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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, March 7, 2015  

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

 4:00 pm † Bolesław Gołębiowski — Sons  

 7:00 pm -  ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

  Daylight Saving Time Begins 

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 Puszko — Bielawski Family  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część II 
 11:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Fiedorczyk — Własna  
Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

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

   Chludzińskiej w dniu urodzin — Dzieci 

- O powrót do zdrowia  mamy, teściowej i babci — Rodzina Śpitalniak  

† Mirosława Kabat — Brat Jerzy z rodziną  

Monday, March 9, 2015  

 7:00 am † Józef & Genwefa Bochiński; Rev. Józef Ramusiewicz  

     — Ania i Adam z rodziną  

 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Walentyny,  

     Janiny i Wiesława — Dzieci 

Tuesday, March 10, 2015  

 7:00 am † Enrico, Maria D’Attilio and all deceased of D’Attilio  

     Family — Sigismund Szymczak 

 8:00 am † Michał Mierzejewski; Irena Dyszkiewicz  

     — Janina Modzelewska 

Wednesday, March 11, 2015  

 7:00 am - Health and God’s blessing for Anna Trivedi — Family  

 8:00 am † Zenia Grochowska — Janina Modzelewska  

 7:00 pm   GORZKIE ŻALE - część III 

 7:40 pm - O Boże błogosławieństwo dla Wandy — Kuzynka  

Thursday, March 12, 2015  

 7:00 am † Grzegorz Puricelli (8 anniv.) — Parents & sister  

 7:00 pm † Erna i Józef Kotowicz, Marika Wajdeman  

     — Maria z rodzeństwem 

Friday, March 13, 2015  

 7:00 am - God’s blessing and successful operation 

     for Marian Ubowski — Wife  

 6:00 pm - Koronka, Spowiedź 

 6:15 pm  - DROGA KRZYŻOWA, Spowiedź 

 7:00 pm † Daniel Londono — Rodzina Śnietków 

Saturday, March 14, 2015  

 8:00 am † Halina Kulikowska — Janina Modzelewska  

 4:00 pm † John & Angela Farinoso — Lu Ann  

 7:00 pm † Ewa Sendrowska — Rodzice i rodzeństwo  

4 SUNDAY OF LENT - March 15, 2015 - 4 NIEDZIELA W. POSTU 

 8:00 am † Kornelia Karbowska — Córka Jolanta  

 9:30 am † Stanley & Josephine Saniuk, Carol, Stanley Saniuk Jr. 

     — Henry Saniuk  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część I 
 11:00 am -  ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

       (MSZA DLA DZIECI) 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Sign of Jesus' authority  
In today's Gospel we read about how Jesus over-
turned the tables of the merchants and the money-

changers in the Temple at Jerusalem. In order to 
understand the relevance of Jesus' action, we must 

learn more about the activities that were going on 
in the temple area. Worship at the Temple in Jeru-
salem included animal sacrifice, and merchants 

sold animals to worshipers. Moneychangers ex-
changed Roman coins, which bore the image of 
the Roman emperor, for the temple coins that 

were needed to pay the temple tax. 

Jesus' action at the Temple in Jerusalem is re-
corded in all four Gospels and is often understood 

to be among the events that led to Jesus' arrest 
and Crucifixion. The Gospel of John, however, 
places this event much earlier in Jesus' public 

ministry than do the Synoptic Gospels. In John's 
Gospel this event occurs at the very beginning of 
Jesus' ministry, after his first miracle at the wed-

ding feast at Cana. 

We must read the Gospel of John carefully, espe-
cially in its presentation of Jesus' relationship to 

Judaism. The Gospel of John tends to reflect 
greater tension and animosity between Jesus and 
the Jewish authorities than the Synoptic Gospels. 

The Gospel of John was the last of the four Gos-
pels to be written, and its narrative reflects the 
growing divide between the Jewish community 

and the early Christian community. Thus, greater 
emphasis on the distinction between Christianity 

and Judaism is found in John's Gospel. 

Reflecting upon the destruction of the Temple of 
Jerusalem (A.D. 70), John recalls Jesus' cleansing 

of the Temple and uses that story to interpret this 
later event. John explains to his audience, an early 
Christian community, that temple worship would 

no longer be necessary because it was surpassed 
in the passion, death, and Resurrection of Jesus. 
With greater frequency than the other Evangelists, 

John intersperses post-Resurrection reflections of 

this Christian community in his narrative. 

