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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.  

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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 5th Sunday of Easter 

           Some people have a bucket list, things 

they want to do or experience before they 

‘kick the bucket,’ an interesting expression 

for dying. A bucket list reflects the values, 

goals and interests of the person who creates 

it. The list can also reveal a purpose or me-

aning that someone sees in his or her life.  

 A life of faith has a purpose and me-

aning. Part of that purpose is to offer our pra-

ise and worship to God. The other part is to 

love and serve others. Faith without love is 

meaningless because one cannot exist witho-

ut the other. Jesus tells His disciples as much 

when He offers a new commandment to love 

others. Just as Jesus shares in the Father’s 

glory, we share in the glory of Jesus. We do 

as He did, preaching, teaching, healing and 

forgiving—all acts of love that allow us to 

experience the love of God. 

 Instead of a bucket list, Christians 

should have a “Gospel List,” things they ne-

ed to do so they live what they believe. Some 

things may take time to do, but there should 

always be something on our list that’s just 

waiting for some attention. Live the Beatitu-

des. Practice the Works of Mercy. Pray daily, 

read the Scriptures, receive the sacraments. 

Don’t wait until the last minute to try and 

live a lifetime of faith in a few moments. Use 

a big bucket! You’ll find it is better filled 

with blessings than wishes! 

Saturday, April 27, 2013  
8:00 AM + Zofia Borawska, int. Syn Wiesław z rodziną 

4:00 PM + Helena Gołąbek – Wiśniewski, int. Nowicki  

     & Lizotte Families 

7:00 PM + Jan, Paweł, Natalia Gajda, int. Rodzina 

+ Mieczysław Kingler, int. Weterani Pl.#37  

    i Korpus Pomocniczy Pań 

Sunday, April 28, 2013  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

9:30 AM + Lena Smigielska, int. Family 

11:00 AM + Natalia Maziarz, int. Syn z rodziną  

Monday, April 29, 2013  

7:00 AM -  God's blessings & health for Wojciech, Anna  

      & children    

8:00 AM + John & Feliksa Piasecki, int. Rodzina 

Tuesday, April 30, 2013 

7:00 AM + Fr. Julian Rzeźnik, Fr. Stanisław Marek,  

     Fr. Franciszek Bednarz 

  + Fr. Tadeusz Kwaśniewski, Sabina Kwaśniewska  

8:00 AM + Robert Kupczak, int. Agnieszka i Adam Chojnowscy 

+ Jadwiga Zyskowska (rocz.), int. Córka Maria z mężem  

   i dziećmi      

Wednesday, May 01, 2013 - św. Józefa, robotnika  
7:00 AM - Teresa, Tommy, Tony Dooley, int. John Dooley Family 

8:00 AM + Albin Wyszyński, int. Córka z rodziną 

7:00 PM  - Nabożeństwo Majowe (codziennie w miesiącu Maju) 

First Thursday, May 02, 2013 - św. Atanazego, biskupa  
7:00 AM + Mary Erzilin, int. Marie Octavius 

+ Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek 

8:00 AM + Mieczysław Greloch, int. Córka z rodziną 

+ Zofia, Jan Płeszka, Bronisława Kądziołka, 

9:00 AM  - ODWIEDZINY CHORYCH 

First Friday, May 03, 2013 - św. Filipa i św. Jakuba, apostołów  
7:00 AM + Jan Igielski, int. Son 

8:00 AM + Weronika i Antoni Słowiński, int. Córka   

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

6:30 PM  -  Nabożeństwo Majowe 

7:00 PM + Mieczysław Modzelewski, int. Córka Elżbieta z rodziną 

First Saturday, May 04, 2013  
8:00 AM + Cecylia Jarzębska, int. Wnuczek z rodziną 

4:00 PM + Ernest & Winifred Ellis, int. Daughter 

7:00 PM + Eugeniusz Stypułkowski (1 rocz.), int. Żona i dzieci 

First Sunday, May 05, 2013  
8:00 AM + Cezary Dubrówko, int. Córka z rodziną 

9:30 AM + Teddy Jurczuk (1 anniv.), int. Family 

10:30 AM -  Nabożeństwo Majowe 

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

-  Rocznica Konstytucji 3 Maja, int. Weterani Pl. 37 

  -  Wystawienie N.S., adoracja i zmiana Taj. Różańca 

 

  

  

Scripture for the week of April 28, 2013 

28 SUN Acts 14:21-27/Rv 21:1-5a/ 

Jn 13:31-33a, 34-35 

29 Mon Acts 14:5-18/ Jn 14:21-26 

30 Tue Acts 14:19-28/Jn 14:27-31a 

1 Wed Acts 15:1-6/Jn 15:1-8 

2 Thu Acts 15:7-21/ Jn 15:9-11 22 

3 Fri 1 Cor 15:1-8/ Jn 14:6-14 

4 Sat Acts 16:1-10/ Jn 15:18-21 

5 SUN Acts 15:1-2, 22-29/ Rv 21:10-

14, 22-23/Jn 14:23-29 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  H.O.P.E.  

