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

Monday, June 22, 2015  
 7:00 am - OCTAVE OF FATHER’S DAY — Day 2  
 8:00 am † Roman Topor — Dzieci 

Tuesday, June 23, 2015  
 7:00 am † John Kowalczyk — Wife & children 
  - For Alicja Fiedorczyk’s success in passing her exams —  
   Grandmother 
 8:00 am - OKTAWA DNIA OJCA — Dzień 3 

Wednesday, June 24, 2015 - NARODZ. ŚW. JANA CHRZCICIELA 
 7:00 am - OCTAVE OF FATHER’S DAY — Day 4 
 8:00 am † Józef Sadowski (10 roczn.) — Żona i dzieci 
 7:00 pm † Jan Milun (1 roczn.) — Marta Saletnik z rodziną 

Thursday, June 25, 2015   
 7:00 am † Teofil Urbaniak (anniv.) — Daughter 
 7:00 pm - OKTAWA DNIA OJCA — Dzień 5 
  † Marek Papis (24 roczn.) — Siostra Krystyna z rodziną 
  † Halina Kulikowska — Halina z rodziną 

Friday June 26, 2015  
 7:00 am - OCTAVE OF FATHER’S DAY — Day 6 
 6:00 pm - Koronka, Nabożeństwo czerwcowe, Adoracja, Spowiedź 
 7:00 pm † Jan Gentek — Siostra Barbara 

Saturday June 27, 2015   
 8:00 am - OKTAWA DNIA OJCA — Dzień 7 
 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  
 7:00 pm † Ireneusz Rogowski — Syn Sylwester  

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 28 - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am - O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego  
   dla Anny z rodziną — Własna  
 9:30 am - OCTAVE OF FATHER’S DAY — Day 8 
 10:30 am - Nabożeństwo czerwcowe 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE In the Storm 

"Do you not yet have faith?" Our Lord's 

question in today's Gospel frames the Sunday 

liturgies for the remainder of the year, which 

the Church calls "Ordinary Time."  

In the weeks ahead, the Church's liturgy 

will have us journeying with Jesus and His 

disciples, reliving their experience of His 

words and deeds, coming to know and be-

lieve in Him as they did. 

Notice that today's Psalm almost provides 

an outline for the Gospel. We sing of sailors 

caught in a storm; in their desperation, they 

call to the Lord and He rescues them.  

Mark's Gospel today also intends us to hear 

a strong echo of the story of the prophet Jo-

nah. He, too, was found asleep on a boat 

when a life-threatening storm broke out that 

caused his fellow travelers to pray for deliv-

erance, and then to marvel when the storm 

abated (see Jonah 1:3-16).  

But Jesus is something greater than Jonah 

(see Matthew 12:41). And Mark wants us to 

come to see what the apostles saw - that God 

alone has the power to rebuke the wind and 

the sea (see Isaiah 50:2; Psalm 18:16). This is 

the point of today's First Reading.  

If even the wind and sea obey Him, should-

n't we trust Him in the chaos and storms of 

our own lives?  

As with the apostles, the Lord has asked 

each of us to cross to the other side, to leave 

behind our old ways to travel with Him in the 

little ship of the Church.  

In their fear today, they call Him, 

"Teacher." And it is only faith in His teach-

ing that can save us from perishing. We 

should trust in Christ, and like Christ - who 

was able to sleep through the storm, confi-

dent that God was with Him (see Psalm 

116:6; Romans 8:31).  

We should live in thanksgiving  

Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of June 21, 2015 

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

  Mk 4:35-41 

22 Mon Gn 12:1-9/Mt 7:1-5 

23 Tue Gn 13:2, 5-18/Mt 7:6, 12-14 

24 Wed Is 49:1-6/Acts 13:22-26 

  Lk 1:57-66, 80 

25 Thu Gn 16:1-12, 15-16 or 16:6b-12, 15-

16/Mt 7:21-29 

26 Fri Gn 17:1, 9-10, 15-22/Mt 8:1-4 

27 Sat Gn 18:1-15/Mt 8:5-17 

 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 

 11:00 am † Władysław Trocki — Córka Agnieszka z rodziną  

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  † Jan i Józefa Ubowski (roczn.) — Syn, synowa i wnuki 

  - Alicja i Krzysztof Grochowski w rocznicę w 25 rocznicę 

   ślubu — Rodzina Grochowskich  
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12TH 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. 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

WWILLIAMILLIAM  WWARMINGTONARMINGTON 

06.21.2015 o godz. 9:30 am  

GGABRIELABRIEL  EERNESTRNEST  GGAJCZAKAJCZAK 

07.05.2015 o godz. 11:00 am  

MASS INTENTIONS FOR 2016MASS INTENTIONS FOR 2016  
From June 29th the Parish Office will start 

booking Holy Masses for 2016. 