After clearing the Temple of the merchants and 

the moneychangers, John's Gospel tells us that the 
people asked for a sign of Jesus' authority to do 
such an audacious act. In response, Jesus pre-

dicted his death and Resurrection. Throughout 
John's Gospel, the language of signs is distinctive. 
Jesus' miracles are called signs, and the people 

look to these signs for proof of his authority. Here 
we learn that the sign par excellence will be Jesus' 

passion, death, and Resurrection. 

During Lent we reflect upon the meaning of 
this sign for us and for our world. We might take 
this opportunity to consider the quality of our 

prayer and worship. In our prayers we seek to 
deepen our relationship with the person of Christ. 
In our worship with the community, we gather to 

experience anew the passion, death, and Resurrec-
tion of Jesus and its significance in our lives. 

Christ promises to be present with us when we 
gather for prayer.  
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III 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. 

This week, Catholics 
across the Archdiocese are 
invited to pledge their 
support to the ministries 

of the Catholic Appeal. Your generosity helps us live 
our faith together as we seek to better embody the 
Gospel message in our lives. It is critical to the suc-

cess of the 2015 Catholic Appeal at Our Lady of 
Częstochowa. If you were unable to make your 
pledge at Mass, please take a pledge form from the 
back of the church or pledge online at 

www.bostoncatholicappeal.org. Thank you for your 
prayers and support for a successful Catholic Ap-
peal  

ALMS FOR CHILDREN IN KENYA, AFRICA 
In Lent, our parish organizes help 
for 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.  
God bless you for your Lenten alms, which not only as a 
whole will be transferred as intended, but increased by 
10% by the pastor. 

MASSACHUSETTS CITIZENS FOR LIFE 
ANNUAL CONVENTION announcement 

We're All About Life: Find out how pro-life laws are saving 

countless lives; ethical, natural solutions for infertility that are 

the most effective; the latest on end-of-life care and doctor-

prescribed suicide. You can do the best pro-life work when you 

are informed! Join us on March 21, 2015, 8:30 - 4:00, St Sebas-

tian's, Needham. www.masscitizensforlife.org, 617-242-4199 

CCORNERORNER  FORFOR  UNWANTEDUNWANTED  RELIGIOUSRELIGIOUS  ITEMSITEMS  
In the church hall next to the library there is a table for 

religious items. There you can dispose unwanted (old, 

worn out ...) religious items (crosses, images, prayer 

books, rosaries, etc.) that can not be disposed in the trash, 

especially if they had been blessed. Perhaps someone else 

would want to take such an object, renew, repair and use 

it. If not, they will be burned with dignity. 

There you can also leave new items if you want to share 

them with others. 

RRENTALENTAL  OFOF  SSCHOOLCHOOL  BBUILDINGUILDING  
Based on the decision of the Archdiocese, St. John Paul II 
Academy in Dorchester, after having experienced a dam-
age of their building, started using our school building on 
weekdays from Monday to Friday. This situation will con-
tinue for a few months, probably until the end of the 
school year. The St. John Paul II Academy will pay all the 
facility bills incurred by them and by other users of the 
School Building and the rent. 

DDOŁĄCZOŁĄCZ  DODO  GRONAGRONA  RRYCERZYYCERZY  KKOLUMBAOLUMBA    
Przedstawiamy Wam dzisiaj Rycerzy Kolumba, do 

których od wielu lat należy Ojciec Józef Błaszak. 

Może już słyszeliście o Rycerzach od członków 
jednej z ponad 14 tysięcy działających na świecie 
rad. Prawie dwa miliony członków Rycerzy Kolumba 
tworzy największą na świecie katolicką organizację 
bratnią. Jako Rycerze służymy naszej lokalnej parafii 
i wspólnocie, dzień po dniu pracując nad stworze-
niem lepszego świata poprzez dzieła charytatywne. 
Jeżeli szukacie sposobu, by pełniej żyć wiarą w du-
chu miłosierdzia pomagając bliźnim, zapraszamy was 
do Rycerzy Kolumba. 

To mężczyźni tacy sami jak wy sprawili, że w cią-
gu ostatniej dekady Rycerze Kolumba przekazali na 
cele charytatywne ponad 1 miliard 400 milionów do-
larów i poświęcili na pracę wolontariacką ponad 664 
milionów godzin. Od momentu założenia Zakonu 
przez Czcigodnego Sługę Bożego księdza Michaela 
McGivney’a w 1882 roku, pierwszą zasadą Zakonu 
było miłosierdzie: aktywnie pomagamy Kościołowi i 
bliźnim znajdującym się w potrzebie. 

