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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 

Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - guardian & parochial vicar 

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 June 13, 2015  - Św. Antoniego z Padwy 
 8:00 am † Zofia Skonieczna — Małgorzata Śnietka 
 4:00 pm † Konstanty & Stefania Yachimski; Joseph & Helen Walulik 
   — Niece 
 7:00 pm † Józef i Józefa Rogowscy — Synowa z rodziną  

11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 14 - 11 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am † Kazimierz Majerczyk— Hanna i Adam Bochyńscy z rodziną 

 9:30 am - God’s blessings & health for Fr. Jan — Friends 
 10:30 am - Nabożeństwo czerwcowe 

Monday, June 15, 2015 - Bł. Jolanty 
 7:00 am † Steven Valente — James Pileeki 
 8:00 am † Jadwiga Krzyżanowska — Koło Żywego Różańca 

Tuesday, June 16, 2015  
 7:00 am † Albert Puszko (anniv.) — Bielawski family 
 8:00 am † Helena Poplawska — Renia z rodziną 
  † Józef Pelczar — Elżbieta Litman 

Wednesday, June 17, 2015 - Św. Brata Alberta Chmielowskiego 
 7:00 am - Good health & God’s blessing for Jan & Paweł Fiedorczyk 
   — Mother & grandmother 
 8:00 am † Władysław i Władysława Bacławski — Rodzina 

Thursday, June 18, 2015   
 7:00 am † Aleksander & Helena Kimborowicz — Daughter Jadwiga 
 7:00 pm - O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy — Rodzice 
  - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Romy i Stefana  
   Kancelarczyk z okazji urodzin — Własna 
  - O zdrowie i opiekę Bożą dla Richarda Brown — Koleżanka  

Friday June 19, 2015  
 7:00 am † Ludwika Igielska — Husband 
 6:00 pm - Koronka, Nabożeństwo czerwcowe, Adoracja, Spowiedź 
 7:00 pm † Wiesław i Leon Stryjewski — Siostra i córka z rodziną 

Saturday June 20, 2015   
 8:00 am † Zofia i Antoni Pietras; Magdalena Dudzik  
   — Wnuczka z rodziną 
 4:00 pm † Lucy & Edward; Barbara Jean Sweda  
   — Helen Daniszewska & children 
 7:00 pm † Józefa Kotula — Córka z rodziną  

12TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 21 - 12 NIEDZIELA ZWYKŁA 
         DZIEŃ OJCA - FATHER’S DAY 
 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  
 9:30 am † Lena Smigielska (10 anniv.) — Family  
 10:30 am - Nabożeństwo czerwcowe 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Kingdom of God 
Today’s gospel passage comes from a sequence 

called Mark’s ‘day of parables’. In the parables we 
can meet Jesus as an imaginative friend who is ex-
plaining his concerns and hopes to us. He tells us of 
‘the Kingdom’, in which Israel’s great hopes and all 
our human longings will be fulfilled. In Jesus’ time, 
expectations were high and false human hopes were 
widespread. Jesus used figurative language, as more 
effective than plain language, to engage the people 
and awaken in them a sense of the mysterious mes-
sage he brought. As our understanding of the mystery 
is awakened, so too is our understanding of the Savior 
himself, for it is to the realization of the ‘Kingdom’ 
that his whole existence among us is given. 

Mark begins his ‘day of parables’ with three ‘seed’ 
parables. The familiar parable of the sower is not in-
cluded in today’s passage; it gives us the parable of 
the seed that grows mysteriously to produce a full 
harvest, and the parable of the mustard seed, the 
smallest seed familiar to Palestinian farmers, which 
can produce a bush ten or twelve feet high. The most 
striking feature of these parables is the contrast be-
tween the tiny seed and what it goes on to produce. 
The ‘Kingdom’ Jesus announces is not a worldly tri-
umph (something we need constantly to be reminded 
of); of its nature it has beginnings which are unim-
pressive and obscure by human standards. But in the 
end it initiates the realization of the final achievement 
of God. Reference to the sickle and harvest echoes 
what the prophets had said about the End-time. 
Mark’s audience, who had already seen the Church 
grow from being a marginal Jewish movement into an 
international fellowship, would have appreciated the 
prophetic promise of the original parable of Jesus. The 
‘birds of the air’ may be an echo of this. The seed 
growing mysteriously has a lesson for every age. The 
growth of the ‘kingdom’ is God’s work, a work that is 
vast and mysterious. Vatican II teaches that God’s 
grace is at work in every human existence ‘in a way 
known only to God’ (Gaudium et spes, n.22). We 
must distinguish the Church and the ‘Kingdom’ – of 
which the Church is the ‘first-fruits’ and sign in the 
world. And even in the Church, as we all recognize, 
what is important to God is often humble and hidden. 

