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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=za%2Bkogo%2Buwazaja%2Bmnie%2Btlumy&source=images&cd=&cad=rja&docid=vcDIQeS_DrWeiM&tbnid=ramt1AEGZBBkaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvivificat1.blogspot.com%2F2012_04_01_archive.html&ei=wlTAUb7kO-m50AH_-oDADQ&bvm=b
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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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      12th Sunday of Ordinary Time 
           The toughest questions asked on a test 

are those that require the students to apply 

their knowledge and come up with an answer 

that will solve a problem or respond to a situ-

ation. These questions are more difficult than 

tests that have one correct answer. Students 

cannot simply memorize information and 

then give it back. Instead, they must under-

stand the information and be able to recogni-

ze when it applies and when it doesn’t.  

 Jesus asks questions that require so-

me thought and lots of faith. When He asks 

the Apostles who they say that He is-the ans-

wer is one of faith. They must see beyond the 

man, beyond their mentor, beyond their 

friend. They must see the Messiah, the Son 

of God. And they must believe it. 

 Answering the questions of Jesus 

becomes a life-long task for every believer. It 

is not so much by words as much as it is by 

deeds. If we believe, it must show in our ac-

tions because we recognize the power and 

presence of God in people, in events, in sa-

craments and in everyday life. See beyond it 

all to see the Messiah and Lord, the Person of 

Jesus Christ. 

Saturday, June 22, 2013 - św. Jana Fishera i św. Tomasza More  
8:00 AM -  Nowenna 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 

Monday, June 24, 2013 - Urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

7:00 AM -  Novena for the Living and deceased Fathers (Day 9) 

8:00 AM + Teofil Urbaniak (rocz.), int. Córka 

Tuesday, June 25, 2013 

7:00 AM -  God's blessings & health for Wanda & children 

  -  God's blessings & health for Stanisław & Janina 

8:00AM + John Kowalczyk, int. Żona i dzieci 

  + Helena Pawlik i Oliver Winsett, int. Mąż i dziadek 

  + Tomasz Ignaciuk, int. Rodzice 

Wednesday, June 26, 2013 

7:00 AM + Robert Pokorski, int. Richard Rolak 

8:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Mąż 

Thursday, June 27, 2013 - św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa 

7:00 AM - The Mass in the honor of St. Yves, int. Jeremy Robert 

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Moniki z okazji 18-tych  

      Urodzin, int. Babcia 

  -  Msza dziękczynna za zakończenie szkoły Dominika  

                 i Moniki z prośbą o dalsze w nowych szkołach 

Friday, June 28, 2013 - św. Ireneusza, męczęnnika 

7:00 AM  + Robert Pokorski, int. Maria Gugała z rodziną 

6:00 PM -  Koronka do Bożego Miłosierdzia, spowiedź  

6:30 PM -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

7:00PM  + Adela i Franciszek Liszewski, int. Córka z Rodziną 

Saturday, June 29, 2013 - Urocz. św. Piotra i św. Pawła, Apostołów 

8:00 AM  + Apolonia i Piotr Nowak, int. Córka z rodziną 

4:00 PM  + Lucy, Edward, Barbara, Jean Sweda,  

     int. Children and Siblings 

7:00PM  -  O zdrowie i Boże błog. dla Reginy i Eugeniusza 

      Marczuk w 40-tą rocz. ślubu, int. Wlasna  

Sunday, June 30, 2013          
8:00 AM + Władysław Ubowski, int. Brat i bratowa   

9:30 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

10:30 PM  -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

11:00 AM + Weronika i Władysław Bućko, int. Teresa z rodziną 

Scripture for the week of June 23, 2013 

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

  Gal 3:26-29/ Lk 9:18-24 

24 Mon Vigil: Jer 1:4-10/1 Pt 1:8-12/ 

Lk 1:5-17, Day: Is 49:1-6/Acts 

13:22-26/ Lk 1:57-66, 80 

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

26 Wed Gn 15:1-12, 17-18/ Mt 7:15-20 

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

15-16/ Mt 7:21-29 

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

29 Sat Vigil: Acts 3:1-10/ Gal 1:11-

20/ Jn 21:15-19 Day: Acts 12:1

-11/ 2 Tm 4:6-8, 17-18/ 

Mt 16:13-19 27 

30 SUN 1 Kgs 19:16b, 19-21/Gal 5:1, 

13-18/ Lk 9:51-62 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=za%2Bkogo%2Buwazaja%2Bmnie%2Btlumy&source=images&cd=&cad=rja&docid=yg-S1uetbh7QaM&tbnid=Zmh8iGlntG3G6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.deon.pl%2Freligia%2Fduchowosc-i-wiara%2Fpismo-swiete-rozwazania%2Fart%2C246%2
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

  PETER’S PENCE. 
♦ 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). 