Nie wahajcie się wstąpić do Rycerzy Kolumba. Już 
niedługo, bo 21 i 22 marca będziemy z wizytą u was, 
aby osobiście zaprosić mężczyzn, którzy ukończyli 
18 rok życia, by dołączyli do nas i utworzyli polsko-
języczną Radę Rycerzy Kolumba przy kościele Matki 
Bożej Częstochowskiej. 

Rycerze Kolumba 

http://www.masscitizensforlife.org/
tel:617-242-4199
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,754.00; Kolekta II - $1,325.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenance & Repair - Naprawy i remonty”. 

CHURCH DONATIONS: 

♦ by Alferd Sosnowski - $50 

♦ by Radko Family - $100 

LENTEN ALMS FOR NEEDY CHILDREN IN KENYA, AFRICA: 

♦ by Polish Cultural Fundation - $200 

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! 

III 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. 

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 

W tym tygodniu, katolicy 

w całej archidiecezji są 

proszeni o wsparcie dzieł 

objętych Kwestą Katolic-

ką. Państwa hojność pomoże wspólne przeżywanie 

wiary i wcielać orędzie Ewangelii w naszym życiu. 

Hojność ta jest konieczna, by Kwesta Katolicka 2015 

w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej udała się. 

Jeśli nie byli Państwo w stanie zrobić zobowiązania 

na Mszy świętej, proszę wziąć odpowiednią kopertę 

z formularzem z tyłu kościoła lub odwiedzić stronę 

www.bostoncatholicappeal.org. Dziękujemy za 

modlitwy i wsparcie Kwesty Katolickiej. 

LEKTORZY NA SUMIE 

03-08-2015: Harcerze 

03-15-2015: Dzieci 

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 wielkopostną, która nie tylko 

w całości zostanie przekazana zgodnie z przeznaczeniem, 

lecz powiększona o 10% przez proboszcza. KKĄCIKĄCIK  ZBĘDNYCHZBĘDNYCH  DEWOCJONALIÓWDEWOCJONALIÓW  
W sali pod kościołem przy bibliotece polonijnej posta-

wiono stół na dewocjonalia. Można na nim składać nie-

chciane (stare, zniszczone...) przedmioty religijne (krzyże, 

obrazy, modlitewniki, różańce itp.), których nie wolno 

wyrzucać na śmietnik, zwłaszcza jeśli były poświęcone. 

Być może ktoś inny zechce taki przedmiot zabrać, odno-

wić, naprawić i używać. Jeśli nie, po pewnym czasie zo-

staną one godnie spalone. 

Można tam zostawiać także nowe dewocjonalia, który-

mi chcemy podzielić się z innymi. 

WWYNAJEMYNAJEM  BBUDYNKUUDYNKU  SSZKOLNEGOZKOLNEGO  
Na podstawie decyzji Archidiecezji, Akademia Katolicka 

Św. Jana Pawła II w Dorchester po awarii swego budynku 

używa budynku naszej szkoły w dni powszednie od ponie-

działku do piątku. Ten stan potrwa przez kilka miesięcy, 

prawdopodobnie do końca roku szkolnego. Akademia zo-

bowiązała się do płacenia całości rachunków za ogrzewa-

nie, prąd wodę itp. i do miesięcznych opłat za wynajem. 

Matthew McDonald, 

przedstawiciel Ry-

cerzy Kolumba, naj-

większej świeckiej organizacji rzymskokatolickiej na 

świecie zamierza mówić o Rycerzach na Mszach świętych 

w sobotę, 21 marca i niedzielę, 22 marca. Święty Jan Pa-

weł II nazwał rycerzy „silną prawą rękę Kościoła.” Zain-

teresowani przynależnością do tej Organizacji będą mogli 

spotkać się osobiście z Rycerzem Kolumba w sali para-

fialnej po każdej polskiej Mszy świętej. 

https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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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 

„WEŹCIE TO STĄD...” 
Łatwo wyobrazić sobie skandal, jaki wywołał Jezus 

swoim „wyczynem”. Właśnie w takich kategoriach – 
wybryku i skandalu, musieli ocenić czyn Jezusa świad-
kowie tego wydarzenia; kto wie, zrazu może i Jego 
uczniowie. 

Ale Jezus nie przyszedł po to by nas raczyć skandala-
mi. Każdy Jego czyn i gest miał charakter znaku, symbo-
lu, o głębokiej wymowie i znaczeniu – ale tylko dla tych, 
którzy dzięki wierze i Słowu Bożemu potrafili te symbo-
le zrozumieć. Apostołowie 
w którymś momencie zro-
zumieli – gdy przypomnieli 
sobie proroctwo z Psalmu 
69: „Gorliwość o dom 
Twój mnie pożera”. 

