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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 21, 2015  

 8:00 am † O zdrowie i bł. Boże dla o. Jana (roczn. Chrztu św.)  

 4:00 pm † Helena Pawlik & Oliver Winsett 

     — Husband & grandfather  

 7:00 pm † Witold Szypszak — Rodzina Śnietków  

5 SUNDAY OF LENT - March 22, 2015 - 5 NIEDZIELA W. POSTU 

 8:00 am -  ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

 9:30 am † Alicja Wajdemajer — Agnieszka Caissie with family  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część III 

 11:00 am † Za poległych w Afganistanie Marines — Rodzina Bester  

Monday, March 23, 2015  

 7:00 am -  
 8:00 am † Michalina i Józef Gradek — Zięć  

Tuesday, March 24, 2015  

 7:00 am † Joseph M. Kolasewski & all deceased family members 

     — Sigismund Szymczak  

 8:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

     Bożą dla całej rodziny — Własna  

  † Leszek Szonert — Halina Parol z rodziną 

Wednesday, March 25 2015 - ZWIASTOWANIE NMP 

 7:00 am -  
 8:00 am † Edward Pawłowski — Żona z synem  

 7:00 pm   GORZKIE ŻALE - część I 

 7:40 pm † Halina Kulikowska — Żywy Różaniec 

Thursday, March 26 2015  

 7:00 am - Good health and God’s blessings for Henryka Bagińska 

     — Daughter with family 

 7:00 pm † Leszek Szonert (5 roczn.) i Teresa Zalewska  

     — Dorota Szonert 

  † Kazimierz Pacocha — Żona i córka 

  † Marianna Kaczkowska — Córka z rodziną 

Friday, March 27, 2015  

 7:00 am - God’s blessing for succesful operation  

     for Walter Sobolak — Self 

 6:00 pm - Koronka, Spowiedź 

 6:15 pm  - DROGA KRZYŻOWA, Spowiedź 

 7:00 pm † Maria Węglarczyk — Rodzina Śnietków 

Saturday, March 28, 2015  

 8:00 am † Józef i Maria Kuczyńscy — Syn i synowa z dziećmi  

 4:00 pm † Helena i Aleksander Pruski — Córka  

 7:00 pm - W intencji bierzmowanych i ich rodzin — Własna  

PALM SUNDAY - March 29, 2015 - NIEDZIELA PALMOWA 

 8:00 am † Stanisław, Genowefa i Jan Ubowski —  Brat i bratowa 

 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część II 
 11:00 am - O zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli i Grzegorza  

     Boryczka przez wstawiennictwo Jana Pawła II — Własna  

 4:00 pm Sakrament pojednania - Sacrament of Reconciliation  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE The “Hour” Comes 

Our readings today are filled with anticipa-
tion. The days are coming, Jeremiah prophesies 
in today's First Reading. The hour has come, 

Jesus says in the Gospel. The new covenant 
God that promised to Jeremiah is made in the 
"hour" of Jesus - in His death, resurrection, and 

ascension to the Father's right hand.   

The prophets said this new covenant would 

return Israel's exiled tribes from the ends of the 
world (see Jeremiah 31:1, 3-4, 7-8). Jesus too pre-
dicted His passion would gather the dispersed 

children of God (see John 11:52). But today He 
promises to draw to himself, not only Israelites, 
but all men and women.  

The new covenant is more than a political or 
national restoration. As we sing in today's 

Psalm, it is a universal spiritual restoration. In 
the “hour” of Jesus, sinners in every nation can 
return to the Father - to be washed of their guilt 

and given new hearts to love and serve Him.  

In predicting He will be “lifted up,” Jesus 
isn't describing only His coming crucifixion (see 

John 3:14-15). Isaiah used the same word to tell 
how the Messiah, after suffering for Israel's 
sins, would be raised high and greatly exalted 

(see Isaiah 52:3). Elsewhere the term describes how 
kings are elevated above their subjects (see 

1 Maccabees 8:13).  

Troubled in His agony, Jesus didn't pray to 
be saved. Instead, as we hear in today's Epistle, 

He offered himself to the Father on the cross - 
as a living prayer and supplication. For this, 
God gave Him dominion over heaven and earth 

(see Acts 2:33; Philippians 2:9).  

Where He has gone we can follow - if we let 

Him lead us. To follow Jesus means hating our 
lives of sin and selfishness. It means trusting in 
the Father's will, the law He has written in our 

hearts.  