The Holy Father's Prayer Intentions  -  MAY 2013 
General: That administrators of justice may act al-

ways with integrity and right conscience. 

Missionary: That seminaries, especially those of mis-

sion Churches, may form pastors after the Heart of 

Christ, fully dedicated to proclaiming the Gospel. 

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). 

V 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”  

Thank you 
I would like to thank all who 

helped to prepare our   Easter 

Party “Swieconka”, which took 

place on April 14 after the 11:00 

AM Mass at John Paul II Hall. 

Thank you for your time, effort 

and for your heart which you put 

into organizing this event. Thank you too for the deli-

cious pastry, food and gifts for the lottery. Thank you 

words go also to the children for the recitation of Pol-

ish poetry.  

Donations: $1,833; Bar:$890; Lottery:$711; 

Total: $3,434; Expenses: $2,183; Income:$1,251. 

There were 160 people at the ‘Swieconka’ party. The 

average donation per person was $11,40, excluding 

the income from the bar and lottery. 

Thank you to Edward Radko, his son Darek and 

Beata Kozak for preparing and distributing the food; 

Zdzislaw Fiedorczyk,  Grzegorz Boryczka, Mariusz 

Wierzbicki and Tomasz Chludziński for helping with 

the bar; Władysław Maziarz for preparing the hall; 

Connie Bielawski and Stasia Chaberek for collecting 

‘Donations’ at the door; Lucy Willis, Marta Saletnik, 

Aniela Ślusarz, Barbara Bielicki, Maciej Wierzbicki, 

Brendan and Michael Griffin for the lottery. 

Thank you for your presence and every help. God 

bless 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 

May Devotions to the 

Blessed Virgin Mary 

 
MON. - THURS. at 7:00 PM 

FRIDAY  at 6:30 PM 

SUNDAY at 10:30 AM. 

 

All are invited! 

 

Holy Mother of God - The Queen of  

Poland Holyday 
I would like to invite you for a solemn 

Mass at 11:00 AM on Sunday May 5. 

We will celebrate the holyday of Holy 

Mother of God - The Queen of Poland. 

It will also be a celebration of Polish 

May 3rd Constitution. All are invited! 

  

SPRING FEST 
This year’s Annual 

SPRING FEST will take 

place in our Parish on Sun-

day, May 26, 2013, between 

 12:30PM and 5:00 PM. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=matka+bo%C5%BCa&source=images&cd=&cad=rja&docid=xnBSoY4kTe5WGM&tbnid=A5FB5MXZmN0ecM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fechomatkibozejniepokalaniepoczetej.com%2Fembnp%2F%3Fstrona%3Ddzienniczek%26miesiac%3D2012-07-lipiec&e
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=may+devotions&source=images&cd=&cad=rja&docid=vDS4wvZSkpdhMM&tbnid=_wNxQBhfPvyp4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.epiphanystl.org%2Findex.cfm%3Fload%3Devent%26event%3D309&ei=a-d3Uae6LtSj0QGbpYGoAg&bvm=bv.45580626
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  NASZE 

WSPARCIE W WYDATKACH PARAFIALNYCH. 

● Kolekta I - $1,770.00 

● Kolekta II - $1,196.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - MAJ 2013 
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawie-

dliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym su-

mieniem.  

Intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów 

misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, 

całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
 Abyśmy za przykładem Maryi, naszej Matki w wierze, 

pozwalali kształtować swoje życie przez odradzające dzia-

łanie Ducha Świętego. 

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! 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA -  NOWE PRZYKAZANIE MIŁOŚCI 

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 $9,930. Prosimy  

o zapoznanie się z ulotkami i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

   CHRZEST - BAPTISM 
Gratulujemy i życzymy Bożego 

błogosławieństwa dla Dziecka, 

Rodziców, Rodziny, Krewnych  

i Wspólnoty Parafialnej:  
  

       Brianna Caissie - 04.27.2013 

Pomoc 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 -  

PODZIĘKOWANIE 
Składam serdeczne podziękowania  

wszystkim: Paniom i Panom, któ-

rzy włożyli swój czas i siły w po-

moc w przygotowaniu i dekorowa-

niu sali, zorganizowaniu i przebie-

gu naszej parafialnej Święconki. 

