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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! 
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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 Easter 

 Before the moment of reconciliation, 

there is an uncomfortable moment of aw-

kwardness and fear. We feel the full impact 

of our mistake, our sin or our social gaffe. In 

our uncertainty of forgiveness, we can be 

anxious and insecure. What a relief to hear 

the words of forgiveness, to experience the 

restoration of friendship, or to feel the em-

brace of a loved one! 

 Peter denied Jesus - after bragging 

that he would die for the Lord! Jesus knew. 

Peter knew that Jesus knew. Yet in the qu-

estion, “Do you love me?”, the breach is 

mended, and the relationship renewed. Jesus 

reaches out to Peter to affirm his love. Re-

member, it was the Disciple who Jesus loved 

that first believed at the tomb and then was 

first to recognize Jesus on the shore. Love 

forgives, restores, saves, and redeems. Peter-

’s weakness is overcome by the power of 

God’s love. 

   It is easy to judge ourselves as unworthy of 

love, or to be stubborn and not seek forgive-

ness from God or from others. We prefer to 

wallow in self-righteousness rather than face 

the moment of truth when we have to ack-

nowledge our sin and our weakness. Don’t be 

foolish! Allow for the possibility of reconci-

liation, the power of grace and the strength of 

love. Make peace with God and with others. 

The only thing you lose is your guilt! 

Saturday, April 13, 2013  
8:00 AM + Władysława i Edward Orłowski, int. Córka  

4:00 PM + Chester Murawski, John & Jeanette Gannon, int. Niece 

7:00 PM + Daniel Londono, int. Małgorzata Śnietka 

Sunday, April 14, 2013  
8:00 AM + Ireneusz Rogowski (rocz.), int. Żona z dziećmi 

9:30 AM + Aleksander & Stefania Leniewicz, int. Family 

11:00 AM -  W intencji Parafian - In the intention of Parishioners  

  - O zdrowie i Boże błog. dla Anny z okazji 65-tych  

     urodzin, int. Dzieci  

Monday, April 15, 2013  
7:00 AM + Julia Mallison, int. Laura Kennedy 

8:00 AM + Antoni Soboń, int. Żona i córka 

Tuesday, April 16, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Wojciech, Anna  

      & children   

-  God's blessings & health for Wanda & daughters 
8:00 AM -  Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

      dla rodziny Skrzyniarz, int. Własna 

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

Wednesday, April 17, 2013  
7:00 AM + Josephine Saniuk, int. Rolak Family 

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

Thursday, April 18, 2013  

7:00 AM + John, Mary & John Jr. Pokornicki, int. Jody Pokornicki 

+ Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska, Krzysztof  

    & Leon Abramczuk 

8:00 AM + Robert Kupczak, int. Ewa i Janusz Kania 

+ Wiera, Bronisław Gierłowski,  

Friday, April 19, 2013  
7:00 AM + John & Jean Adamczek, int. Friend 

6:00 PM  -  Adoracja N.S., Koronka do Miłosierdzia Bożego 

7:00 PM + Regina i Czesław Zalewski, int. Rodzina 

Saturday, April 20, 2013 
8:00 AM -  Intencja dziękczynna, int. Własna 

4:00 PM + Stanisław & Marianna Siedlecki and deceased  

     members of their family, int. Joseph and Hedy Siedlecki 

7:00 PM + Grzegorz Grochowski i zmarli z rodzin Grochowski,  

     Romaszko i Oleszkiewicz, int. Zenia Grochowska  

     z córkami 

Sunday, April 21, 2013  
8:00 AM + Stanisław i Genowefa Ubowski, Jan Ubowski,  

     int. Brat i bratowa 

9:30 AM -  God's blessings and health for Sebastian on his birthday, 

      int. Parents and sister 

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

   Msza dziecięca  

 

Scripture for the week of April 14, 2013 

14 SUN Acts 5:27-32, 40b-41/Rv 5:11-

14/Jn 21:1-19 or 21:1-14 

15 Mon Acts 6:8-15/Jn 6:22-29 

16 Tue Acts 7:51-8:1a/Jn 6:30-35 

17 Wed Acts 8:1b-8/Jn 6:35-40 

18 Thu Acts 8:26-40/Jn 6:44-51 

19 Fri Acts 9:1-20/Jn 6:52-59 

20 Sat Acts 9:31-42/Jn 6:60-69 

21 SUN Acts 13:14, 43-52/Rv 7:9,  

14b-17/Jn 10:27-30 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for   

             MAINTENANCE AND REPAIR. 
 

