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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=syn+marnotrawny&source=images&cd=&cad=rja&docid=tS9wfBY1AJ_S-M&tbnid=PV7CHBFKvM1TxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrzypowie%25C5%259B%25C4%2587_o_synu_marnotrawnym&ei=5wQ2UejiAufW0gGuz4CwB
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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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 4th Sunday of Lent 
 Has there ever been a time when we did 
not need forgiveness? Haven’t we all gotten a little 
off course—with God, with our family, or with our 
friends—at one time or another? Isn’t there al-
ways someone who we should forgive? Here are 
a few thoughts about forgiveness, inspired by the 
Prodigal Son and his brother. 
 To forgive does not require that we for-
get. After all, if it were easy to forget, would we 
need to forgive? When you forgive, you free a 
person who is a prisoner of anger and hate. Then 
you realize that the person freed is you. 
Ordinary people have offered forgiveness in ex-
traordinary circumstances. We can learn from 
their courage and example. 
Those who are the most difficult to forgive are 
often the ones who need it the most. 
 Forgiveness brings peace, contentment, 
hope and calm. Be forgiving of others. They may 
be fighting a spiritual battle much larger than 
yours. If you forgive others, God will forgive you. 
If you knew the life of even your worst enemy, you 
would find sorrow, fear and suffering that would 
move you to forgive any and all hurts. 
Understanding opens the door to forgiveness. 
Ask for forgiveness as soon as you can. Waiting 
only makes the hurt grow stronger. 
Celebrate the healing and joy of those who are 
forgiven. One day, that party will be for you! 

 

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 

Monday, March 11, 2013  
7:00 AM + Józef Migacz, int. Family 

8:00 AM + Wojciech Ignaciuk, int. Diane Urbaniak 

Tuesday, March 12, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Stanisław, Janina 

  -  God's blessings & health for Halina & Grażyna  
8:00 AM + Grzegorz Puricelli (6 rocz.), int. Mama 

+ Józef i Genowefa Bochyńscy,  

    int. Anna i Adam z rodzinami 

+ Edward Pawłowski (5 rocz.), int. Żona i syn 

Wednesday, March 13, 2013  
7:00 AM + Daniel Londono (9 anniv.), int. Mother 

8:00 AM + Krystyna Górska, int. Rodzina Krajewskich 

7:00 PM -  Gorzkie Żale II - Bitter Sorrow 

Thursday, March 14, 2013  
7:00 AM + Anthony & Josephine Kunevich, int. Friend 

  + Zofia, Jakub, Józef & Kazimiera Pawłusiak 

8:00 AM + Helena Pawlik i Oliver Winsett, int. Mąż i dziadek 

+ Antonina i Franciszek Wdowiak, int. Rodzina 

+ Robert Kupczak, int. Rodzina Miłoś 

Friday, March 15, 2013  
7:00 AM + Maria, Józef, Tadeusz, Stanisław, Czesław,  

     Krzysztof Łyczak 

6:00 PM  -  Koronka do Miłosierdzia Bożego    

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

7:00 PM + Ewa Sendrowska, int. Rodzice i rodzeństwo 

Saturday, March 16, 2013  
8:00 AM + Zdzisław Bester, int. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

     Szkoły Jęz. Polskiego 

4:00 PM + Jennie Skayne (1st anniv.), int. Family 

7:00 PM + Aleksander, Maria, Karol, Anna Błaszkow,  

     int. Rodzina 

V Sunday of Lent, March 17, 2013 - St. Patrick’s Day  
8:00 AM + Eugeniusz i Danuta Tukiendorf,  

     int. Jerzy Cholewiński 

9:30 AM + Stanisława Pijanowski (4 anniv.), int. Family 

10:30 AM -  Gorzkie Żale III - Bitter Sorrow 

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

     (Msza dziecięca)  

  + Stefania Zubrzycki 

Scripture for the week of March 10, 2013 

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

   21/ Lk 15:1-3, 11-32 

11 Mon Is 65:17-21/ Jn 4:43-54 

12 Tue Ez 47:1-9, 12/ Jn 5:1-16 

13 Wed Is 49:8-15/ Jn 5:17-30 

14 Thu Ex 32:7-14/ Jn 5:31-47 

15 Fri Wis 2:1a, 12-22/ 

  Jn 7:1-2, 10, 25-30 

16 Sat Jer 11:18-20/ Jn 7:40-53 

17 SUN Is 43:16-21/Phil 3:8-14/Jn 8:1

  -11 /Jn 11:1-45 or 11:3-7, 17, 

  20-27, 33b-45  

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

 MAINTENANCE AND REPAIR.      

