


 

2  

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 - Friday - 8:00 am - 2:00 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 May 23, 2015  

 8:00 am † Krystyna Kowalska — Syn z rodziną 

 4:00 pm † Ernest & Winifred Ellis — Daughter 

 6:30 pm - Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Władysław i Jadwiga Grochowski — Syn Jarosław  

  z dziećmi      

PENTECOST SUNDAY, MAY 24 - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

 9:30 am -  18th wedding anniv.of Mr. & Mrs. Anthony and   

  Karen Baptista— Family     

Monday, May 25, 2015  

 7:00 am † Antoni J. Żelechowski — William X. Wall Jr. 

 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm - Władysław i Jadwiga Grochowscy — Rodzina   

  Grochowskich     

Tuesday, May 26, 2015 - św. Filipa Nereusza 

 7:00 am † Ronnie Willis — Marian & Karolina Ubowscy  

                  † Katarzyna Materna — Daughter & granddaughter  

  -  For a safe trip for the entire family— Self 

 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Dominika i Władysław Sekcińscy — Anna Chojnowska 

  † Zofia i Zdzisław Milewscy — Anna Chojnowska 

  - W 42.roczn. ślubu Krystyny i Tadeusza Szurpickich 

  — Własna      

Wednesday, May 27, 2015  

 7:00 am † Helena Pawlik & Oliver Winsett — Husband   

  & grandfather 

 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Tadeusz Eljaszuk — Rodzina Kilian  

Thursday, May 28, 2015  

 7:00 am † Leokadia Bielicki — Lucy Willis 

 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Genowefa Chaberek (roczn.) — Dzieci   

  † Józef Pelczar — Rodzina Wójcików   

  - Podziękowanie za uzdrowienie Edwarda La Corcia  

  — Rodzina Ramusieiwcz     

Friday May 29, 2015 

 7:00 am † Leokadia Bielicki — Teresa Marciniak 

 6:00 pm - Nabożeństwo majowe, Koronka, Adoracja, Spowiedź 

 7:00 pm † Kazimierz Jagiełło — Córka z rodziną  

Saturday May 30, 2015  

 8:00 am † Tadeusz Eljaszuk — Żona z dziećmi 

 4:00 pm † Mary Zawacka (anniv.) — Daughter Janet & family 

 6:30 pm - Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN   

HOLY TRINITY SUNDAY, MAY 31 - NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

 8:00 am † Jakub Niemczyk — Mama i siostra z rodziną 

 9:30 am † Stanisław Świąder (anniv.) & Zofia Piasecka (anniv.)  

  — Świąder Family 

 11:00 am † Za zmarłych i poległych żołnierzy — Weterani Pl.#37 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE New Wind 
The giving of the Spirit to the new people of 

God crowns the mighty acts of the Father in 

salvation history.  

The Jewish feast of Pentecost called all de-

vout Jews to Jerusalem to celebrate their birth 

as God's chosen people, in the covenant Law 

given to Moses at Sinai (see Leviticus 23:15-

21; Deuteronomy 16:9-11). 

In today's First Reading the mysteries prefig-

ured in that feast are fulfilled in the pouring out 

of the Spirit on Mary and the Apostles (see 

Acts 1:14).  

The Spirit seals the new law and new cove-

nant brought by Jesus, written not on stone tab-

lets but on the hearts of believers, as the proph-

ets promised (see Jeremiah 31:31-34; 2 Corin-

thians 3:2-8; Romans 8:2).  

The Spirit is revealed as the life-giving breath 

of the Father, the Wisdom by which He made 

all things, as we sing in today's Psalm. 

In the beginning, the Spirit came as a "mighty 

wind" sweeping over the face of the earth (see 

Genesis 1:2). And in the new creation of Pente-

cost, the Spirit again comes as "a strong, driv-

ing wind" to renew the face of the earth.  

As God fashioned the first man out of dust 

and filled him with His Spirit (see Genesis 2:7), 

in today's Gospel we see the New Adam be-

come a life-giving Spirit, breathing new life 

into the Apostles (see 1 Corinthians 15:45,47).  