XII 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! 

      Change of Mass Schedule: 
During July and August the Friday’s Mass at 

7:00 PM will be celebrated at 8:00 AM except on 

First Friday on the month. Mass on First Friday 

will be celebrated at 7:00 PM. 

 Before the Mass we will have Devine 

Mercy Devotion with the Exposition of the 

Blessed Sacrament at 6:00 PM and opportunity 

of Sacrament of Reconciliation.  

                God Bless You!  

                                  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 occasion of my 

XX Ordination Anniversary 

and my name 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   

        DLA OJCA ŚWIĘTEGO. 
 

● Kolekta I - $1,505.00 

● Kolekta II - $917.00 

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! 

XII 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.  
  MSZE ŚWIĘTE W LIPCU I SIERPNIU! 
W miesiącach wakacyjnych (Lipcu i Sierpniu) 

Msze św. będą sprawowane codziennie o godz. 

8:00 rano,  w Piątki również, za wyjątkiem 

pierwszych Piątków miesiąca Lipca i Sierpnia, 

kiedy to Msza św. będzie o godz. 7:00 wieczo-

rem. Przed Mszą Św. o godz. 6:00 PM będzie 

Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Naj-

świętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu 

Pojednania - spowiedzi. Msze Św. w jęz. angiel-

skim bez zmian. Szczęść Boże.         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 
 

     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 
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 Jest we współczesnej kulturze i społeczeństwie coś, co 
nam może pomóc w zrozumieniu Ewangelii z dzisiejszej niedzie-
li, a jest nim sondaż opinii publicznej. Stosuje się go powszech-
nie w polityce, ekonomii, handlu. Także Jezus przeprowadził 
pewnego dnia takie badanie opinii publicznej, lecz nie w celach 
politycznych, lecz edukacyjnych.  
 Jezus, zatrzymał się by odpocząć i będąc tylko z apo-
stołami, zadał im nieoczekiwanie pytanie: 
„Za kogo uważają ludzie Syna Człowiecze-
go?” Zdaje się, że apostołowie tylko czekali 
na to, by móc wreszcie przedstawić glosy 
krążące na Jego temat, a o których zapewne 
wielokrotnie rozmawiali między sobą. „ Jedni 
– odpowiedzieli – za Jana Chrzciciela, inni 
za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo 
za jednego z proroków”. Ale Jezus nie chciał 
mierzyć poziomu swej popularności lub 
wskaźników aprobaty ludzi. Cel Jego był 
inny. Naciskając więc, pyta: „ A wy za kogo 
Mnie uważacie?”  
 To drugie pytanie zaskoczyło ich 
całkowicie. Milczenie, patrzenie jeden na 
drugiego. Czytamy, że jak po pierwszym 
pytaniu wszyscy odpowiedzieli chórem, to tym razem czasownik 
jest w liczbie pojedynczej: „odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego”.  
 Pomiędzy tymi dwoma odpowiedziami jest ogromny 
przeskok. Jeżeli, by dać odpowiedź na pierwsze pytanie, wystar-
czyło dokoła rozejrzeć się i posłuchać ludzi, to by odpowiedzieć 
na drugie pytanie, trzeba było zajrzeć do własnego wnętrza  
i wsłuchać się w inny głos, który nie pochodził od ciała i krwi, ale 
od Ojca, który jest w niebie.  
 Piotr otrzymał oświecenie z wysoka. Jest to pierwsze 
jasne stwierdzenie prawdziwości tożsamości Jezusa z Nazaretu. 
Pierwsze publiczne wyznanie wiary w Chrystusa. Wyobraźmy 
sobie ślad pozostawiony na wodzie przez statek. Rozszerza się 
on w miarę, jak statek posuwa się do przodu, aż w końcu ginie w 
oddali. Ale zaczyna się w małym punkcie, którym jest dziób stat-
ku. Podobnie jest z wiarą w Jezusa Chrystusa. Jest ona takim 
śladem, który rozszerzał się w ciągu dziejów aż po krańce ziemi. 
Ale zaczął się od małego punktu. Punktem tym było Piotrowe 
wyznanie wiary: „ Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.   
 Sonda Jezusa jest dwustopniowa. Pierwsze pytanie: 
„Za kogo uważają Mnie ludzie?” i drugie: „ Wy za kogo Mnie 
uważacie?” Nie można nie zadać sobie pytania: „ A my w jakim 
jesteśmy punkcie?” Łatwo jest zebrać opinie o Jezusie. Trudno 
byłoby zliczyć książki, które przedstawiają, co myśleli o Jezusie 
filozofowie, teologowie, pisarze, nawet ateiści.  
 To wszystko pozwala pozostawać neutralnie, z dala od 
Jezusa. Między nami a Jezusem zostaje umieszczony filtr 
ochronny cudzych opinii za i przeciw Niemu. Nie potrzeba podej-
mować żadnych decyzji. To tak, jakby wziąć mikrofon do ręki  
i zacząć rozpytywać ludzi, na kogo będą głosować w najbliż-
szych wyborach. Nie trzeba mieć żadnych preferencji politycz-
nych, aby to zrobić. Kiedy jednak słyszymy „ wy „, a raczej „ ty „, 