♦ Happy Easter donation by Krystyna Szurgociński -      

   $100;  

♦ Church donation by: Parishioner - $50; 

   Scally & Trayers Funeral Home - $300; 

   Piotr Matwiejczuk - $100; 

♦ In memory of Krupa & Powichrowski Families by  

   Helen Marois - $500; 

♦ The Heritage of Our Faith don. by  

   Piotr & Małgorzata Gubała - $100; 

♦ Flat TV - rectory donation by Danuta & Mieczysław      

   Kazimierczyk   

The Holy Father's Prayer Intentions  -  APRIL 
General: Liturgy, source of life. That the public, pray-

erful celebration of faith may give life to the faithful. 

Missionary: Mission Churches. That mission chur-

ches may be signs and instruments of hope and resur-

rection. 

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 EASTER 

Lenten alms for children in Belarus  
I would like to thank you for the clothes, toys, sweets 

and money donated for the children in Belarus. We 

collected $2,055.00. From the letter from Bogda-

nowo, Belarus we know that more children were ac-

cepted to the house and it needs to be rebuilt. We’ve 

been asked not only for financial help but also for 

toiletries (soap, toothpaste, toothbrushes etc.) and 

washing powders. That is the reason why we decided 

to extend this campaign a bit longer. If you wish to 

donate these goods or money you can bring them to 

the Rectory. Thank you for your generosity. 

Parish Easter Party - 

“Święconka”  
We would like to invite you to 

our Easter Party “Swieconka” 

which will take place on April 

14 after the 11:00 AM Mass 

at John Paul II Hall. The party 

will last until 7:00 PM. Please come and bring your 

families, friends and  guests. We would also like to 

ask you for pastry and lottery gifts. Thank You!  

Parish Group Meetings 

♦ AA - every Thursday at 7:00 PM in the Church Hall 

♦ Parish Choir – Sundays after the 11.00 AM Mass,  

   Mondays at 7:00 PM. Welcome new members! 

♦ Children’s Choir - practice takes place every Saturday  

   at 1.45 PM in the school building. 

♦ Rosary Society - first Sunday of the month after   

   11:00 AM Mass.  Meetings take place in the church. 

♦ Polish Scouts - feel invited to join the ranks of the   

   Polish scouts who are looking for young boys and girls.  

   Info: Mateusz Woźny, tel.347-749-586, email:   

   wozny@college.harvard.edu 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already pledged their support 

to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish contributed 

$4,760. 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 the 

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. 

Koinonia Academy  

Choir Concert in our 

Church 
All our Parishioners with their 

familes are invited to a concert 

which will be performed by the Choir from New Jer-

sey - Koinonia Academy Choir on April 17th, 2013 

(Wednesday) at 7:00 PM in our Church. Susan Mino-

gue -  the choral assistant/accompanist with the 68-

member high school choir are on a Tour and sing for scho-

ols, nursing homes and churches.  The program consists of 

a free hour-long concert with a variety of uplifting/

inspirational music, including a skit and a faith sharing by 

one of our students.  The theme is ‘A Message of Hope’. 

All are inivited! 

THIRD FRIDAY IN HONOR OF DIVINE 

MERCY 
The Sisters of Our Lady of Mercy warmly invite you to 

celebrate the Eucharist in honor of Divine Mercy every 

third Friday of the Month at St. Ann’s Parish in Dorches-

ter. Third Friday this month falls on April 19th. Expo-

sition of the Blessed Sacrament begins at 6PM, The Chap-

let of Divine Mercy is said at 6:30PM and Holy Mass is 

celebrated at 7PM. For more information call the Sisters at 

617-288-1202. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w Niedzielę będzie na OGRZEWANIE. 