RADIORADIO  
POLSKOPOLSKO--AMERYKAŃSKIEAMERYKAŃSKIE  

Nasz parafianin pan Carl Mackiewicz, któ-
ry od 48 lat jest DJ-em, prowadzi polsko-
amerykański program radiowy w każdą 
niedzielę wieczorem od 6:30 do 7:00 na 
WUNR 1600 AM. Zapraszamy do słucha-
nia jego audycji.  

vacation from loving us, caring for us, keeping our 
world running, looking after our needs. Just think 
how terrible it would be if God took a vacation: 

there'd be no sun to warm us and no stars to light 
the evening sky; there'd be no love to share, no 

answers to our prayers. 
Our world is totally dependent on God's power, and 
our lives are totally dependent on His love. Aren't 

you glad that God never takes a vacation from tak-
ing care of us? And we never have to take a vaca-
tion from loving Him.  

Summer is such an exciting time -- school is out, the 
weather is warm, the daylight lasts longer so there's 
more time to play. 
One thing that many people do in the summer is take 
vacations. How many of you are going to have a vaca-
tion this summer? 
What happens on a vacation? When we talk about go-
ing on a vacation, we often mean we are going to take 
several days to go on a trip and 
get away from the regular, 
everyday things we do when 
we're at home. When 
you're on vacation, you 
don't go to work or 
do homework or 
some of those other 
regular chores, do 
you? 
Do you know who 
never goes on 
vacation? God 
never takes a 

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 

FATHER’S DAY AND OCTAVEFATHER’S DAY AND OCTAVE  
On Father's Day we wish all 
Dads abundance of God’s 
blessings. May God who is 
the best Father, be a model of 
your paternal love. May your 
children, to whom you de-
voted your lives, no matter 
how old they are, show you 
their gratitude and apprecia-
tion. 
The cards and envelopes for Father’s Day are still 

available at the church entrance. Beginning today 

(June 21st) eight Masses will be celebrated for the 

special intentions of all those whose names you have 

submitted and for the happy repose of the souls of the 

deceased. Give your Dad a gift that really matters - 

the gift of Masses.  

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270
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 - $1,856.00; Kolekta II - $ 1,772.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Peter’s Pence - Świętopietrze”. 

CHURCH DONATION:  ♦ by parishioner - $100 
MISSION DONATION:  ♦ by anonymous - $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! 

12 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.  

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. 

KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016  

Od dnia 29 czerwca można będzie zamawiać 

Msze święte na przyszły rok. 

DZIŚ DZIEŃ OJCADZIŚ DZIEŃ OJCA  
Wszystkim Tatusiom w Dniu Ojca życzy-
my wszelkiego dobra, zwłaszcza wdzięcz-
ności i uznania od dzieci, któ-
rym poświęcają swe życie. 
Niech Bóg, najlepszy Ojciec 
będzie dla Was, kochani Tatu-
siowie, wzorem ojcowskiej 
miłości. 
Z tyłu kościoła leżą kartki i koperty 
na Dzień Ojca. Od dziś (21 czerwca) przez 
osiem kolejnych dni oktawy będzie sprawowana 
Msza święta w intencji Ojców zarówno żyjących jak 
i zmarłych, których imiona powierzacie naszej mo-
dlitwie. Podarujmy naszym Tatusiom dar modlitwy - 
dar Mszy świętych. 

Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. 
Nie chce On, abyśmy zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On chce być z nami 
i przeżywać wszystkie chwile naszych radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze sobą 
na wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który jest naszym Oj-
cem, Przyjacielem, Przewodnikiem... Mamy pamiętać, że na czas wakacji wcale nie zamy-
kają kościołów i tak jak zawsze, każdego dnia jest sprawowana Msza święta. Również 

w wakacje należy pamiętać o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać 
ze sobą Boga na wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia; dziękować Mu za słońce, 
piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi, której doświadczamy; za wiele chwil radości, które nas spo-
tkają! Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał: „Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie żyjemy 
dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga i każą 
chwilę oddajmy Jemu”. Każda chwila wakacyjnej radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu. 

POTRZEBNI KATECHECIPOTRZEBNI KATECHECI  
W minioną niedzielę odbyło się spotkanie z katechetami, 

na którym planowano przyszły rok katechetyczny. Ponie-

waż niektórzy katecheci nie będą mogli dalej posługiwać, 

potrzebujemy ochotników na ich zastępców. Chętnych do 

tej zaszczytnej i odpowiedzialnej służby prosimy o zgła-

szanie się do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do 

koordynatorki edukacji religijnej - pani Iwony Gajczak. 

PODZIĘKOWANIE ZA KONDOLENCJEPODZIĘKOWANIE ZA KONDOLENCJE  
Dziękuję wszystkim, którzy złożyli mi 

kondolencje po śmierci mojej siostry, 

benedyktynki misjonarki - Siostry Niko-

demy Łempickiej. Zmarła ona w nie-

dzielę 14 czerwca w wieku 63 lat i 6 mie-

sięcy, a została pochowana w miniony 

wtorek na cmentarzu w Otwocku. Mszę 

świętą pogrzebową, której przewodniczył 

O. Prowincjał Jan Maciejowski koncele-

browało 16 kapłanów, a wśród nich 

O. Józef Brzozowski, wikariusz naszej parafii i jego brat 

O. Tadeusz, misjonarz z Kenii. Przeżyła ona w zakonie 46 lat. 

Proszę o modlitewne westchnienie do Boga za nią. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.  
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Chyba żaden fragment Ewangelii nie zestawia tak wy-

raziście ludzkich i boskich cech Jezu-

sa. Najpierw czytamy, że Jezus cały 

dzień nauczał tłumy. Możemy więc 

wyobrazić sobie Jego zmęczenie, gdy 

przez wiele godzin, w upale, spra-

gniony napoju i odpoczynku, przyj-

mował ludzi, okazywał im zaintereso-

wanie, pomagał. Nie ma więc co się 

dziwić, że wieczorem chciał się odda-

lić od tłumów i wypocząć. I nic też 

dziwnego w tym, że w łodzi kołysanej 

falami twardo usnął. 

Ale łagodne fale pod wpływem wia-

tru, szybko zamieniły się w groźne 

bałwany, zalewające łódkę. Apostoło-

wie przerazili się nie na żarty, zaczęli 

gorączkowo wylewać wodę z łodzi, 

by ratować się przed zatonięciem. 

Pewnie nie spodziewali się takiego 

obrotu sprawy. Być może, burza była dla nich zaskocze-

niem, choć przecież jako rybacy z Jeziora Galilejskiego, 

powinni znać jego zasadzki i niespodzianki bardzo do-

brze. 

Ale Jezus był tak zmęczony, że nawet groźna burza Go 

nie obudziła. Chyba słusznie uczniowie mieli do Niego 

pretensje, że się nimi nie interesuje. Cały dzień miał 

czas dla wszystkich, a teraz, gdy grozi im śmierć, bez-

trosko sobie śpi. Kiedy więc Go budzili, byli nie tylko 

przerażeni, ale też i źli. 

I trudno się im dziwić. Chociaż byli świadkami rzeczy 

niezwykłych – uzdrowień, egzorcyzmów, ale pod wpły-

wem szalejącej wichury wspomnienia te stały się jak 

nierealny sen. W obliczu niebezpieczeństwa realne były 

tylko fale i naczynia do wylewania wody. I to, że jeden 

z nich bezczynnie spał, gdy inni walczyli o życie. W tym 

momencie widzieli w Jezusie tylko człowieka i dwie 

dodatkowe ręce do pracy. 

Gdy wyrwany ze snu Jezus, bez wysiłku uporał się 

z wichrem i kipielą, pierwszą rzeczą, jaką uczynił, było 

udzielenie Apostołom ważnej lekcji. 