Like a river of living water, for all ages He 

will pour out His Spirit on His body, the 

Church, as we hear in today's Epistle (see also 

John 7:37-39).  

We receive that Spirit in the sacraments, be-

ing made a "new creation" in Baptism (see 2 

Corinthians 5:17; Galatians 6:15). 

Drinking of the one Spirit in the Eucharist 

(see 1 Corinthians 10:4), we are the first fruits 

of a new humanity - fashioned from out of 

every nation under heaven, with no distinctions 

of wealth or language or race, a people born of 

the Spirit. 
By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of May 24, 2015 

24 SUN Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-

20b or Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5/Rom 

8:22-27/Jn 7:37-39 

  Day: Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-

13 or Gal 5:16-25/Jn 20:19-23 or Jn 

15:26-27; 16:12-15 

25 Mon Sir 17:20-24/Mk 10:17-27 

26 Tue Sir 35:1-12/Mk 10:28-31 

27 Wed Sir 36:1, 4-5a, 10-17/Mk 10:32-4526 

28 Thu Sir 42:15-25/Mk 10:46-52 

29 Fri Sir 44:1, 9-13/Mk 11:11-26 

30 Sat Sir 51:12cd-20/Mk 11:27-33 

31 SUN Dt 4:32-34, 39-40/Rom 8:14-17/Mt 

28:16-20 

 11:00 am † Wacław Chojnowski (12 roczn.)— Żona z dziećmi 
Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 
  - O zdrowie i  błogosławieństwo Boże dla Czesławy  
  Sokołowski z okazji urodzin — Dzieci i wnuki 
  † Tadeusz Eljaszuk — Rodzina Kosakowskich 
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PENTECOST SUNDAY 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for May 2015 
Universal: That, rejecting the culture of indifference, we may 
care for our neighbors who suffer, especially the sick and the 
poor.  

Mission: That Mary's intercession may help Christians in secu-

larized cultures be ready to proclaim Jesus.  

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). 

Our Lady of Częstochowa 
Parish has raised $15,707 
(93%) toward our 2015 Ca-
tholic Appeal goal of 
$16,945. Thank you to all 

who have helped make our campaign a success. If you 
have yet to give, we need your help! Please give today 
to help us reach goal by June 30, 2015. Gifts can be 
made online at www.bostoncatholicappeal.org or by 
completing a pledge form available at the Church exits. 
On behalf of Cardinal Seán O’Malley and all who will 
benefit from your generosity, thank you for your sup-
port. 

MEMORIAL DAYMEMORIAL DAY  
The parish office will be closed Monday May 25 in  

observance of  Memorial Day. 
W poniedziałek, w święto Memorial Day, biuro parafialne 

będzie zamknięte.  

MAY DEVOTIONSMAY DEVOTIONS  
Marian devotion is celebrated from Monday through 

Saturday at 6:30 pm, and on Sunday at 10:30 am. Every 

day after the service there is a Holy Mass in Polish. There-

fore on weekdays (except Saturdays), there is no Mass at 

8:00 am. We cordially invite you to pray together. 

PARISH COUNCIL AND FPARISH COUNCIL AND FINANCE INANCE 
COUNCIL MEETING COUNCIL MEETING   

On Tuesday 26 May after the Mass at 7:00 pm. there 

will be a joint meeting of our both Councils: Parish and 

Finance. 

CUSTODIAL CHAPTERCUSTODIAL CHAPTER  
Last week Franciscan Fathers gathered in Montreal at 

the first part of the Canadian Custody Chapter, after as-

sessing the past four years of their activity, elected a new 

Custos and his Council. 

Father Joseph Błaszak was elected the new Custos and 

his Councilors are: Fr. Władysław Matejek, Fr. Jan Łem-

picki, Fr. Wacław Sokołowski and Fr. Dariusz Demb-

kowski. In the second part of the Chapter decisions re-

garding the future of our presence in Canada and the US 

were taken, and new superiors, parish administrators and 

friars responsible for various works in Custody were 

elected. 