Dziękuję za złożone ofiary na 

rzecz naszej Parafii, za przygotowane jedzenie, upie-

czone ciasto i fanty na Loterię i całą obsługę. Dzie-

ciom dziękuję za recytowanie wierszyków.  

Donacje: $1,833; Bar: $890: Loteria: $711. 

Razem: $3,434; Wydatki $2,183; Zysk: $1,251.  

 Na Święconce było ok 160 osób. Średnia do-

nacja nie licząc dochodu z baru i loterii wynosi $11,4 

na osobę.  

 Dziękuję p. Edwardowi Radko z synem Dar-

kiem i p. Beacie Kozak za przygotowanie i dystrybu-

cję jedzenia; Panom: Zdzisławowi Fiedorczyk, Grze-

gorzowi Boryczka, Mariuszowi Wierzbicki i Toma-

szowi Chludziński za pomoc w barze; Panu Włady-

sławowi Maziarz za przygotowanie sali; Paniom 

Connie Bielawski i Stasi Chaberek za zbieranie dona-

cji; Paniom Lucy Willis, Marcie Saletnik, Anieli Ślu-

sarz, Barbarze Bielicki, Maciejowi Wierzbickiemu, 

Brendanowi i Michałowi Griffin za loterię. Bóg za-

płać Wszystkim za obecność i każdą pomoc.  

FESTYN WIOSENNY 

Tegoroczny Festyn wio-

senny odbędzie się w Nie-

dzielę, 26 Maja w godz. 

12:30 PM - 17:00 PM.  

Serdecznie zapraszamy! 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE DO NAJŚW.  

MARYI PANNY                   

PON. - CZW.  o godz. 7:00 PM; 

PIĄTEK - 6:30 PM;  

NIEDZIELA - 10:30 AM. 

     SERDECZNIE 

 ZAPRASZAM DO JAK  

NAJLICZNIEJSZEGO 

UDZIAŁU! 

ODPUST PARAFIALNY -    

Z okazji Uroczystości N.M.P. Królo-

wej Polski zapraszam na uroczystą 

Mszę Św. na godz. 11:00 AM w dniu 

5 Maja. Jest to także okazja dla 

uczczenia rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.  ZAPRASZAM! 
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 W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam  
o wzajemnej miłości. Ten temat ciągle się przewija i w nauczaniu 
Jezusa i w całym przesłaniu chrześcijańskiej nauki. Znamy wszy-
scy chociażby przepiękny hymn o miłości świętego Pawła z 1 
Listu do Koryntian: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów  
a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź dźwięcząca, albo 
cymbał brzmiący…” 
 Jezus przypomina nam, że to właśnie miłość jest zna-
kiem rozpoznawczym chrześcijanina. Nic innego, ani nasze de-
klaracje, ani metryki, ani nawet nasze praktyki religijne. „Po tym 
wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będzie-
cie się wzajemnie miłowali”. 
 Chrystus stawia sie-
bie samego za wzór miłości. 
On był przecież tym, kto nie 
tylko mówił o tej miłości wza-
jemnej, ale na własnym przy-
kładzie pokazał, jak można tą 
miłością żyć na co dzień. Nie 
tylko pokazał, ale i zaświad-
czył, bo z miłości przecież 
oddał swoje życie.  
 My też często mówi-
my o miłości i dosyć chętnie o 
niej słuchamy. Z tym, że często na mówieniu się kończy, a nasze 
codzienne życie pokazuje coś zupełnie innego. Jakże bardzo  
w naszym codziennym życiu brakuje nam nie tylko miłości, ale 
nawet zwyczajnej ludzkiej życzliwości. Jakże często naszym 
codziennym życiem kieruje zawiść, zazdrość, chęć dominacji 
nad drugim człowiekiem, udowodnienia mu swojej władzy czy 
swojej wyższości. 
 Popatrzmy chociażby na to, co się dzieje w naszych 
zakładach pracy, gdzie coraz mniej miejsca dla wzajemnej życz-
liwości, pomocy, czy chociażby szczerości. Jakże często zdarza 
się, że ktoś tylko czyha na błąd czy potknięcie kogoś innego, by 
mu zaszkodzić, oczernić go przed przełożonym, czy nawet pró-
bować zająć jego miejsce. Bardzo często się tłumaczymy, że 
takie są czasy. A czyż czasy nie są takie, jakimi je tworzymy? 
 A czy nasze rodziny wyglądają dużo lepiej? To już nie 
jest środowisko naszej pracy, gdzie spotykamy się w gronie ob-
cych i do pewnego stopnia przypadkowych ludzi. Rodzina to 
przecież najbliżsi mi ludzie. To ci, za których odpowiadam nie 
tylko przed ludźmi, ale też, a może przede wszystkim, przed sa-
mym Panem Bogiem. Ludzie, którzy są dla mnie bożym darem. 
A tymczasem jakże często nie potrafimy tych ludzi prawdziwie 
kochać. Jak często górę bierze nasz egoizm, zapatrzenie w sa-
mych siebie, w tylko i wyłącznie swoje sprawy i swoje problemy. 
 Czy nie potrafimy, albo nie chcemy zrozumieć swojej 
żony, męża, dzieci, starych rodziców… Nie potrafimy ich praw-
dziwie pokochać mimo to, że każdy z nich posiada swoje wady  
i nie jest do końca taki, jakim ja chciałbym go widzieć. 
 Czasami Próbujemy się tłumaczyć i przed sobą samymi 
i przed Panem Bogiem, że dzisiaj nie można inaczej, że człowiek 
nie może być za dobry w dzisiejszych czasach. Czy jednak rze-