First collection was: $2,163.00 

Second collection was: $1,342.00 

Catholic Appeal 2013 
Your support of the 2013 Catholic 

Appeal helps countless people of all 

ages and backgrounds through 50 

ministries of the Archdiocese of 

Boston. Thank you to all who 

pledged their support of the 2013 

Catholic Appeal last weekend. If 

you have not yet participated in the 

Appeal, you can make your pledge 

by completing one of the forms 

available at the back of the church or by contacting parish 

office. You may also pledge your support to the parish 

campaign at www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. 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 
    3. The indissoluble interrelation 

of faith and charity 

 In light of the above, it is 

clear that we can never separate, let 

alone oppose, faith and charity. 

These two theological virtues are 

intimately linked, and it is misle-

ading to posit a contrast or 

“dialectic” between them. On the 

one hand, it would be too one-sided 

to place a strong emphasis on the 

priority and decisiveness of faith and to undervalue and 

almost despise concrete works of charity, reducing them 

to a vague humanitarianism. On the other hand, though, it 

is equally unhelpful to overstate the primacy of charity 

and the activity it generates, as if works could take the 

place of faith. For a healthy spiritual life, it is necessary to 

avoid both fideism and moral activism. 

 The Christian life consists in continuously scaling 

the mountain to meet God and then coming back down, 

bearing the love and strength drawn from him, so as to 

serve our brothers and sisters with God’s own love. In 

sacred Scripture, we see how the zeal of the Apostles to 

proclaim the Gospel and awaken people’s faith is closely 

related to their charitable concern to be of service to the 

poor (cf. Acts 6:1-4). In the Church, contemplation and 

action, symbolized in some way by the Gospel figures of 

Mary and Martha, have to coexist and complement each 

other (cf. Lk 10:38-42).  

 The relationship with God must always be the 

priority, and any true sharing of goods, in the spirit of the 

Gospel, must be rooted in faith (cf. General Audience, 25 

April 2012). Sometimes we tend, in fact, to reduce the 

term “charity” to solidarity or simply humanitarian aid. It 

is important, however, to remember that the greatest work 

of charity is evangelization, which is the “ministry of the 

word”. There is no action more beneficial – and therefore 

more charitable – towards one’s neighbour than to break 

the bread of the word of God, to share with him the Good 

News of the Gospel, to introduce him to a relationship 

with God: evangelization is the highest and the most inte-

gral promotion of the human person. As the Servant of 

God Pope Paul VI wrote in the Encyclical Populorum 

Progressio, the proclamation of Christ is the first and prin-

cipal contributor to development (cf. n. 16). It is the pri-

mordial truth of the love of God for us, lived and procla-

imed, that opens our lives to receive this love and makes 

possible the integral development of humanity and of eve-

ry man (cf. Caritas in Veritate, 8). 

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). 

IV SUNDAY  OF LENT - LAETARE 

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 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=catholic+appeal+2013+boston&source=images&cd=&cad=rja&docid=aqJlz1J5qfr17M&tbnid=ubhAAAt7VGWnpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bostoncatholic.org%2FUtility%2FNews-And-Press%2FDefault.aspx&ei=7VQ2Uez_CYq30gGBlYGY
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na 

                 NAPRAWY I REMONTY. 
 