SPRING FESTSPRING FEST  
  This year’s Spring Fest will take 

place on May 31st between the hours 

of 12:30 to 5:00 pm. There will be 

many attractions, for example, music, 

presentations, surprises and delicious 

Polish cuisine  including potato pan-

cakes., activities for children (lottery, face painting, craft, 

balloon artist, ‘Ducks’),. We would like to invite all our 

parishioners, your families and friends. We would also 

like to ask you for home made pastries. 
CCORNERORNER  FORFOR  UNWANTEDUNWANTED  RELIGIOUSRELIGIOUS  ITEMSITEMS  
In the church hall next to the library there is a table for 

religious items. There you can dispose of unwanted (old, 

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

oks, 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. 

You can also leave new items, if you want to share them 

with others. 

PPOLISH OLISH   
AMERICAN AMERICAN   

RADIORADIO  
  

Polish American radio 
prorgramming is availia-

ble every Sunday eve-
ning from 6:30PM to 

7:00PM on WUNR 1600 
AM.  Please tune in to 

the the Polish American 
Show hosted by Carl 

Mackiewicz on Sunday 
evenings.  

KATECHEZAKATECHEZA  
Kończy się rok katechetyczny 2014/2015. Zostały nam 
jeszcze dwie katechezy: 31 maja i 14 czerwca. Uroczyste 
zakończenie roku odbędzie się 14 czerwca w sali pod ko-
ściołem po Mszy św. o godz. 11:00. Zostaną rozdane 
świadectwa. Będą też lody dla dzieci i rodziców. 
Zapisy na nowy rok katechetyczny będą trwały przez cały 
okres wakacyjny. Zapraszamy do biura parafialnego od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Ffree-spring-clipart-black-and-white&ei=UrJcVcG8LpadygSuoIPoDA&bvm=bv.93756505,d.aWw&psig=AFQjCNEat4IkjPc9Hgx
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.europeword.com%2Fblog%2Feurope%2Fthe-role-of-radio-in-development-of-europe%2F&ei=vbtcVaPnNceuyASzqoCQBw&bvm=bv.93756505,d.aWw&psig=AFQjCNGa
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,868.00; Kolekta II - $ 942.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Air conditioning - Klimatyzację”. 

 CHURCH DONATIONS:  
 ♦ by Maria Skinder $100   
 ♦ by Zablocki family $100 
 ♦ by Parishioner $170    
 ♦ by Parishioner $500   
 ST. JOHN PAUL II HALL DONATION 
 (gold leaf) by The Rosary Society $1,000. 

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! 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - maj 2015 

Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętno-

ści, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szcze-

gólnie chorych i ubogich. 

Intencja misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało 

chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowi-

skach z gotowością głosić Jezusa. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby życie konsekrowane, a szczególnie dzieła podejmo-

wane i prowadzone w zgodzie z Bożym planem przez oso-

by konsekrowane, były zawsze miejscem działania Ducha 

Świętego. 

Parafia Matki Boskiej 

Częstochowskiej złożyła 

dotychczas $15,707 na naszą 

Kwestę Katolicką 2015, co stanowi 93% kwoty 

docelowej $16,945. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego sukcesu. Prosimy o pomoc tych z 

Państwa, którzy jeszcze nie zadeklarowali pomocy. 

Proszę, by zrobić to jeszcze dzisiaj, byśmy mogli 

osiągnąć nasz cel do dnia 30 czerwca 2015. Można to 

zrobić przez internet na www.bostoncatholicappeal.org 

lub przez wypełnienie formularza dostępnego przy 

wyjściu z kościoła. W imieniu księdza kardynała Seán 

O'Malley i wszystkich, którzy skorzystają z Państwa 

hojności, dziękuję za wsparcie. Bóg zapłać. 

WYCIECZKI - ZIGGY'S TOURS 
♦ 2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp w każdą sobotę 

---   oraz   --- 

♦ 3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC 

w każdy piątek.  

