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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! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=jezus+i+grzesznica&source=images&cd=&cad=rja&docid=5IvGz0azJvdDAM&tbnid=YJgXxNCHHv-4JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fchleb-boski.blogspot.com%2F2010%2F06%2Fgrzesznica.html&ei=PuW1UY2sDcHG0QHF3oG4Aw&bvm=bv.47534661,
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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  
 

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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          11th Sunday of Ordinary Time 
Seven-year-old Maureen told her five year old 
sister Marci, “I wish you were my friend and not 
my sister.” Her mother wanted to know why she 
would say such a mean thing. Maureen replied, 
“Because she is my sister, and I love her and now 
I have to forgive her for everything!” Good thing 
for Marci!  
 Jesus knows the cynical hearts of his 
hosts at dinner. They judge Jesus, just as they 
judge the woman who comes into their midst to 
wash the feet of Jesus. He points out that she has 
offered Him all the signs of hospitality while His 
host has not. It is not out of welcoming that the 
woman serves the Lord, but out of love. It is be-
cause of this love that Jesus says her sins are 
forgiven.  
 Love negates the power of sin. It heals 
the damage of selfishness. It opens our hearts to 
others and to God. When we forgive, we are able 
to see the goodness of others in spite of their sins 
or shortcomings. We see in them the grace—the 
life—of God. This is why our sins are forgiven. 
Love comes from God and His love restores all 
things. We are healed, and we see the grace—the 
love—of God in us. 

Saturday, June 15, 2013  
8:00 AM + Henryk Chmielecki, int. Adam i Agnieszka Chojnowscy 

4:00 PM + Josephine Saniuk, int. Hedy & Joseph Siedlecki 

7:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

Sunday, June 16, 2013 - Dzień Ojca / Father’s Day 

8:00 AM + Stanisław Śpitalniak (21 rocz.), int. Siostra z rodziną 

9:30 AM + Lena Smigielska (8th anniv.), int. Family 

10:30 AM -  Nabożeństwo Czerwcowe 

11:00 AM -  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców (Dzień 1)  

Monday, June 17, 2013  
7:00 AM -  Novena for the living and deceased Fathers (Day 2)  

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Andrzeja w dniu urodzin,  

      int. Paula and Dan Mutter 

Tuesday, June 18, 2013  
7:00 AM + Albert Puszko, int. Bielawski family 

  + Ronnie Willis, int. Krystyna Muszyński  

+ Jan Pirek, int. Daughter and grandson 

8:00 AM -  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców (Dzień 3)  

Wednesday, June 19, 2013  

7:00 AM -  Novena for the living and deceased Fathers (Day4)  

8:00 AM + Władysław & Władysława Baclawski, int. Rodzina 

Thursday, June 20, 2013  

7:00 AM + Robert Pokorski, int. S.B. Kacprzak 

+ Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek 

8:00 AM -  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców (Dzień 5)  

Friday, June 21, 2013  
7:00 AM -  Novena for the living and deceased Fathers (Day 6) 

6:00 PM            -  Koronka, spowiedź i adoracja Najśw. Sakramentu 

6:30 PM  -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

7:00 PM + Leon Stryjewski, int. Żona z dziećmi 

Saturday, June 22, 2013 - św. Jana Fishera i św. Tomasza More  
8:00 AM -  Nownna za żyjących i zmarłych Ojców (Dzień 7)  

4:00 PM + Mary Kukla, int. Family 

7:00 PM + Czesława i Romuald Chrzanowscy,  

     int. Córka Janina z wnukami 

Sunday, June 23, 2013 - Poświęcenie Pojazdów - Blessing of Cars  
8:00 AM -   Za Parafian - In the intention of Parishioners   

9:30 AM  -  Novena for the living and deceased Fathers (Day 8) 

10:30 PM  -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

11:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. w dniu 70-tych ur. dla Anny  

      Chojnowskiej, int. Syn Adam z rodziną 

 

 Scripture for the week of June 16, 2013 

16 SUN 2 Sm 12:7-10, 13/ Gal 2:16, 19-

21/ Lk 7:36-8:3 or 7:36-50 

17 Mon 2 Cor 6:1-10/ Mt 5:38-42 26 

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

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

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

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

22 Sat 2 Cor 12:1-10/ Mt 6:24-34 

23 SUN Zec 12:10-11; 13:1/ Gal 3:26-

29/ Lk 9:18-24 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=dzien+ojca&source=images&cd=&cad=rja&docid=49s3_ZDB74iqbM&tbnid=oTRN-0jFr94K1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.isaf.wp.mil.pl%2Fpl%2F1_986.html&ei=reutUcjSBYvK0AGyzYDwDQ&bvm=bv.47244034,d.dmQ&psig=AFQjCNHt7RhqLIV
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