The whole life of Jesus, we can say, is a parable, 
leading us into the mystery of God’s generous and 
merciful dealings with us. As we come to appreciate 
the ‘Kingdom’ Jesus announced, and see him caring 
for God’s people in their needs, we come to know the 
commitments which shaped his human existence. 
More than one of the Fathers spoke of Jesus as the 
‘seed’. In fact, he himself said he was the seed that 
must fall into the ground and die to produce God’s 
final harvest. 

John Thornhill sm 

Scripture for the week of June 14, 2015 

14 SUN Ez 17:22-24/2 Cor 5:6-10 

  Mk 4:26-34 

15 Mon 2 Cor 6:1-10/Mt 5:38-42 

16 Tue 2 Cor 8:1-9/Mt 5:43-48 

17 Wed 2 Cor 9:6-11/Mt 6:1-6, 16-18 

18 Thu 2 Cor 11:1-11/Mt 6:7-15 

19 Fri 2 Cor 11:18, 21-30/Mt 6:19-23 

20 Sat 2 Cor 12:1-10/Mt 6:24-3428 

21 SUN Jb 38:1, 8-11/2 Cor 5:14-17 

  Mk 4:35-41 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS - Msza dla dzieci 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  - O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 60 roczn. ślubu dla 

   Karoliny i Mariana Ubowskich - Mateuszek i Adaś z mamą 

  - God’s blessing & health for Florence & Victor Pietkiewicz  

   on their 25th wedding anniversary — Self 

  † Antoni i Regina Kołakowski — Krystyna z rodz. 

  † Bronisław Januszkiewicz — Żona i córka 

 11:00 am - OKTAWA DNIA OJCA — Dzień 1  

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty  

   i Krystiana Sokołowskich w 7 rocznicę ślubu - Własna 
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11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for June 2015 
Universal: That immigrants and refugees may find welcome 
and respect in the countries to which they come.  

Mission: That the personal encounter with Jesus may arouse in 

many young people the desire to offer their own lives in priest-

hood or consecrated life. 

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). 

SACRED HEART SACRED HEART   
JUNE DEVOTIONJUNE DEVOTION  

June Devotions to the Sacred Heart of 

Jesus are celebrated in our church in 

Polish on Sundays at 10:30 am and on 

Fridays at 6:30 pm. Please, come to 

pray together. 

FATHER’S DAY MASS CARDSFATHER’S DAY MASS CARDS  
The cards and envelopes are now 

available at the church entrances. 

Beginning on Father's Day (June 

21st) eight Masses will be celebrated 

for the special intentions of all those 

whose names you will have submit-

ted and for the happy repose of the 

souls of the deceased. Give your 

Dad a gift that really matters - the 

gift of Masses.  

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

KKATARZYNAATARZYNA  KKACHARATACHARAT  JJAROMINIAKAROMINIAK 

06.14.2015 o godz. 11:00 am  

WWILLIAMILLIAM  WWARMINGTONARMINGTON 

06.21.2015 o godz. 9:30 am  

SETTLEMENT OF SPRING FEST SETTLEMENT OF SPRING FEST   
Despite the unfavorable weather which made the 

attendance lower than expected and caused the early 

termination of the Festival, the resulting net income of the 

Festival was satisfactory. The details are as follow: 

In addition to the acknowledgements published in the 

previous bulletin we express our gratitude to Mr. Jan 

Surowiec for preparation of the parking lot: mowing grass 

and cleaning works. 

Gross Income: food, beer, presentation tables  $4,198.00 
Gross expenses:  

Euromart  $1,179.00 

Restroom  $142.00 

Insurance  $135.00 

Shopping  $254.00 

Beer  $569.00 

DJ  $300.00 

New tents  $400.00 

Total expenses $2,979.00 

Net income $1,219.00 

Net Income for the Parish = ½ $609.50 

ZMARŁ 

Śp. PPIOTRIOTR  MMATWIEJCZUKATWIEJCZUK  l. 91l. 91  
Wieczny odpoczynek 

racz mu dać, Panie 

SPECIAL THANKSSPECIAL THANKS  
Sincere thanks go to MR. ŁUKASZ DUNAJ for free of 

charge plumber works in the hall under the church and the 

hall of St. John Paul II. GOD BLESS YOU, MR. DUNAJ. 