Jesus' “hour” continues in the Eucharist, 
where we join our sacrifices to His, giving God 

our lives in reverence and obedience - confi-
dent He will raise us up to bear fruits of holi-

ness. 
By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of March 22, 2015 

22 SUN Jer 31:31-34/Heb 5:7-9/Jn 12:20-33 

23 Mon Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62  

or 13:41c-62/Jn 8:1-11 

24 Tue Nm 21:4-9/Jn 8:21-30 

25 Wed Is 7:10-14; 8:10/Heb 10:4-10/ 

Lk 1:26-38 

26 Thu Gn 17:3-9/Jn 8:51-59 

27 Fri Jer 20:10-13/Jn 10:31-42 

28 Sat Ez 37:21-28/Jn 11:45-56 

29 SUN Mk 11:1-10 or Jn 12:12-16/Is 50:4-7/ 

Phil 2:6-11/Mk 14:1-15:47 or 15:1-39 
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V 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 the tax season is going on, you can obtain a yearly 

statement of your contributions to our Church. Please 

come to the parish office or call to receive your state-

ment. 

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 

Thank you to all who have 

participated in Our Lady 
of Częstochowa’s 2015 
Catholic Appeal cam-

paign. Your support is the most effective way our 
parish community can join together in  
the Church’s universal work to care for  
our neighbors. If you have yet to participate  
in the 2015 Catholic Appeal, please visit 
www.bostoncatholicappeal.org or pick up a pledge 
form available in the back of the church. Thank you 
for your prayers and support.  

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. 

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. 

EEASTERASTER  DDINNERINNER  ANDAND  PPARTYARTY  
Our annual Easter Dinner will be held on April 12, 2015 
in St. John Paul II Hall at 12:30 pm followed by dance 
until 7:00 pm. 
In parish family atmosphere we’ll socialize, exchange best 
wishes, have a delicious dinner and dance.  
We ask for homemade pastries and lottery gifts. We also 
ask ladies who would volunteer to serve the tables to  reg-
ister their names in the parish office. 
Tickets can be purchased in the parish office, sacristy, 
Euromart and Baltic Deli stores at the price of: $25 for 
adults, $5 for children and youth. Small children who do 
not require a separate seat - free. ALL ARE WELCOME. 

LLENTENENTEN  RRETREATETREAT  
Lenten retreat in our parish starts next week - on 

Palm Sunday. It will be conducted by a missionary 

from Ecuador, father Michł Paga, a Franciscan. 

A detailed program of the retreat and Holy Week is 

inserted to this bulletin. 

The Sacrament of Reconciliation will be held on 

Palm Sunday at 4 pm. 

ZMARŁA 

Śp. AADELDELE J. SE J. SEARSEARS  l. 89l. 89  
Wieczny odpoczynek  

racz jej dać, Panie 

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. 
Until March 17 the amount of $ 1975 was collected. 
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. 
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $1,901.00; Kolekta II - $1,164.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Parish Retreat - Rekolekcje Wielkopostne”. 
CHURCH DONATIONS: 
♦ by a Parishioner - $100 
♦ by Piotr & Anna Zieliński - $50 
LENTEN ALMS FOR NEEDY CHILDREN IN KENYA, AFRICA: 
♦ by Fr. Józef Brzozowski - $150 
♦ od klasy siódmej dzieci uczęszczających na religię - $66 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Charles Gird, 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! 

V 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  
Trwa czas rozliczeń podatkowych. W biurze parafial-

nym 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 

LEKTORZY NA SUMIE 

03-22-2015: Czesław Kilian; Karol/Anna Griffin 

03-29-2015: Mariusz Wierzbicki i Beata Kozak 

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. 

Do 17 marca zebrano $ 1975. 

Bóg zapłać za jałmużnę wielkopostną, która nie tylko 

w całości zostanie przekazana zgodnie z przeznaczeniem, 

lecz powiększona o 10% przez proboszcza. Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy wzięli udział w Kweście 

Katolickiej w Parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 

Poprzez Państwa wsparcie nasza wspólnota parafialna 

skutecznie zjednoczy siły z Kościołem ogarniającym tro-

ską bliźnich. Jeśli jeszcze nie wzięli Państwo udziału w 

Kweście Katolickiej 2015, proszę odwiedzić stronę 

www.bostoncatholicappeal.org lub zabrać odpowiednią 

kopertę dostępną przy wyjściu z kościoła, lub . Dziękuje-

my za modlitwy i wsparcie. 

ŚŚWIĘCONKAWIĘCONKA  PPARAFIALNAARAFIALNA  
W tydzień po Wielkanocy, czyli 12 kwietnia w 

Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godzinie 12:30 pm 
w sali św. Jana Pawła II obędzie się Święconka Para-
fialna. Zabawa potrwa do godz. 7:00 pm. 