  AIR CONDITIONING. 
♦ In memory of Ronnie Willis by:  

   Stasia C. - $25; Thomas & Pamela Antoniazzi - $75; 

   Krystyna Muszyński - $50; Krystyna Puricelli - $100; 

♦ Church donation by: 

   Agnieszka & Adam Chojnowski - $100;  

   Parishioner - $200; Stanisława Szczęsny - $200; 

   Piotr Matwiejczuk - $100; Irena Jaworska - $200. 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  June  
General: Mutual Respect. That a culture of dialogue, 

listening, and mutual respect may prevail among 

peoples. 

Missionary: New Evangelization. That where secula-

rization is strongest, Christian communities may effec-

tively promote a new evangelization. 

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). 

XI SUNDAY IN ORDYNARY TIME 

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 

June Devotions to  

the Blessed Heart of Jesus 

FRIDAY  at 6:30 PM  

& SUNDAY at 10:30 AM. 

All are invited! 

FATHER’S 

DAY WISHES! 
On Father’s Day 

we would like to 

wish all our be-

loved Fathers that 

Jesus Christ and  

St. Joseph may 

give you love, 

peace, joy and blessings. God bless you, Dear Fathers 

and Yours children and families.                 

                             Fr. Wiesław 

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

port to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $12,580. If you have not yet participated 

in the Appeal, you can make your pledge by complet-

ing 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. 

CCD classes 
On June 9th we will end the 2012/2013 CCD year.  

A new academic year will start in September. In that mon-

th we will also start a Confirmation class (everything in 

Polish). Please remember that you need to bring your Bap-

tismal certificate to attend First Holy Communion or Con-

firmation classes. 

 Thank you words go to our CCD teachers who 

volunteer to teach our children. May God bless you for all 

your effort and heart you put in teaching. Have a nice 

summer! 

     THANK YOU!  
I would like to thank all who 

extended Best Wishes and 

Prayers on the ocasion of my 

XX Ordination Anniversary 

and my names day. God Bless 

all.  Fr. Wieslaw 

From Secretary’s desk: As of  June 10th till 

June 28th I will be on vacation. Stasia Chaberek will 

be substituting for me in the office.  

Please be understanding. 

Blessing of Cars and Drivers! 
On the weekend of June 22/23 af-

ter all the masses we will have the 

special blessing for the drivers and 

their vehicles. This blessing is to 

remind us, that we are always to 

feel safe, whether we travel or stay 

home.  

P.S. (Please note that the bless-

ing does not exempt from speeding!!!) 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

        KLIMATYZACJĘ. 
 

● Kolekta I - $1,741.00 

● Kolekta II - $1,123.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - Czerwiec 

Intencja ogólna: Aby przeważała wśród ludów kul-

tura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.  

Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekulary-

zacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potra-

fiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie, ożywiała w nas pewność 

Jego obecności w naszym życiu i inspirowała naszą 

troskę o ubogich. 

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 
 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii 

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $12,580. Koperty z ofiarą można przynosić  do 

biura parafialnego lub wysłać ich pocztą. Bóg zapłać! 

ZABAWA CZERWCOWA! 

Serdecznie zapraszamy na Ostat-

nią Zabawę przed wakacjami  

w dniu 29 Czerwca (Sobota) na 

godz. 8:00 PM do sali im. Jana 

Pawła II. Bilety: $35.00 do na-

bycia  przy wejściu na salę. Dochód przeznaczony 

będzie na realizację projektu Dziedzictwo Naszej 

Wiary. Posiłki będzie serwować Firma EuroMart.  
 ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA! 

Wszystkim naszym Kocha-

nym Ojcom z okazji Ich 

Święta, składamy najlepsze 

życzenia; niech Jezus Chry-

stus wraz ze św. Józefem ob-

darzy Was miłością, radością  

i pełnią swego błogosławień-

stwa. Szczęść Boże Wam, 

Drodzy Ojcowie, i Waszym 

dzieciom i rodzinom.                               

                  o. Wiesław 

NABOŻEŃSTWO DO  

NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA 

PIĄTEK - 6:30 PM;  

NIEDZIELA - 10:30 AM. 

SERDECZNIE ZAPRASZAM! 