wszystko zmienia się i staje się poważne: „Ty, właśnie ty, za 
kogo Mnie uważasz?”.  
 Nie można już wymigać od odpowiedzi. Musisz jasno 
się wypowiedzieć, dokonać wyboru w twoim sumieniu. To tak 
jakby podczas sondy ktoś z pytanych wziął mikrofon w ręce i 
zapytał prowadzącego wywiad: „A na kogo ty będziesz głoso-
wał?” Wszystko się zmienia. Niestety, także i dzisiaj, jak i wów-

czas, w tym miejscu topnieją szeregi. Nie-
liczni godzą się odpowiedzieć na to drugie 
pytanie. Ale błogosławieni są ci, którzy 
mają odwagę przyjąć łaskę i wyznać:  
„ Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. 
A więc nie tylko prorok, lecz Syn Boży.  
Chrześcijaństwo trwa dzięki tej wierze lub 
bez niej ginie.  
Istnieją budowle z metalu ( wieża Eiffla) 
tak skonstruowane, że gdy dotknie się ich 
w pewnym miejscu lub przesunie konkret-
ny element, wszystko się zawali. Taki jest 
też gmach wiary chrześcijańskiej, a tym 
newralgicznym punktem jest boskość Je-
zusa Chrystusa. Dzięki niej właśnie chrze-
ścijaństwo odróżnia się od innych religii na 

świecie. I tej dokładnie wierze, nie jakiejś innej, przyrzeczone jest 
zwycięstwo: „ A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że 
Jezus jest Synem Bożym?” ( 1J 5,5 ).  
 Michael H. Hart jest autorem książki pt. „100 postaci, 
które miały największy wpływ na dzieje ludzkości”. Książka ta 
wywołała wiele kontrowersji. Wśród tych postaci umieścił również 
Jezusa Chrystusa i sklasyfikował Go na III miejscu, co właśnie 
wywołało wspomniane kontrowersje. Chrystus przegrał z Maho-
metem i Izaakiem Newtonem (1642-1727). Dlaczego Chrystus 
nie znalazł się na I miejscu? Autor uzasadnia w ten sposób, że 
gdyby zasady etyczne, które głosił Jezus, a zwłaszcza: 
„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, 
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A wam powiadam: 
Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują ( Mt 5,43-44 ) i parę wierszy wcześniej: „Nie stawiaj-
cie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nad-
staw mu i drugi” – były przestrzegane, autor nie wahałby się 
umieścić Jezusa na pierwszym miejscu tej książki.  
 „ Faktycznie – uzasadnia dalej autor – nie są one szero-
ko przestrzegane. W rzeczywistości nie są one nawet powszech-
nie uznawane. Większość chrześcijan uważa nakaz „ Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół” najwyżej za ideał, który mógłby być zreali-
zowany w jakimś doskonałym świecie, ale który nie jest rozsądną 
zasadą postępowania w świecie rzeczywistym, w którym żyjemy. 
Zazwyczaj nie stosujemy się do tej zasady, nie oczekujemy też 
od innych, aby się do niej stosowali, ani nie uczymy tego, na-
szych dzieci. Najbardziej oryginalny element nauk Jezusa pozo-
staje zatem intrygującą, ale w zasadzie nie realizowaną suge-
stią”.  
 Wszyscy zapracowaliśmy na to aż III miejsce Jezusa. 
Wszyscy też pracujemy na opinię o Jego Kościele, bo z nas on 
się składa. Miejmy tego świadomość.  

      "A wy za kogo Mnie uważacie?"          
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