Panie chętne do obsługi stołów proszone są o poda-
nie swych imion w biurze parafii. Prosimy też o fanty 
na loterię i ciasto. 

Bilety na tę uroczystość można nabyć w biurze pa-
rafialnym, w zakrystii, w sklepach Euromart i Baltic 
Deli. 

Cena biletów: $25 od osób dorosłych, $5 od dzieci 
i młodzieży szkolnej. Małe dzieci, które nie będą wy-
magały osobnych miejsc biletów nie potrzebują. 

Serdecznie zapraszamy naszych Parafian, ich Ro-
dziny i Gości do wspólnego celebrowania wielkanoc-
nej radości Zmartwychwstania Jezusa. 

RREKOLEKCJEEKOLEKCJE  WWIELKOPOSTNEIELKOPOSTNE  
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną 

się już za tydzień - w Niedzielę Palmową. Przepro-

wadzi je misjonarz z Ekwadoru ojciec Michał Paga, 

franciszkanin. Szczegółowy program rekolekcji 

i Wielkiego Tygodnia podajemy we wkładce do tego 

biuletynu. 

Spowiedź wielkanocna odbędzie się w Niedzielę Pal-

mową o godzinie 4 pm. Zachęcamy jednak do wcze-

śniejszego przystąpienia do sakramentu pojednania 

przy wielu nadarzających się okazjach, by potem nie 

czekać w długiej kolejce. 

https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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Matthew McDonald, przedstawiciel Rycerzy Kolumba, największej świeckiej 
organizacji rzymskokatolickiej na świecie podczas tego weekendu mówić bę-
dzie o Rycerzach na Mszach świętych. Święty Jan Paweł II nazwał rycerzy 
„silną prawą rękę Kościoła.” Zainteresowani przynależnością do tej Organiza-

cji będą mogli spotkać się osobiście z Rycerzem Kolumba w sali parafialnej po każdej polskiej Mszy świętej. 

DDOŁĄCZOŁĄCZ  DODO  NOWONOWO  POWSTAJĄCEJPOWSTAJĄCEJ  RRADYADY  RRYCERZYYCERZY  KKOLUMBAOLUMBA    
PRZYPRZY  KOŚCIELEKOŚCIELE  MMATKIATKI  BBOSKIEJOSKIEJ  CCZĘSTOCHOWSKIEJZĘSTOCHOWSKIEJ  

Rycerze Kolumba to mężczyźni, praktykujący katolicy, w wieku od 18 roku życia, których celem jest polep-
szenie swojego środowiska przy jednoczesnym wspieraniu swojej parafii 

Rycerz Kolumba angażuje się w swoje środowisko i pogłębiania swoją wiarę, dba o wartości i życie rodzinne. 

W ten weekend - 21 i 22 marca - jesteśmy z wizytą u was, aby osobiście zaprosić mężczyzn, którzy ukończyli 
18 rok życia, by dołączyli do nas i utworzyli polskojęzyczną Radę Rycerzy Kolumba przy parafii Matki Bo-
skiej Częstochowskiej.      Po więcej informacji wejdź na stronę www.kofc.org/pl/                       Rycerze Kolumba 

DDZIEŃZIEŃ  MMODLITWODLITW  ZAZA  PRZEŚLADOWANYCHPRZEŚLADOWANYCH  CCHRZEŚCIJANHRZEŚCIJAN  
Niemal nieustannie docierają do nas informacje o chrześcijanach, którzy są porywani, torturowani i mordowa-
ni przez islamskich terrorystów. Dlatego dzisiejsza niedziela decyzją Ministra Prowincjalnego, o. Jana Macie-
jowskiego, jest w naszej Prowincji Dniem Modlitwy za Prześladowanych Chrześcijan. W tej intencji modlić 
się dziś będziemy w czasie Gorzkich Żali. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie, a także do osobistej modli-
twy za udręczonych braci chrześcijan i ich prześladowców.  

Prawo życia i śmierci 
Dzisiejszy fragment ukazuje nam najpierw Greków, 

czyli pogan, ale takich, którzy przyjęli wiarę w Jahwe 
i uczestniczyli w żydowskich świętach. Bardzo im zale-
żało na zobaczeniu Jezusa, więc podjęli pewne kroki – 
prosili o protekcję. (Czy nam chciałoby się aż tak tru-
dzić? A jeśli sądzimy, że tak, to warto wiedzieć, że żadna 
protekcja nie jest już dziś potrzebna: wystarczy przyjść 
do kościoła – każdemu wolno!) 