● Kolekta I - $1,717.00 

● Kolekta II - $1,680.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - KWIECIEŃ 

Intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary  

i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.  

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na 

terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem na-

dziei i zmartwychwstania. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

 Aby stały dialog z Chrystusem Zmartwychwstałym, 

czynił nas wytrwałymi na drodze świętości. 

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, 
John Grygorcewicz, Edward Pijanowski 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Apel Katolicki 2013 
Rozpoczęliśmy Apel Katolicki 2013. Zebrane fundu-

sze służą pomocą 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. Do tej pory zebraliśmy $4,760. Prosimy  

o zapoznanie się z ulotkami i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą. 

 W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 

w w w . B o s t o n C a t h o l i c A p p e a l . o r g .  

Bóg zapłać za Wasze wsparcie i ofiarność.  

AKATYST - Podziękowanie 
W dniu 8 Kwietnia po Mszy Św.  

o godz. 7:00 PM z racji Uroczystości 

Zwiastowania Pańskiego odbyła się 

celebracja Nabożeństwa Akatystu ku 

czci Matki Bożej. Dziękuję Wszyst-

kim za obecność i wspólną modlitwę 

dla uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. 

Wielkopostna Akcja dla dzieci w Bogdanowie! 
Dziękuję za ofiarowaną odzież, zabawki, słodycze  

i pieniądze. Do tej pory zostało zebrane $2,055.00.    

W chwili obecnej dochodzą nowe dzieci i zachodzi 

potrzeba rozbudowy dotychczasowego domu. Dlate-

go obok pomocy finansowej przy dużej liczbie dzieci 

potrzebne są też środki higieniczne, chemiczne  

i środki czystości. Dziękuję za Waszą ofiarność. 

  

„ŚWIĘCONKA”  

PARAFIALNA! 
Dnia 14 Kwietnia po Mszy 

Św. o 11:00AM w sali Cen-

trum bł. Jana Pawła II będzie 

miała miejsce „Święconka” 

Parafialna. Zabawa potrwa do 

godz. 7:00 PM.  

 Serdecznie zapraszamy naszych Parafian  

i Gości do wspólnego celebrowania wielkanocnej 

radości Zmartwychwstania Jezusa. Prosimy również 

o ciasto i fanty na Loterię. Dziękuję! 

KONCERT  

WIELKANOCNY! 
Chór Parafialny i Chórek Dzie-

cięcy w dniu 7 Kwietnia po 

Mszy Św. o godz. 11:00 AM 

w Uroczystość Miłosierdzia 

Bożego wystąpił z Koncertem Wielkanocnym. Skła-

dam serdeczne podziękowania pani Marcie i obydwu 

chórom za trud i czas poświęcony w przygotowaniu 

świątecznego programu. Bóg zapłać! 

Zabawa  

Powitanie Wiosny 
 

Sobota, 27 Kwietnia 2013, 

godz. 8:00PM - 1:00AM w 

sali JP II; Bilety: 35$/od 

osoby  do  nabycia  w   Biu-

rze Parafialnym, w polskich sklepach, Syrena 

Travel Agency i  Ziggy’s Tours. Dochód z zabawy 

przeznaczony na projekt” Dziedzictwo Naszej Wia-

ry”. Serdecznie zapraszamy i prosimy o fanty!!!  

Zaproszenie na koncert 

chóru z New Jersey 
Zapraszamy serdecznie na kon-

cert Chóru Koinonia Academy 

z New Jersey, który odbędzie 

się w naszym kościele 17 

kwietnia (środa)o godz. 7:00 

wieczorem. W chórze śpiewa 68 osób. Obecnie chór 

jest na tourne i zgodził się wystąpić w naszej parafii. 