 Zapisy na nowy Rok 

Katechetyczny! 
Zapisy uczniów na religię na 

nowy rok oraz zapisy Kandy-

datów do Sakramentu Bierz-

mowania w 2014 roku będą 

trwały przez całe wakacje. 

Zapraszam y 

do biura parafialnego. Osoby przygo-

towujące się do I Komunii  Św. oraz 

Bierzmowania muszą dostarczyć 

świadectwo Chrztu Św. Natomiast 

młodzież przygotowująca się do 

Bierzmowania proszona jest o zakup 

Biblii Tysiąclecia, najlepiej w Polsce 

lub przez Internet. Dziękuję za zrozumienie! 

URLOP I ZASTĘPSTWO  W BIURZE PAR. 
Od dnia 10 Czerwca, sekretarka p. Iwona Gajczak 

udaje się na 3-tygodniowy urlop wakacyjny. Na ten 

czas obowiązki biurowe przejmie p. Stasia Chaberek. 

Biuro parafialne będzie czynne bez zmian. Pani Iwo-

nie życzymy udanego odpoczynku  a p. Stasi zado-

wolenia z  pracy w naszym biurze. Szczęść Boże.  

     CHRZEST - BAPTISM 
Jack Michael Gibbons - 06.16.2013 

Aleksander David Gustowski -   

      30.06.2013 

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW!  
W dniu 22 i 23 Czerwca po 

Mszach Św. odbędzie się po-

święcenie pojazdów. Wszystkim 

udającym się na wakacje  życzy-

my bezpiecznej jazdy i udanego 

wypoczynku. SZCZĘŚĆ BOŻE! 

       PODZIĘKOWANIE! 
Z okazji XX lat Kapłaństwa i Dnia 

Imienin składam serdeczne podzię-

kowania za życzenia i modlitwę. 

 Bóg zapłać!               o. Wiesław 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=WrhZXqpv6ctBQM&tbnid=tTL4iKSBTbmlgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fchomikuj.pl%2FAciusia%2F*c5*bbyczenia%2Bna%2Bka*c5*bcd*c4*85%2Bokazj*c4*99%2Fz%2Bokazji%2BDnia%2BOjca&ei=Efe1UdSKDO
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 Szymon, o którym czytamy w Ewangelii należał do ży-
dowskiego stronnictwa faryzeuszów. Słowo „faryzeusz” oznacza 
‘odłączonych’, ‘dysydentów’, ‘oddzielonych’. Faryzeusze zaś 
definiowali siebie jako ‘wiedzących’ lub ‘mędrców’. W ten sposób 
domagali się usilnie autorytetu wśród swego narodu. Czuli się 
oni prawdziwymi spadkobiercami tradycji biblijnej i następcami 
profetów. Szymon jest jednym z faryzeuszy, którzy odważyli się 
przyjąć Jezusa w swoim domu.  
 Jakie są prawdziwe 
motywy takiego postępowania 
Szymona? Ewangelia nic nam 
na ten temat nie mówi, ale 
ukazuje nam wewnętrzne na-
stawienie Szymona.      
 Faryzeusz: porządny 
człowiek... ale wielki grzesznik!  
Nasz bohater z wielką staran-
nością przygotował przyjęcie 
dla zaproszonego gościa. Je-
zus zajął miejsce za stołem, a 
drzwi domu zostały otwarte, by 
wszyscy mogli podziwiać 
wspaniałość przyjęcia i być 
może skorzystać z tego, co 
zostało na stołach. Ale oto 
piękno przyjęcia zostaje zakłó-
cone zachowaniem pewnej 
kobiety (Łk 7, 36 – 37).  
 Skandal w domu faryzeusza!  
 Oto kobieta, prawdopodobnie dobrze wszystkim znana 
miejscowa grzesznica, wchodzi bez pardonu do sali biesiadnej. 
Podchodzi do Jezusa, dotyka go i dostaje na to Jego nieme przy-
zwolenie. Dla Szymona, Jezus to rabbi, nauczyciel a więc czło-
wiek doskonały. A On pozwala dotykać się tej kobiecie, więc nie 
wie jakiego pokroju jest to kobieta, a to oznacza, że nie może 
być prorokiem! Prawdziwy prorok odesłałby ją wiedząc, że ta 
kobieta jest nieczysta i samo przebywanie z nią czyni nieczystym 
mężczyznę (Łk 7, 39). 
 Szymon zamiast otworzyć się na zbawienie, które wraz 
z Jezusem weszło do jego domu, pozostaje niewzruszony  
w zachowywaniu tradycji i przepisów prawa. Daje mu to poczucie 
pewności, z którym ocenia otaczający go świat i ludzi. To inni się 
mylą i grzeszą – on jest w porządku! W swym sercu wydał już 
wyrok na Jezusa i kobietę!    
 Kobieta, grzesznica... prawdziwa kobieta! 
Święty Łukasz z wielką uwagą opisuje w swej Ewangelii gesty 
kobiety (Łk 7, 37 – 38). Jest ich siedem: przyniosła flakonik; sta-
nąwszy u nóg Jego; płacząc zaczęła łzami oblewać Jego nogi;  
włosami swej głowy je wycierać; całowała Jego stopy i namasz-
czała je olejkiem. Wszystkie te gesty są czynnościami charakte-
rystycznymi dla kobiety wyrażającej swe uczucie miłości wzglę-
dem mężczyzny. Ona cała zwraca się ku Chrystusowi: oczy, 
dłonie, usta, włosy, ale to co tu czyni względem Jezusa, każdy jej 
ruch i gest nabierają nowego znaczenia.  Działanie tej kobiety 
jest wyrazem miłości, która przemienia oraz głębokiego pragnie-