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

♦ 3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC w każdy 

piątek.             Ziggy’s  Tours   617-288-7777 

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,096.00; Kolekta II - $ 1,340.00 

Dziś druga kolekta przeznaczona jest na Misje pro-
wadzone przez Siostry Marystki. Będą one przemawia-

ły do nas podczas wszystkich Mszy świętych. 

Today’s second collection goes to the Missions of 
Marist Sisters who will talk about their missions at all 

the Holy Masses. 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenance and Repair - Naprawy i remonty”. 

CHURCH DONATION:  ♦ by anonymous - $100 
MISSION DONATION:   
♦ by Karolina i Marian Ubowscy - $100 

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! 

11 NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - czerwiec 2015 

Intencja ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotykali się 

z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem 

w krajach, do których przybywają.  

Intencja misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem 

wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiaro-

wania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu 

konsekrowanym.  

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby serce każdego wierzącego w Chrystusa było otwarte 

i gotowe na przyjmowanie braci i sióstr innych narodowo-

ści i religii.  

KATECHEZAKATECHEZA  
Dziś (14 czerwca) w sali pod kościołem po Mszy świętej 
o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku 
katechetycznego i zostaną rozdane świadectwa. Będą też 
lody dla dzieci i rodziców. 
Dziękujemy wszystkim Paniom Katechetkom i Panom 
Katechetom za ofiarną i bezinteresowną służbę Bogu po-
przez szerzenie Ewangelii i kształtowanie serc i umysłów 
dzieci i młodzieży. Życzymy im i ich rodzinom udanych 
wakacji z Bogiem. 
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. 

NABOŻEŃSTWA CZERWCO-NABOŻEŃSTWA CZERWCO-
WE DO SERCA PANA JEZUSAWE DO SERCA PANA JEZUSA  
Nabożeństwa czerwcowe odprawiane 

są w naszym kościele w niedziele 

o godz. 10:30 am i w piątki o godz. 

6:30 pm. Serdecznie zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

KARTKIKARTKI  

NA DZIEŃ OJCANA DZIEŃ OJCA  
Z tyłu kościoła leżą kartki 
i koperty na Dzień Ojca. Od 21 
czerwca przez osiem dni oktawy 
codziennie będzie sprawowana 
Msza święta w intencji Ojców 
zarówno żyjących jak i zmarłych, 

których imiona powierzycie naszej modlitwie. Podaruj 
swemu Tatusiowi dar modlitwy - dar Mszy świętych. 

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE  
Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę PANA 

ŁUKASZA DUNAJA za bezinteresowne prace hydrau-

liczne w sali pod kościołem i w sali św. Jana Paw-

ła II. BÓG ZAPŁAĆ, PANIE ŁUKASZU. 

ROZLICZENIE FESTYNU WIOSENNEGO ROZLICZENIE FESTYNU WIOSENNEGO   
Pomimo niesprzyjającej pogody, która obniżyła 

frekwencję i przyczyniła się do wcześniejszego 

zakończenia Festynu dochód netto był zadowalający: 

Uzupełniając podziękowania zawarte w poprzednim 

biuletynie serdecznie dziękujemy Panu Janowi 

Surowcowi za bezinteresowne przygotowanie parkingu: 

skoszenie trawy i prace porządkowe. 

Dochód brutto: żywność, piwo, stoły prezentacyjne $4,198.00 
Wydatki Brutto:  

Euromart  $1,179.00 

Toaleta  $142.00 

Ubezpieczenie  $135.00 

Zakupy  $254.00 

Piwo  $569.00 

DJ  $300.00 

Nowe namioty $400.00 

Całość wydatków brutto $2,979.00 

Przychód netto $1,219.00 

Przychód netto dla Parafii = ½ $609.50 
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Dzisiejsza Ewangelia wlewa w nasze serce otuchę 

i nadzieję: bo daje nam gwarancję, że Bóg działa niepo-

zornie, ale za to wytrwale i skutecznie. Bardzo nam po-

trzeba takich gwarancji, bo sami skłonni jesteśmy myśleć 

zupełnie inaczej. Kierując się naszym ludzkim sposobem 

reagowania i myślenia, zatrzymujemy się na ogół na tym, 

co jaskrawe, głośne i szybkie, co nachalnie pcha się przed 

oczy i przyciąga uwagę. 

Jeśliby w ten sam sposób patrzeć na Kościół i Jego dzia-

łalność, łatwo popadłoby się w rozpacz i kompleksy. Al-

bowiem w Kościele na ogół nic takiego nie znajdujemy. 