 Istotna jest jednak odpowiedź Jezusa, w pierwszej 
chwili dziwna, niezrozumiała i jakby nie na temat: oto 
przyszła godzina uwielbienia Syna Człowieczego. Każdy, 
kto chce ujrzeć Jezusa w kulminacyjnym punkcie Jego 
misji, będzie miał teraz okazję. Ale to nie będzie okazja 
łatwa, gdyż owo uwielbienie i misja Jezusa wypełni się 
na krzyżu, przez straszliwą mękę i śmierć. Czy uczniowie 
i wszyscy inni potrafią to zrozumieć i zaakceptować, sko-
ro dotąd nie potrafili nawet zrozumieć i przyjąć samej 
zapowiedzi krzyża? 

I dlatego Jezus uprzedzając zgorszenie i zwątpienie 
swoich uczniów i wielu, wielu innych, dodaje zaraz na-
ukę o prawie życia, ilustrując to przykładem ziarna psze-
nicy. Aby mogło się krzewić życie, potrzeba jakiegoś 
obumierania. Aby zebrać plon, trzeba najpierw posiać 
ziarno, i to nie byle jakie, lecz najlepsze. Cóż, z jednym 
ziarenkiem nie ma problemu, bo samo jedno i tak na nic 
się nie przyda, ale z całym workiem dorodnego ziarna, 
z którego, za parę godzin mógłby już być chleb, a tak 
będzie trzeba czekać do lata i jeszcze się namęczyć – to 
już nie jest takie proste. Trudno o cierpliwość, gdy na 
owoce trzeba czekać, a doraźnie widać tylko ofiarę, wy-
rzeczenia i śmierć. Jakiej wtedy trzeba wiary! 

Właśnie takiej wiary potrzeba chrześcijanom, aby po-
trafili ze spokojem zaakceptować śmierć Chrystusa, 
a także swoje własne obumieranie przez cierpienie, prze-

śladowania, a może i męczeństwo. I może najtrudniejsze 
– bo najczęstsze, jest to codzienne męczeństwo – bez 
przelewania krwi, ale z przelewaniem potu, łez, bezsil-
nym wyczekiwaniem ulgi, przyjmowaniem obelg 
i ciosów... 

Kto kocha swoje życie – w sensie, który podsuwają 
nam reklamy, kolorowe czasopisma, telewizja – ten nie 
potrafi obumrzeć ani przynieść owocu. Nie potrafi także 
zachować swego życia, ani nawet być w tym życiu szczę-
śliwy, bo nie będzie mógł pogodzić się z koniecznością 
obumierania. Niestety, śmierć jest nieodłączna od życia 
i żadne pieniądze, najlepsze zdrowie, leki i terapie, nie 
potrafią nam tego życia przedłużyć, a tym bardziej zacho-
wać. 

Tylko ten, kto pogodzi się z tą koniecznością, potrafi 
zachować pokój i pogodę ducha. To nie znaczy, że ma się 
poddać rezygnacji i niemej obojętności. Nie, ma się od-
dać Chrystusowi, który sam jeden może zachować nas od 
śmierci, czyli nadać naszemu życiu wieczny sens 
i trwanie. Ale oddać się Chrystusowi, to znaczy zaufać 
Mu w całej pełni, na dobre i na złe, także pod krzyżem – 
i zwłaszcza na krzyżu, swoim własnym. Kto wtedy bę-
dzie przy Chrystusie, będzie przy Nim już zawsze. Takie 
bowiem Chrystus dał nam obietnice i gwarancje, potwier-
dzone Jego Zmartwychwstaniem. 

Cóż, wiara, nawet najmocniejsza, nie zapobiega uczu-
ciu lęku, nawet sam Chrystus tego doświadczył. Więc 
i my bądźmy gotowi na chwile trwogi. Ale wobec wiecz-
ności są to tylko chwile. Chwile bardzo trudne, ale zara-
zem stanowią one okazję do uwielbienia Boga. Gdy 
wszystko idzie jak z płatka, nie jest sztuką dziękować 
Bogu i ufać Mu. Dopiero gdy zacznie wiać w oczy, wte-
dy okazuje się, czy nasza wiara jest faktycznym zaufa-
niem i oddaniem się Bogu, czy tylko przejawem dobrego 
samopoczucia. Wiara sprawdza się i dojrzewa na krzyżu. 

Ks. Mariusz Pohl 

http://www.kofc.org/pl/