♦ Snow Removal Donation by Richard Rolak - $100; 

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! 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - RADUJCIE SIĘ 

BENEDYKT XVI - ORĘDZIE NA WIELKI POST  
    3. Nierozerwalny związek między wiarą a 
miłością.  
 W świetle tego, co zostało powie-
dziane, okazuje się jasno, że nie możemy 
nigdy rozdzielać czy wręcz przeciwstawiać 
wiary i miłości. Obydwie te cnoty teologalne 
są ze sobą ściśle związane, i błędem byłoby 
upatrywanie między nimi sprzeczności lub 
„dialektyki”. Z jednej strony bowiem ograni-
czeniem jest postawa, która kładzie tak silny 

akcent na pierwszeństwo i decydującą rolę wiary, że nie docenia 
– i niemal je lekceważy – konkretnych uczynków miłości, spro-
wadzając ją do ogólnikowego humanitaryzmu. Z drugiej jednak, 
ograniczeniem jest również utrzymywanie przesadnej wyższości 
miłości i jej działania, i myślenie, że uczynki zastępują wiarę. Dla 
zachowania zdrowego życia duchowego trzeba wystrzegać się 
zarówno fideizmu, jak i moralizującego aktywizmu. 
 Życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na 
górę spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc miłość i siłę, 
które z niego się rodzą, aby służyć naszym braciom i siostrom z 
taką samą miłością jak Bóg. W Piśmie Świętym widzimy, że za-
pał apostołów do głoszenia Ewangelii, które wzbudza wiarę, jest 
ściśle związany z miłosierną troską o to, by służyć ubogim (por. 
Dz 6, 1-4). W Kościele kontemplacja i działanie, których jakby 
symbolem są ewangeliczne postaci sióstr Marii i Marty, muszą 
współistnieć i się uzupełniać (por. Łk 10, 38-42). Priorytetem jest 
zawsze relacja z Bogiem, a prawdziwe ewangeliczne dzielenie 
się winno być zakorzenione w wierze (por. katecheza podczas 
audiencji generalnej z 25 kwietnia 2012 r.).  
 Pojawia się bowiem niekiedy tendencja do ograniczania 
„miłości bliźniego” do solidarności lub zwykłej pomocy humani-
tarnej. Trzeba natomiast pamiętać, że największym dziełem mi-
łości jest właśnie ewangelizacja, czyli „posługa Słowa”. Nie ma 
bardziej dobroczynnego, a zatem bardziej miłosiernego działania 
na rzecz bliźniego niż łamanie chleba Słowa Bożego, dzielenie 
się z nim Dobrą Nowiną Ewangelii, wprowadzanie go w relację z 
Bogiem: ewangelizacja jest największą i pełną promocją osoby 
ludzkiej.  
 Jak pisze sługa Boży Papież Paweł VI w encyklice Po-
pulorum progressio, właśnie głoszenie Chrystusa jest pierwszym 
i zasadniczym czynnikiem rozwoju (por. n. 16). To pierwotna 
prawda o miłości Boga do nas, którą się żyje i głosi, otwiera na-
sze życie na przyjęcie tej miłości i umożliwia integralny rozwój 
ludzkości i każdego człowieka (por. enc. Caritas in veritate, 8).  
      (cdn.) 

Apel Katolicki 2013 
W miniony weekend, wraz z wszyst-

kimi parafiami Archidiecezji Bo-

stońskiej, rozpoczęliśmy Apel Kato-

licki 2013. Fundusze zebrane pod-

czas Apelu pomagają w realizacji 

wielu charytatywnych działalności 

Archidiecezji. Hasłem tegorocznego 

Apelu jest: ”W każdym z nas jest dobry Samaryta-

nin” 

Celem naszej parafii w tym roku jest zebranie 

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

żonymi z tyłu Kościoła i przyniesienie wypełnionych 

albo do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą. 