O wiele groźniejszy od burzy był ich brak wiary. To 

wskutek braku wiary ogarnął Apostołów strach. Brak 

wiary powoduje bowiem osamotnienie człowieka wobec 

świata, a zwłaszcza śmierci. Bo cóż może człowiek 

w obliczu ogromu wszechświata i swego nieuchronnego 

końca, jeśli nie ma Boga, jeśli się w Niego nie wierzy? 

Człowiek podejmuje wtedy rozpaczliwą walkę o ratowa-

nie siebie, ale nadaremnie. Bo samemu nie można się 

zbawić. 

Walka ta wydaje się nam nieraz szlachetnym, prome-

tejskim buntem, ale w istocie wysiłek ten jest motywo-

wany pychą, chęcią absolutnej niezależności – zwłasz-

cza od Boga. A gdy człowiek nie widzi i nie chce wie-

rzyć w Boga, wszystko traci sens. Zatraca się wtedy po-

czucie proporcji i ważności spraw, 

pogrążamy się w doczesności, 

w gorączkowym szukaniu ratunku, 

nieraz zapomnienia. Stąd ludzki nie-

pokój, który próbuje się tłumić różny-

mi środkami: władzą, bogactwem, 

sławą, przemocą. Ale są to tylko po-

zory, które jeszcze dodatkowo pogłę-

biają rozpacz. 

Skuteczny ratunek może przyjść tylko 

z zewnątrz – od Boga. Jego rozwiąza-

nie jest zawsze niezwykle proste 

i przekraczające wszelkie nasze ocze-

kiwania, jak w tej łodzi. Apostołowie 

liczyli na wylewanie wody z wnętrza 

łódki, a Jezus po prostu uspokoił wo-

dę w całym jeziorze. Tylko On ma 

taką władzę i może tego dokonać. 

Jego władza trwa także i dziś. Ale 

i dziś wymaga to wiary. Warto wyciągnąć wnioski 

z zachowania Apostołów w czasie burzy. Zapomnieli, co 

Jezus czynił i nauczał jeszcze parę godzin wcześniej. 

Dali się pochłonąć aktualnemu zagrożeniu, zapominając, 

że nie są sami. Sprowadzili Jezusa do tylko ludzkich 

wymiarów i możliwości. Właśnie tak przejawia się brak 

wiary. Człowiek wie, że Bóg jest, ale nie wie kim jest, 

co może zrobić, czego naucza. I dlatego się niepotrzeb-

nie boi. A rozwiązanie jest w zasięgu ręki. 

Ks. Mariusz Pohl 

„MILCZ, UCISZ SIĘ” 

„CZY PAN BÓG JEŹDZI NA WAKACJE?” 

Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na temat 
wakacji, ośmioletni Piotrek zapytał mnie: „Czy Pan 
Bóg jeździ na wakacje?”. Wywołało to falę śmiechu 
w całym kościele. Koledzy i koleżanki Piotrka śmiali 
się tak głośno i długo, że nie można było kontynu-
ować kazania. Ubawieni byli nawet rodzice obecni na 
Mszy św. Tylko kolega Piotrka, dziewięcioletni Łu-
kasz, kiedy wszyscy się śmiali, podniósł rękę. Poda-
łem mu więc mikrofon, a on stwierdził, że pytanie, 
które zadał Piotrek, nie jest wcale takie śmieszne. Co 
więcej, stanowczym głosem oznajmił, że zna odpo-
wiedź. W całym kościele zaległa cisza. Wszyscy byli 
zdumieni i zastanawiali się, co też powie dziewięcio-
latek. Tymczasem Łukasz nabrał w płuca powietrza 
i z całych sił, głośno i odważnie udzielił odpowiedzi, 
mówiąc: „Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale 
pod warunkiem że my Go ze sobą zabierzemy, a nie 
zostawimy w domu!”. W całym kościele wszyscy po-
spuszczali głowy i trwała cisza. Tylko rodzice Łukasza 
byli dumni, że mają tak mądrego syna. Choć pozor-
nie pytanie mogło wydawać się śmieszne, to już od-
powiedź na nie może zmusić nas do zastanowienia.  