czywiście tak to jest? Czy są takie czasy i okoliczności, które nie 
pozwalają być dobrym, przyzwoitym człowiekiem? Ghandi ma-
wiał, że zostałby chrześcijaninem, gdyby w swoim życiu spotkał 
chociaż jednego człowieka żyjącego prawdziwie po chrześcijań-
sku. Coraz więcej między nami ludzi, dla których jesteśmy jedy-
ną Ewangelią i jedyną Biblią, jaką w życiu spotkają. 
 Święty Jan Apostoł napisał: „Jeśliby ktoś mówił: 
<<Miłuję Boga>>, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albo-
wiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miło-
wać Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przyka-

zanie, aby ten, kto miłuje Boga, 
miłował też i brata swego.” 
 Oczywiście, mówiąc  
o miłości bliźniego nie mówimy  
o pięknych słowach, deklara-
cjach, czy szlachetnych uczu-
ciach. 
 Miłość bliźniego, to 
przede wszystkim pragnienie 
dobra, dla drugiej osoby; to zwy-
czajna ludzka życzliwość, szcze-
rość, szacunek, solidność, uczci-
wość wobec drugiego człowieka 
czy zwykłe podanie ręki. 
 Miłość bliźniego wyraża 

się także w tym, że będę starał się jak najlepiej wypełniać swoje 
obowiązki zawodowe, rodzinne, czy społeczne. Tak naprawdę to 
jest o wiele ważniejsze, niż najpiękniejsze nawet słowa czy de-
klaracje. Czy staram się dorastać do takiej właśnie postawy?
 Czy takiej postawy próbuję się uczyć? 
Panie, naucz nas kochać wszystkich naszych bliźnich.  
 Czy ta "nowość" nie zaczyna się w momencie wprowa-
dzenia w życie owego "nowego przykazania miłości na wzór 
Chrystusa"? Nie będzie nowego świata, nowego nieba i nowej 
ziemi, dopóki to przykazanie nie zostanie wprowadzone w życie! 
 Św. Augustyn powiedział bardzo szokujące zdanie: 
"Kochaj i czyń co chcesz". Jemu też przypisuje się powiedzenie: 
"Przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości". 
 Św. Paweł w swoim wspaniałym hymnie o miłości pod-
kreśla z całą stanowczością: "Gdybym mówił językami ludzi  
i aniołów, gdybym miał dar prorokowania i czynienia cudów, gdy-
bym nawet wszystko rozdał na jałmużnę, a miłości nie miał ... na 
nic to wszystko!"  
 Miłość jest największą wartością i darem. I chyba wła-
śnie dlatego tuż przed swoją śmiercią Chrystus, niejako w testa-
mencie przekazał swoim wyznawcom przykazania miłości. Ale 
nie miłości byle jakiej, nie miłości sentymentalnej, nie miłości  
z hollywoodzkich projekcji! I dlatego dodał: "Przykazuję wam, 
abyście się tak miłowali, jak Ja was umiłowałem". 
 A jaka jest miłość Chrystusa do mnie? Czy wiem, czy 
jestem świadom tego, jak On mnie umiłował? I czy ja potrafię tak 
właśnie miłować? 

 Przy końcu twego życia będę sądzony tylko z miłości!!! 

Czy tylko w ferworze codziennych trosk i zabiegania nie zapomi-

nam o tym?  
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