Ziggy’s  Tours   617-288-7777 

NABOŻEŃSTWA MAJOWENABOŻEŃSTWA MAJOWE  
Nabożeństwa majowe w naszym kościele 

odprawiane są od poniedziałku do soboty 

o godz. 6:30 pm, a w niedzielę 

o 10:30 am. Codziennie po nabożeństwie 

będzie Msza święta po polsku. Dlatego w 

dni powszednie maja (z wyjątkiem sobót) 

nie ma Mszy świętej o godzinie 8:00 am. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

KAPITUŁA KUSTODIALNAKAPITUŁA KUSTODIALNA  
Ojcowie Franciszkanie zebrani w dniach 11-13 maja 2015, 

na pierwszej części Kapituły Kustodii Kanadyjskiej, po 

ocenie minionego czterolecia swojej działalności wybrali 

nowego Kustosza i jego Radę. 

Nowym Kustoszem został o. Józef Błaszak, a jego Radny-

mi: o. Władysław Matejek, o. Jan Łempicki, o. Wacław 

Sokołowski i o. Dariusz Dembkowski. W drugiej części 

Kapituły zostały powzięte decyzje dotyczące przyszłości 

naszej obecności w Kanadzie i USA oraz zostali wybrani i 

mianowani przełożeni, administratorzy parafii i odpowie-

dzialni za różne dzieła w Kustodii.  

ZEBRANIE RADY PARAFIALNEJZEBRANIE RADY PARAFIALNEJ  
I RADY FINANSOWEJI RADY FINANSOWEJ  

We wtorek 26 maja po Mszy świętej o godzinie 7:00 pm 

odbędzie się zebranie dwóch Rad Parafialnej i Finanso-

wej. 

POLONIJNY FESTYN POLONIJNY FESTYN   
WIOSENNYWIOSENNY  

   Festiwal Wiosenny (Spring Fest) -
odbędzie się 31 maja w godzinach od 
12:30 do 5:00 po południu. Zabawa 
na świeżym powietrzu. W przypadku 
deszczu na sali św. Jana Pawła II. W 
programie zaplanowano różne atrak-
cje: muzykę, liczne prezentacje, 
sprzedaż książek oraz smakowitą pol-
ską kuchnię (w menu m.in. placki 
ziemniaczane), rozrywki i loterię dla dzieci, zajęcia pla-
styczne, spotkanie z balonowym sztukmistrzem, 
’Kaczuszki’. Zapraszamy wszystkich naszych Parafian 
oraz Wasze rodziny i przyjaciół . A nasze gospodynie 
bardzo prosimy o smaczne wypieki. 

 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. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fparafiazc.infozawoja.pl%2Fi-co-czuje-i-co-zyje-niech-z-nami-slawi-maryje-2%2F&ei=sKFcVdmdDNf-yQT-k4C4Cg&bvm=bv.93756505,d.aWw&psig=AFQjCNGosYXkv
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ZZESŁANIEESŁANIE  DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  
Drodzy bracia i siostry, 

Dzisiaj przeżywamy w liturgii na nowo Zesłanie Ducha Święte-

go na Kościół, dokonane przez  Chrystusa zmartwychwstałego. 

Jest to wydarzenie łaski, które napełniło Wieczernik w Jerozoli-

mie, aby rozprzestrzenić się na cały świat. 

Cóż takiego się wydarzyło owego dnia, tak od nas odległego, 

a zarazem bliskiego, aby dotrzeć do głębi naszych serc? Odpo-

wiedź daje nam św. Łukasz w wysłuchanym przez nas fragmen-

cie z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Ewangelista prowadzi nas 

z powrotem do Jerozolimy, do sali na górze domu, w którym 

zgromadzeni byli apostołowie. Pierwszym elementem, który 

przyciąga naszą uwagę jest szum, który nagle daje się słyszeć 

z nieba, „jakby uderzenie gwałtownego wiatru” i napełnia dom. 