Więcej informacji znajdziecie na stronie www. Bo-

stonCatholicAppeal.org. Bóg zapłać za Wasze wspar-

cie 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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 Jezusowa przypowieść o Synu Marnotrawnym uchodzi 
za jedną z najpiękniejszych ilustracji Bożego miłosierdzia. Jezu-
sowe słowa poruszają nas wewnętrznie, zachęcają do zmiany. 
Zachęcają, a właściwie wymagają od nas wejrzenia w głąb sie-
bie, we własne serce i do zadania sobie pytań: Po której stronie 
ja stoję? Czy bardziej jestem młodszym synem, czy starszym?  
A może jestem obydwoma? Bo często jest tak, że mamy w sobie 
„młodszego syna”, który chce się napawać życiem, nie zważając 
na Prawo i umiar. Mamy też i „starszego syna”, który stara się 
skrupulatnie przestrzegać wszystkich przepisów Pra-
wa, zasad moralności, tłumiąc równocześnie w sobie 
prawo do czerpania radości z życia. Jedna i druga 
postawa pokazuje, jak wygląda błąd zaspakajania 
naszych pragnień, smakowania życia bez Boga i ukła-
dania relacji z Bogiem poprzez fałszywą pobożność. 
 W przypowieści widzimy gospodarstwo ro-
dzinne, które jest zarządzane przez ojca i dwóch sy-
nów. Któregoś dnia młodszy syn wpada na pomysł – 
chce zasmakować życia, wyrwać się z domu. I realizu-
je swoje marzenia. Bierze więc przysługującą mu 
część majątku i wyjeżdża w dalekie strony. Chce być 
samodzielny, chce spróbować życia, wydaje na zaba-
wy, kupuje wszystko, na co ma ochotę. Czuje się panem swoje-
go życia. Ale pieniądze w końcu się kończą i traci swoją nieza-
leżność. Jest zmuszony przystać na służbę do jednego z obywa-
teli kraju, by paś u niego świnie. Jest to znak, że marnotrawca 
wyzbył się własnej godności. Obcuje na co dzień z nieczystością, 
świnie bowiem są dla Żydów zwierzętami nieczystymi. Staje się 
więc również nieczysty, oddalony od Boga. Żyje pomiędzy świ-
niami i za swoją pracę nie dostaje nawet strąków, które jadły 
świnie. Znalazł się na samym dnie. Jest całkowicie zrezygnowa-
ny, nie chce takiego życia.  
 W tym momencie słyszy on w swoim sercu głos wzywa-
jący go do nawrócenia. Poraniony grzechem zaczyna żałować  
i wraca do ojca. Ojciec, ku pewnie jego zaskoczeniu, przyjmuje 
go z wielką radością i honorami. Chciał być choćby najemnikiem 
u ojca a dostaje znacznie więcej. Ojciec, który wypatrywał go 
codziennie, czekając jego powrotu ucieszył się, gdy go zobaczył.  
W przypływie wielkiej radości rzucił mu się na szyję i ucałował. 
Przywrócił mu również godność syna, dając mu pierścień i szatę 
oraz wyprawiając radosną ucztę z okazji jego nawrócenia. Mar-
notrawca staje się na nowo synem ojca z jego przywilejami i pra-
wem do dziedziczenia. 
 O tym wszystkim dowiaduje się straszy syn. Jest obu-
rzony, zgorszony, ponieważ od zawsze jest wierny ojcu, nigdy 
mu nie podpadł. Nie rozumie, dlaczego ojciec zwraca młodsze-
mu synowi przywileje. I to wszystko bez pokuty, bez kary.  
Tak byłoby uczciwie i sprawiedliwie. Oburzony tym, co zobaczył 
wyrzeka się brata. Mówi do ojca „… ten twój syn…” – czyli już 
nie mój brat. Zapewnie poczułby się lepiej, gdyby ojciec ukarał 
syna i na dodatek pokazał starszego brata, jako wzorzec wierno-
ści, Ale tak się nie stało. Dlatego starszy syn jest zły, oburzony, 
osobiście dotknięty. Z jego wypowiedzi zionie niechęć, frustracja, 
zawiść i zazdrość. Mówi do ojca mi nigdy nie dałeś koźlęcia, aby 
się zabawił z przyjaciółmi. Nie spełnia on woli ojca bezinteresow-
nie, chce zasłużyć na uznanie. Nakłada na siebie ciężary, które 

