha na-
dzieja: "Może wyda owoc".  
 Okres Wielkiego Postu skłania nas do pewnych 
wyrzeczeń, umartwienia, pokuty różnych postaci. Nawet 
telewizyjne i gazetowe Sondaże (niejednokrotnie ku zdzi-
wieniu dziennikarzy) pokazujących, że nadzieja ogrodnika, 
który broni drzewa figowego, jest nam bardzo bliska. Z jed-
nej strony, wraz z przyjściem Wielkiego Postu rodzi się  
w sercach niepokój właściciela winnicy, który mówi: 
"PRZYCHODZE i szukam owocu na tym drzewie figowym, 
a nie znajduję go", z drugiej, słychać pełne determinacji 
słowa: "Jeszcze na ten rok ... może wyda owoc ".  
 Dzisiejsza Ewangelia wpisuje się w wielkopostne 
wezwanie do nawrócenia. Może jest do dobra okazja, by 
zrobić sobie rachunek sumienia ze zmarnowanych szans i 
wciąż ponawianych obietnic. "Oto już trzy lata, odkąd 
PRZYCHODZE i szukam owocu" - mówi Chrystus ... Czyż 
to nie czas, by Mu powiedzieć: "Panie, jeszcze na ten rok". 
Trzeba znaleźć w sobie trochę nadziei, wiary w Bożą po-
moc i, zupełnie zwyczajnie, trochę samozaparcia. Gdy na-

wrócenia dobrze wykorzystamy nasz czas, radość Wielkiej 
Nocy Będzie naprawdę radością życia, które przynosi takie 
owoce, Jakich szuka w nim Bóg.  
 Według Jezusa Chrystusa dobry jest tylko jeden – 
Ojciec, ten w niebie. Wszyscy inni potrzebują poprawy  

i pokuty, a kto twierdzi, że nie – ten 
potrzebuje jej najbardziej. Dla wielu  
z nas pokuta jest szybką duchową 
toaletą w konfesjonale raz, dwa razy 
w roku, w najlepszym wypadku co 
miesiąc. Słyszy się wtedy: Z czego 
się mam spowiadać? Nikogo nie zabi-
łem, niczego nie ukradłem, nic złego 
nie robię.  
Jak powiedział św. Franciszek Salezy 
– Kto nie czyni dobra popełnia wielkie 
zło! Według Jezusa złym jest każde 
drzewo, które nie przynosi owocu 
„trzeba je wyciąć, po co ma ziemię 
wyjaławiać”. Dlatego różnymi sposo-
bami pobudza nas do duchowej ak-
tywności, oto trzy:  
 - Piłat, który kazał pozabijać walczą-
cych o wolność Galilejczyków jest 
obrazem incydentów politycznych, 
które powstają i niszczą ludzkie życie 
w każdym zakątku świata;  
 - Wieża w Siloe, która zwaliła się na 
ludzi przypomina różne katastrofy 
żywiołowe, trzęsienia ziemi, powo-

dzie, tsunami, które w krótkim czasie mogą zabić tysiące 
ludzi;  
- Drzewo, które nie wydaje owocu mówi o czasie, który daje 
Bóg każdemu na poprawę. Czeka przez pewien czas, cier-
pliwie, później drzewo wycina. (liść z owocem  drzewa figo-
wego – na zdjęciu) 
 „lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”  
 Tyle razy już słyszeliśmy napominający głos Boży, 
tyle razy Chrystus wzywa nas do poprawy. A my nic. Ile 
razy sami chcieliśmy się wydobyć z grzechu i rzucić to 
wszystko? Zbyt wiele razy! A jeśli gospodarz trzyma już 
siekierę w ręku, by nas wykarczować?  
 Przypomnijmy sobie wszystkie nasze niespełnione 
postanowienia i obietnice. Niestety zapominamy o jednej 
bardzo ważnej rzeczy. Sami to nic nie potrafimy zrobić, bo 
człowiek jest słaby, a tylko udajemy wszechmogących. Na-
sza poprawa powinna brzmieć - mój wysiłek + łaska i moc 
Boga = poprawa i nawrócenie. Jeśli będziemy działać sami, 
to z góry jesteśmy skazani na przegraną. Tylko z Bogiem, 
między liśćmi zjawiają się i owoce. 
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