Następnie „języki jakby z ognia”, które się rozdzieliły, i spoczę-

ły na każdym z apostołów. Szum i płonące ognie są wyraźnymi 

i konkretnymi znakami, poruszającymi apostołów nie tylko ze-

wnętrznie, ale także w ich głębi: na myśli i w sercu.  Konse-

kwencją jest to, że „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świę-

tym”, który uwalnia swój niepohamowany dynamizm, z zaska-

kującymi skutkami: „zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 

im Duch pozwalał mówić”. Otwiera się więc przed nami całko-

wicie nieoczekiwany obraz: gromadzi się wielki tłum i pełen 

jest zdumienia, ponieważ słyszeli każdy, jak apostołowie prze-

mawiali w jego własnym języku. Wszyscy doświadczają czegoś 

nowego, czego nie było nigdy wcześniej:  „każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty”. O czym mówią apostołowie? 

O wielkich dziełach Bożych. 

W świetle tego fragmentu Dziejów Apostolskich chciałbym 

zastanowić się  nad trzema słowami związanymi z działa-

niem  Ducha Świętego: nowość, harmonia, misja. 

1. Nowość zawsze napełnia nas po trosze lękiem, bo czujemy 

się bardziej bezpieczni, jeśli mamy wszystko pod kontrolą, jeśli 

to my budujemy, programujemy, planujemy nasze życie według 

naszych schematów, naszych zabezpieczeń, naszych gustów. 

Dzieje się tak również w odniesieniu do Boga. Często idziemy 

na Nim, przyjmujemy Go, ale tylko do pewnego punktu. Trudno 

nam powierzyć się Jemu z pełną ufnością, godząc się, aby Duch 

Święty był Tym, który ożywia, prowadzi nasze życie we 

wszystkich wyborach; obawiamy się, że Bóg będzie nam kazał 

przemierzać nowe drogi, że każe nam wyjść z naszych perspek-

tyw często ograniczonych, zamkniętych, egoistycznych, aby 

otworzyć nam nowe horyzonty. Ale w całej historii zbawienia, 

kiedy Bóg się objawia, przynosi nowość, przemienia i prosi, 

ażeby całkowicie Jemu ufać: Noe buduje arkę wyśmiewany 

przez wszystkich i ocala siebie; Abraham opuszcza swoją zie-

mię, mając jedynie w ręku obietnicę; Mojżesz stawia czoło po-

tędze faraona i prowadzi Lud do wolności; apostołowie zastra-

szeni i zamknięci w Wieczerniku – wychodzą odważnie, aby 

głosić Ewangelię. Nie jest to nowość dla nowości, poszukiwanie 

tego, co nowe, aby przezwyciężyć nudę, jak to często się dzieje 

w naszych czasach. Nowość jaką wnosi Bóg do naszego życia 

jest tym, co naprawdę nas realizuje, to, co nam daje prawdziwą 

radość, prawdziwą pogodę ducha, gdyż Bóg nas miłuje i pragnie 

jedynie naszego dobra. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy 

otwarci na „Boże niespodzianki”? A może lękliwie zamykamy 

się na nowość Ducha Świętego? Czy jesteśmy odważni, aby 

wyruszyć na nowe drogi, jakie ofiarowuje nam nowość Boga, 

czy też może się bronimy, zamknięci w przemijających struktu-

rach, które utraciły zdolność do gościnności. 