Kościół jest skromny, powolny i niepozorny w swoim 

działaniu – zupełnie jak kiełkujące ziarenko – a to co 

w Nim najcenniejsze, można zamknąć w dłoni 

i wydrukować w jednej kieszonkowej książeczce. Siła 

i sens Kościoła nie polega bowiem na atrakcyjnym opako-

waniu, lecz kryje się w wewnętrznej zawartości. A zawar-

tością tą jest sam Bóg. 

Ale pewnie nasuwają się nam różne wątpliwości. Naj-

pierw ta, że Kościół swą drogocenną, choć taką skromną 

zawartość chowa w niewspółmiernie wielkich i przebo-

gatych opakowaniach. Przecież ta garstka Najświętszych 

Hostii nie potrzebuje tak kunsztownych i ciężkich od zło-

ceń kielichów, ołtarzy, świątyń! Owszem, ale człowiek 

potrafi kochać Boga i wyrażać swoją miłość, tylko na 

własną miarę i sposób, czyli przez sztukę, piękno, prze-

pych, prostotę. A poza tym, nie od tego zależy chwała 

Boga, w jakiej monstrancji się Go 

ukazuje, lecz od tego, kto na Niego 

patrzy, jak patrzy i jak kocha. Jeśli 

świątynie buduje się bez miłości, 

jeśli obrazy maluje się bez pokory, 

a monstrancje złoci kosztem ludzkiej 

krzywdy, nie cieszą one Bożego Ser-

ca, a i nasze oczy wyczuwają fałsz. 

Dalej zastanawiamy się, po co Ko-

ściołowi radio, telewizja, prasa, księ-

garnie, wydawnictwa... Przecież Bóg 

nie potrzebuje kampanii reklamo-

wych ani specjalnego zaplecza tech-

nicznego. Owszem, prawda nie musi 

być krzykliwa, bo prawda nie prze-

konuje siłą głosu, lecz siłą argumen-

tów. Ale zarazem prawda chce do-

trzeć i oświecić wszystkich ludzi, 

chce nas ubogacić, uczynić lepszymi. 

I dlatego wykorzystuje wszelkie go-

dziwe sposoby, wszystkie zdobycze 

ludzkiej myśli, by mogła zapadać 

w ludzkie serca i umysły, by prze-

mieniać je swoją mocą. 

Wreszcie myślimy sobie tak: 

a dlaczego Kościołowi tak bardzo 

zależy na ziemi, domach kateche-

tycznych, seminariach, placach zabaw, szkołach, szpita-

lach? Po co się tam wszędzie pcha? Czy nie potrafi się 

obejść bez kont bankowych i armii pracowników? 

Oczywiście, że potrafi! Nie potrzebuje wielkich pienię-

dzy ani najemników. Potrzebuje za to świadków. Potrze-

buje ludzi wiary, ludzi, którzy poznali Boga i zaufali Mu. 

Ludzi tak zafascynowanych Bogiem, że gotowych zupeł-

nie zapomnieć o sobie. Na takich ludzi Pan Bóg czeka, 

tych zaprasza i przygotowuje do współpracy. Jej celem 

jest dobro człowieka, i to nie tylko duchowe, wieczne, ale 

także to przyziemne: zdrowie, godne utrzymanie, spokoj-

na starość, a nawet i trochę zwykłej rozrywki. I dlatego 

Kościół musi się nieraz rozglądać za środkami, które po-

zwoliłyby te cele realizować. I jeśli nie chce bujać 

w obłokach, musi się nieraz schylić i podnieść trochę gro-

sza. Ale nigdy grosz ten nie jest celem samym w sobie – 

zawsze służy czemuś więcej: służy człowiekowi, zarówno 

dla życia wiecznego, jak i doczesnego. 

Właśnie taki jest Kościół. Nieraz zdarza się Mu trochę 

pobłądzić, bo jeden czy drugi człowiek – niekoniecznie 

zaraz ksiądz! – utraci z oczu cel, a zbytnio zapatrzy się 

pod nogi. Ale wtedy szybko włączają się mechanizmy 

alarmowo-samoregulujące: upokorzenie, ubóstwo, ucisk – 

i wszystko wraca do normy. W ten sposób Kościół ciągle 

rośnie, sam nie wiedząc jak. Ale ważne, że Bóg wie. 

Ks. Mariusz Pohl 

„KIEŁKUJE I ROŚNIE...” 