Jezus przyszedł po to, 
aby oczyścić świątynię, 
czyli miejsce oddawania 
czci Bogu. Nie chodzi tu 
tylko o miejsce fizyczne, 
o mury, do których Żydzi 
byli bardziej przywiązani, 
niż do samego Boga. Jezu-
sowi chodziło o żywą świą-
tynię, o świętą – bo wybra-
ną przez Boga, społeczność 
Izraela. To ona przede 
wszystkim domagała się oczyszczenia. 

Przeświadczenie o obecności Boga pośród swojego 
ludu było bardzo wyraźne na kartach Starego Testamen-
tu, ale już nie tak żywe w świadomości Żydów. Wbrew 
ostrzeżeniom proroków i zakazowi samego Boga, wyra-
żonemu w pierwszym przykazaniu – „Nie będziesz miał 
bogów cudzych przede Mną” – Żydzi coraz bardziej za-
częli się przywiązywać do zewnętrznych znaków 
i symbolów Boga. Arka Przymierza, zawierająca ka-
mienne tablice przykazań, zaczęła dla nich więcej zna-
czyć, niż Słowo Boga na tych tablicach wyryte. Świąty-
nia, będąca znakiem obecności Boga i miejscem modli-
twy, stała się ważniejsza od samego Boga i modlitwy. 
Ołtarz do składania ofiar, ważniejszy od Tego, któremu 
ofiary składano, a Prawo ważniejsze od Prawodawcy. 

To wszystko domagało się oczyszczenia i Jezus przy-
szedł to uczynić. Przyszedł postawić właściwe akcenty: 
przesunąć je z materii i symbolu, na treść i rzeczywistość 
symbolizowaną, czyli na Boga i Jego Słowo. Właśnie 
taka była konkluzja rozmowy Jezusa z Samarytanką przy 
studni. Gdy ta powiedziała Jezusowi o sporze Żydów 
z Samarytanami na temat fizycznego miejsca kultu, Jezus 

odpowiedział: „Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej gó-
rze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (...) Bóg 
jest duchem; potrzeba więc by Jego czciciele oddawali 
Mu cześć w Duchu i prawdzie”. 

Czyn Jezusa był więc nie tylko przejawem troski 
o godność i szacunek dla miejsca świętego, ale i dla ży-
wej świątyni, czyli Ludu Przymierza. Ten lud, jego my-
ślenie, sumienie, postępowanie i wiara najbardziej doma-
gały się oczyszczenia. Dlatego tyle miejsca w swoim 
nauczaniu Jezus poświęcił duchowej i moralnej odnowie, 

naprostowaniu wypaczo-
nych pojęć, demaskowaniu 
zakłamania, objawianiu 
prawdy i umacnianiu 
w dobrym. Bez tego, odda-
wanie czci Bogu było nie-
prawdziwe i obłudne. 

Ale faktyczne i trwałe 
oczyszczenie Ludu Bożego 
dokonało się inaczej – 
przez Zmartwychwstanie. 
Wtedy powstał Nowy Izra-
el – Kościół, Mistyczne 
Ciało Chrystusa, oczysz-
czony przez Krew Chrystu-
sa i odnowiony w Jego 
Zmartwychwstaniu. 

Jesteśmy członkami tego 
Kościoła, Żywej Świątyni Chrystusa, Jego Ciała. Czy 
przypadkiem i w nas nie trzeba by czegoś oczyścić? Czy 
i my nie przeakcentowujemy zbytnio znaczenia miejsca 
kultu liturgicznego, kosztem kultu w Duchu i prawdzie, 
w życiu i sumieniu? Jedno i drugie jest potrzebne 
i ważne, ale jednak Kościół ważniejszy od kościoła, ci, 
którzy się gromadzą, od miejsca, gdzie się gromadzą. Ale 
najważniejszy jest Ten, dla którego się gromadzą. Czy 
nie stawiamy Mu przeszkód? Czy może się On z nami 
dobrze czuć? Czy przypadkiem nie musiałby znów 
chwycić za sznurki na bicz? 

Ks. Mariusz Pohl 

Scripture for the week of March 8, 2015 

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

  Jn 2:13-25 

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

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

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

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

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

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

 15 SUN 2 Chr 36:14-16, 19-23/Eph 2:4-10/Jn 3:14-21 