2. Druga myśl: Duch Święty, pozornie zdaje się tworzyć nieład 

w Kościele, ponieważ przynosi różnorodność charyzmatów, 

darów. Jednakże to wszystko pod Jego działaniem jest wielkim 

bogactwem, gdyż Duch Święty jest Duchem jedności, która nie 

oznacza jednolitości, ale wszystko prowadzi do harmonii. W 

Kościele harmonię sprawia Duch Święty. Jeden z Ojców Ko-

ścioła użył wyrażenia, które bardzo mi się podoba: Duch Święty 

„Ipse harmonia est”. Tylko On może wzbudzić różnorodność, 

pluralizm, wielość a jednocześnie sprawiać jedność. Także tutaj, 

kiedy my chcemy dokonywać różnorodności i zamykamy się 

w naszych partykularyzmach, w naszych ekskluzywizmach, 

wnosimy podział. I kiedy to my chcemy czynić jedność według 

naszych ludzkich planów, to w końcu przynosimy jednolitość, 

homologizację. Jeżeli natomiast dajemy się prowadzić Duchowi 

Świętemu, to bogactwo, odmienność, różnorodność nigdy nie 

stają się konfliktem, ponieważ On nas pobudza do przeżywania 

odmienności w komunii Kościoła. Wspólne podążanie w Ko-

ściele, pod przewodnictwem pasterzy, posiadających szczególny 

charyzmat i posługę, jest znakiem działania Ducha Świętego. 

Kościelność jest podstawową cechą dla każdego chrześcijanina, 

dla każdej wspólnoty, dla każdego ruchu. To Kościół niesie mi 

Chrystusa i prowadzi mnie do Chrystusa. Drogi paralelne są 

niebezpieczne. Kiedy pozwalamy sobie wykroczyć poza 

(proagon) naukę Kościoła i wspólnotę kościelną, i nie trwamy 

w nich, nie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem Jezusa Chrystusa 

(por. 2 J 1,9). Zapytajmy się więc: czy jestem otwarty na harmo-

nię Ducha Świętego, przezwyciężając wszelki  ekskluzywizm? 

Czy daję się Jemu prowadzić żyjąc w Kościele i z Kościołem? 

3. Ostatni punkt. Teologowie starożytni powiadali: dusza jest 

rodzajem żaglowca, Duch Święty jest wiatrem, który dmie 

w żagiel, aby żaglowiec mógł płynąć, a pchnięcia i tchnienia 

wiatru to dary  Ducha Świętego. Bez Jego bodźca, bez Jego 

łaski nie idziemy naprzód. Duch Święty pozwala nam wejść 

w tajemnicę Boga żywego i ratuje nas przed niebezpieczeń-

stwem Kościoła gnostyckiego i  autoreferencyjnego, zamknięte-

go w samym sobie. Pobudza nas, by otworzyć bramy i wyjść, 

aby     głosić i świadczyć o dobrym życiu Ewangelii, przekazy-

wać radość wiary, spotkania z Chrystusem. Duch Święty jest 

duszą misji. To, co wydarzyło się w Jerozolimie przed niemal 

dwoma tysiącami lat, nie jest faktem od nas odległym, jest fak-

tem, który do nas dociera, który staje się żywym doświadcze-

niem w każdym z nas. Pięćdziesiątnica Jerozolimskiego Wie-

czernika jest początkiem, początkiem, który trwa dalej. Duch 

Święty jest w najpełniejszym tego słowa znaczeniu da-

rem   zmartwychwstałego Chrystusa dla swoich apostołów, ale 

chce On, aby dotarł ten dar do wszystkich.   Jezus, jak słyszeli-

śmy w Ewangelii, mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Po-

cieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze” (J 14,16). Jest 

to Paraklet, „Pocieszyciel” dający męstwo do przemierzania 

dróg świata niosąc Ewangelię! Duch Święty pozwala nam zoba-

czyć perspektywę i popycha nas na egzystencjalne krańce, aby 

głosić życie Jezusa Chrystusa. Zadajmy sobie pytanie, czy ma-

my skłonność do zamykania się w sobie, w naszej grupie, lub 

czy pozwalamy, aby Duch Święty otwierał nas na misję. 

Dzisiejsza liturgia jest wielką modlitwą, jaką Kościół wraz 

z Jezusem wznosi do Ojca, aby ponowił Zesłanie Ducha Święte-

go. Każdy z nas, każda grupa, każdy ruch w harmonii Kościoła 

zwraca się do Ojca, aby prosić o ten dar. Także dzisiaj, podob-

nie jak w dniu swoich narodzin Kościół wraz z Maryją, woła: 

„Veni Sancte Spiritus! – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca 

swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości”. Amen. 

Papież Franciszek 