nie tylko są nie potrzebne i uciążliwe, ale również nigdy nie były 
wymagane przez ojca. 
 Postawa starszego brata może być widoczna także 
dzisiaj, wśród chrześcijan. Skrywanie się za fasadą pobożności. 
Gdy postrzegamy swoje życie jako drogę, przy której stoją tylko 
znaki zakazu, nie wolno tego i tamtego, to życie z Bogiem jawi 
się jako litania wyrzeczeń. Ale w środku, w naszym sercu rośnie 
gorzki korzeń. Skoro więc tak się poświęcam, to nie dopuszczal-
nym jest, by jakiś „syn marnotrawny” mógł bez pokuty, sprawie-

dliwej kary mieć takie same prawa w domu, rodzi-
nie, kościele jak ja. Nie może tak być, bo to nie-
sprawiedliwe.  
 W tej sytuacji podziału pomiędzy braćmi 
pojawia się ojciec. Do swego pierworodnego syna 
zwraca się słowami pełnymi miłości: „Moje dziecko 
ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje do 
ciebie należy. Ale trzeba się weselić i cieszyć z 
tego, że ten brat twój był umarły, a znowu ożył; 
zginą a odnalazł się”. Ojciec zwraca mu uwagę, że 
młodszy syn jest nie tylko synem, ale także jego 
bratem. Skoro odnalazł się ten, który pobłądził to, 
trzeba cieszyć się i radować z wyzwolenia uwikła-

nego w grzech naszego brata czy  siostry. 
 Jezus Chrystus uczy nas, że obaj bracia zgrzeszyli  
i potrzebują nawrócenia. Ojciec nie potępia swojego pierworod-
nego syna za jego oburzenie. Jezus opowiadając tę przypowieść 
ukrył prawdę o Bogu. Jest to Bóg, który zawsze czeka na czło-
wieka, wypatruje go. Wychodzi poza dom rodzinny, ponieważ 
przepełnia Go smutek, że jego dziecko pogubiło się w gąszczu 
grzechu. Dlatego z niecierpliwością czeka na niego, kocha nas 
bezwarunkowo i szanuje naszą wolność. Nie przymusza do by-
cia ze sobą, ale obdarowuje nas różnymi dobrami (bogactwem, 
zdrowiem, talentami, zdolnościami, rodziną) i pozwala, byśmy 
realizowali, użytkowali te dobra nawet bez niego, poza domem 
rodzinnym. Dlaczego Bóg tak ryzykuje? 
 Dzieje się tak, ponieważ taka jest logika miłości. Do 
miłości bowiem nie można zmusić. Jest ona owocem wolnego 
wyboru. Bóg pragnie, abyśmy Go wybrali w wolny sposób. Bóg 
dlatego cierpliwie czeka ze swoją miłością, ponieważ wie, że 
człowiek nie znajdzie spokoju, bezpieczeństwa, sensu życia po-
za Nim. Człowiek przeznaczony jest do życia we wspólnocie  
z Bogiem. A żyjąc bez Boga jest jak ów syn marnotrawny, cier-
piący głód, poniżenie, osamotnienie i utratę sensu życia. Odrzu-
cając Boga niszczymy siebie i nie możemy w pełni się doskonalić 
oraz rozwijać.  
 Bóg przebacza nam nasze grzechy i przywraca do 
wspólnoty z Sobą, stąd chrześcijanin powinien odzwierciedlać  
w swoim życiu miłość Boga wobec człowieka. Bóg więc zmienia 
nas od środka, daje nam nowe serce i uczy nas Swojej miłości. 
Bóg pragnie też naszego szczęścia. Bo życie z Nim, to nie tylko 
wyrzeczenia, smutek i ciągły post, ale radość, wolność i szczę-
ście. I nawet jeśli pobłądziliśmy w swoim życiu i zaspakajamy 
swój głód byle czym, np. karierą, pogonią za pieniądzem, kon-
sumpcjonizmem… to zawsze jest możliwy powrót do domu Ojca. 
Domu, w którym odnajdujemy prawdziwe życie i radość. 
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