nia pokoju, pojednania z samą sobą i wybaczenia dokonanego  
w głębi samej siebie.  
 Ryzykować z miłości... 
Dla grzesznej kobiety, która przez swoją obecność zakłóca kli-
mat przyjęcia, odkrycie miłości Jezusa jest czymś ważniejszym 
niż opinie otaczających ją ludzi (Łk 7 47). To miłość czyni ją  
wolną. Wybiera ona bliskość Jezusa, pomimo drwin i upokarzają-
cych spojrzeń biesiadników; wybiera czułość i delikatność, pomi-

mo chłodnej i dystyngowa-
nej „uprzejmości”; wybiera 
hojną bezinteresowność 
wylewając drogocenny ole-
jek na stopy Pana, pomimo 
egoistycznego zapatrzenia 
w siebie i koncentracji na 
własnych potrzebach.  
Ma odwagę wyznać swój 
grzech, ale jednocześnie 
wierzy, że jej ubóstwo, może 
zostać przemienione przez 
miłość. Wierzy, że istnieje 
także dla niej możliwość 
nowego życia!  
 Również dla niej 
istnieje nadzieja na lepsze 
jutro. Ta kobieta przeczuwa, 
że posiada serce zdolne do 
kochania w sposób dosko-

nalszy, na sposób Boży. Dlatego wykorzystuje sytuację i ryzyku-
je całą sobą. Ryzykuje, ponieważ kocha!   
Jest także jedyną w całej Ewangelii, która czyni „coś dla Jezusa”, 
tylko ze względu na Niego samego, nie oczekując nic w zamian! 
Dlatego Jezus wskazuje ją nam jako wzór wiary do naśladowa-
nia. Wiary w to, jak bardzo została umiłowana przez Boga. Przy-
jęcie tej miłości przemieni całe jej dotychczasowe życie (Łk 7, 44 
– 46). 
 Wzrok Jezusa...   
Jezus pozostaje jednak nieporuszony, nie reaguje, nie gorszy 
się, nie unika też gestów miłości czynionych przez kobietę! Po-
zwala by ona wyraziła całe swe uczucie poprzez gesty uniżenia.  
Patrzy także w serce faryzeusza. Delikatnie zwraca Szymonowi 
uwagę na ‘braki’ w okazywanej gościnności, by na koniec zacho-
wanie kobiety  ukazać  jako przykład prawdziwego przyjęcia i 
przyjaźni. Wzrok Jezusa przechodzi ponad obowiązującą etykie-
tę, przesądy i formalizmy. W zamian dostrzega pragnienie dobra, 
wolności i głębokiego pojednania, które kobieta nosi w swym 
sercu, a które wyraża poprzez swoje gesty.  
 Wzrok Jezusa uzdrawia nasze ubóstwo, jedna nas  
i prowadzi ku wolności, poprzez zaakceptowanie samych siebie. 
Nie tylko wybacza i nawraca serce, ale zaprasza nas tak jak ko-
bietę byśmy szli w pokoju (Łk  7, 48 – 50).   Jezus nie rezygnuje 
z doprowadzenia także Szymona i jego przyjaciół do poznania 
prawdy. Nie upokarza faryzeusza, ale przemawia do niego  
w ‘jego’ języku. Docenia jego inteligencję i prowadzi do obiektyw-
nej oceny zaistniałej sytuacji. 

             