Muzyka, jaką wykonuje chór, jest muzyką natchnio-

ną, skłaniającą do refleksji.. Wstęp na koncert darmo-

wy, jednakże donacje mile widziane. Zapraszamy! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=choir&source=images&cd=&cad=rja&docid=nxkvhn7mdMy7tM&tbnid=EZHQ5lnMneQEXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eku.edu%2Fnews%2Fchoir-program-established-home-schooled-students-grades-4-8&ei=27hlUYv_MvG14APVvYCADg&bvm
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 Liturgia Kościoła przypomina nam dziś bardzo ważne 
wydarzenie - jest nim ponowne powołanie Piotra na głowę rodzą-
cego się Kościoła. Powołanie na gruncie miłości! Jezus odbudo-
wuje zaufanie. Sceneria rozmowy Jezusa z Piotrem jest pełna 
uroku. Wschodzi słońce nad Jeziorem Tyberiadzkim, pali się 
jeszcze ognisko rozpalone przez samego Jezusa Zmartwych-
wstałego. Siedmiu Apostołów przeżywa radosną niespodziankę: 
oto Mistrz jest znowu z nimi; dzięki Niemu mieli udany połów. 
Choć przez całą noc sami nic nie ułowili, to jednak zjedli 
„wielkanocne śniadanie”. Kilka rybek położył na ognisku Jezus,  
a resztę przynieśli oni z wyjątkowo udanego połowu.  
 Zmartwychwstały Pan, cudowny 
i zwyczajny zarazem, zjawia się kolejny 
raz, by pokierować biegiem ważnych 
wydarzeń. Krok po kroku stwarza warun-
ki do wielkiej misji Kościoła, która trwać 
będzie aż do skończenia świata. Zmar-
twychwstały Pan, zanim ześle Ducha 
Świętego, sam odbudowuje więzi zaufa-
nia, które mocno osłabły w dniu Jego 
Ukrzyżowania.  
 Uczniowie czuli się poranieni 
przez to, co się wydarzyło; byli zdezo-
rientowani. Nie wiedzieli, jak dalej poto-
czą się ich losy. W tę ich niepewność – 
przez 40 dni – wkraczał Zmartwychwstały Jezus. Jego działanie 
było wielorakie: pocieszał swoich, przywracał nadzieję, budził 
radość, napełniał mocą; przede wszystkim jednak odbudowywał 
wzajemne zaufanie i więź miłości. Jezus najpierw odzyskał dla 
ufnej więzi całą wspólnotę Apostołów zebranych w Wieczerniku. 
Potem w gronie wspólnoty apostolskiej, uczynił to samo w odnie-
sieniu do Tomasza; przywrócił mu zdolność wierzenia i zaufanie. 
W całkiem wyjątkowy sposób Jezus odbudował relację pełnego 
zaufania i miłości w odniesieniu do Piotra.  
 Dialog Jezusa z Piotrem wywoływał w nim zapewne 
różne wspomnienia. Przypomniało mu się pierwsze spotkanie, 
kiedy Jezus powołał go po raz pierwszy.  Wtedy Piotr czuł prze-
rażenie, widząc moc i świętość Jezusa, a także to, że on (Piotr) 
zostaje włączony, bez własnej woli i inicjatywy, w świat wielkich 
planów Boga, realizowanych przez Jezusa-Mesjasza. Piotrowi 
było bardzo trudno znieść zderzenie własnej małości i grzeszno-
ści z wybraniem go do bycia narzędziem w ręku Boga.  
 Teraz, po kilku latach bycia z Jezusem, jest podobnie: 
Jezus wzywa go jeszcze raz do pójścia za Nim. Wiele się w Pio-
trze zmieniło, ale słabość i grzeszność – pozostały. Jezus roz-
mawia z Piotrem i zaprasza go do definitywnego zaangażowania 
się w wielką sprawę Kościoła i głoszenia Ewangelii wszystkim 
narodom. Jezus ponownie wybiera Piotra, a Piotr ponownie wy-
biera Jezusa. Piotr dokonuje wyboru o wiele bardziej świadomie  
i dojrzalej. Piotr lepiej zna Jezusa i lepiej zna siebie. Wie dobrze, 
na co (na jaki upadek) go stać, a mimo to gotów jest przyjąć kon-
sekwencje wyboru Jezusa.  
 Teraz Jezus stawia pytania o miłość. Pierwsze pytanie 
Jezusa o miłość brzmiało: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie więcej aniżeli ci? – Piotr pamięta, jak kiedyś zapewniał Mi-
strza: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. 

Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie (Mt. 
26,33.35). Tym razem Piotr nie popełnia tego samego błędu, by 
porównywać siebie z innymi, by siebie stawiać wyżej i, w ogóle, 
by być zbyt pewnym siebie.  
Odpowiedź Piotra brzmi bardzo pokornie: Tak, Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham. Piotr zapewnia Jezusa o miłości, pokornie prosi 
Jezusa, by On sam wejrzał w jego serce i zobaczył, jaka jest ta 
jego miłość. Pytań Jezusa o miłość było dokładnie trzy; tyle sa-
mo razy Piotr zaparł się Mistrza. Szymonie, synu Jana, czy miłu-
jesz Mnie? Piotr pojął, gdy Jezus pytał o miłość. Jezus dał mu 
szansę pełnej rehabilitacji. Chciał też pouczyć Piotra i nas, że nie 

ma takiego upadku, z którego nie 
można by powstać i znowu wejść w 
krąg zażyłej przyjaźni i miłości Jezusa.  
 Piotr, który miał przewodzić 
wspólnocie Kościoła, przerobił jedną  
z najtrudniejszych i najwspanialszych 
lekcji: poznał gorzki smak poważnego 
upadku; poznał też przesłodki smak 
Jezusowej miłości! Osobiście do-
świadczył, jak miłość Zbawiciela jest 
wierna, delikatna i potężna. Jego upa-
dek stworzył okazję do tego, by Piotr 
mógł przylgnąć do Jezusa jeszcze 
mocniej, jak najmocniej; być może 

mocniej niż nieskalany i subtelny Jan Ewangelista.  
 Każdy Piotr, każdy następca św. Piotra, będzie patrzył 
na wiele słabości i grzechów w Kościele. Będzie musiał umac-
niać braci w wierze i w miłości, także wtedy gdy upadną, gdy się 
mocno zachwieją. W charyzmacie Piotra wszystkich czasów jest 
obecna zdolność jednania z Jezusem tych, którzy się Go 
(choćby i haniebnie) zaparli. 
 Dialog odbudowujący zaufanie i miłość kończy się – trzy 
razy, po każdym pytaniu i odpowiedzi – powierzeniem Piotrowi 
zadania: Paś baranki moje. Piotr ma być pasterzem, i to podob-
nym do Jezusa. Ma być prawdziwym pasterzem (por. J 10),  
a zatem takim, który w sytuacji zagrożenia nie ucieknie, a raczej 
w razie potrzeby odda swoje życie za owce; szczytem bycia do-
brym pasterzem jest męczeństwo. Jezus delikatnie przepowiada 
Piotrowi, że czeka go właśnie męczeństwo: Gdy byłeś młodszy, 
sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze 
i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Rzeczywiście, przyjdzie taki 
dzień, w którym Piotr w Rzymie odda swe życie za swego Pana. 
Też na krzyżu, jak Jezus, choć głową w dół, jak twierdzi tradycja.  
Prawdziwa miłość niesie ze sobą wspaniałe przeżycia; jest ona 
wielkim dobrem i czyni dobro, jednak na tym świecie wiąże się 
także z poświęceniem, z ofiarą. W dialogu miłości Jezusa i Piotra 
jest powaga. Otwiera się perspektywa wiernej i trudnej służby. 
 My też, gdy idziemy za Jezusem, winniśmy być gotowi 
przyjąć wyznaczony nam ciężar zadań. Trzeba być gotowym 
wziąć na siebie „swój krzyż”, który (w końcu) jest jakąś (pewną 
maleńką) cząstką wielkiego krzyża Zbawiciela. Jednak Jego 
Krzyż, nasze krzyże – mają zbawczą wartość, służą wielkiej 
Sprawie zbawienia. Są chwalebne.  

          PIOTRZE, RYBAKU LUDZI - MIŁUJESZ MNIE? 


