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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! 
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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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   14th Sunday of Ordinary Time 
 In 1955, a husband and wife songw-

riting team attended a youth retreat in Cali-

fornia. They put together a song that captured 

their hopes for a better, more peaceful world. 

The song quickly spread around the world 

and has been sung by many famous singers 

and entertainers. It’s been sung in church, at 

rallies and in bathroom showers all over the 

country! The song was “Let There Be Peace 

on Earth, And Let it Begin With Me.” 

 Jesus gives His disciples a mission 

and directions how to achieve it. They go to 

all the towns He will visit and prepare the 

people to hear His message. There is urgency 

to the work: they are not to carry anything 

that will delay them, nor should they fuss 

about what they eat or where they stay. An-

nounce the reign of God and move on.  

The conversion of each town started with the 

work and example of the disciples. 

 We each have our own personal mis-

sion, given in baptism and that unfolds over 

time. Some are called to religious life, others 

to marriage, some to parenthood, others to 

social service or teaching or caring for the 

sick. Whatever our mission, the Lord calls us 

to it with a sense of urgency and importance. 

Your good work and example will announce 

the reign of God is at hand. Let it begin with 

you! 

First Saturday, July 6, 2013 

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

      18-tych Urodzin, int. Babcia 

4:00 PM + Aleksander & Stefania Leniewicz, int. Family 

7:00 PM + Genowefa Kupiec, int. Siostra z rodziną 

First Sunday, July 7, 2013 

8:00 AM + Józef Marciniak, int. Rodzina Pruchniewskich 

9:30 AM + Ruby & Joseph Jankowski, int. Evelyn Rolak & Family 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

  -  Wystawienie N.S., adoracja i zmiana Taj. Różańca 
Monday, July 08, 2013  
7:00 AM + Edward Pijanowski, int. Barbara & Wiesław Bielicki 

8:00 AM + Cyril Augustin, int. Rolak Family 

Tuesday, July 09, 2013  
7:00 AM + Fr. Tadeusz Kwaśniewski, Sabina Kwaśniewska 

  + Zofia, Jakub, Józef, Kazimiera Pawłusiak     

8:00 AM -  W intencji Nadege & Fernando Jocelyn,  

     Yvondege, Devon, Starlauralee & Tatiayna Dietz,  

     int. Rodzina 

+ Rev. Patrick Rolak, int. Rodzina Rolak  

+ Kazimierz Zyskowski (rocz.), int. Siostra z rodziną 

Wednesday, July 10, 2013  
7:00 AM + Franciszek Iwańczuk, int. Daughter 

8:00 AM + Oliver Winsett (1 rocz.), int. Dziadek 

Thursday, July 11, 2013 - św. Benedykta, opata  
7:00 AM -  God's Blessings & Health for Alicja & Władysław on  

     their 36 Wedding Anniv., int. Self 

  -  God's blessings & health for Stanisław, Janina 

8:00 AM + Józef Marciniak(5 rocz.), int. Rodzina 

+ Czesław i Zofia Duda, int. Córka Gienia z rodziną 

+ Eugenia i Antoni Rodz, int. Siostra Amalia 

Friday, July 12, 2013  

7:00 AM + Mary & Frank Lima, int. Jeanne Egan 

8:00 AM + Stanisław Widawski, int. Wiesław Widawski z rodziną 

Saturday, July 13, 2013  
8:00 AM + Bolesław Gołębiowski, int. Rodzina 

4:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

7:00 PM + Marianna i Jan Modzelewscy, int. Synowa i wnuki 

Sunday, July 14, 2013  
8:00 AM + Donna Adams, int. Jerzy Cholewiński 

9:30 AM + Stanley & Edna Bobrowiecki, int. Rolak Family 

11:00 AM + Józef Wróblewski, int. Córka z rodziną  

 

 
Scripture for the week of July 7, 2013 
7 SUN Is 66:10-14c/ Gal 6:14-18/ 

Lk 10:1-12, 17-20 or 10:1-9 

8 Mon Gn 28:10-22a/ Mt 9:18-26 

9 Tue Gn 32:23-33/ Mt 9:32-38 

10 Wed Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a/ 

 Mt 10:1-7 28 

11 Thu Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5/ 

Mt 10:7-15 

12 Fri Gn 46:1-7, 28-30/ Mt 10:16-23 

13 Sat Gn 49:29-32; 50:15-26a/  

 Mt 10:24-33 

14 SUN Dt 30:10-14/Col 1:15-20/ 

Lk 10:25-37 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=uczniowie+jezusa&source=images&cd=&cad=rja&docid=coxEbHDg55CgkM&tbnid=dT9TlLim11BIXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmojawiarakatolicka.blox.pl%2Ftagi_b%2F275%2FJezus.html%3FPageNumber%3D2&ei=vvXSUZSLGpjd4APc44HYDw&b
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

MAINTENANCE AND REPAIR. 
 

MARCH 2013 
Income:     $24,857.16 

Expences:  $24,488.44 

Profit: +$368.89 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  July  
General: That World Youth Day in Brazil may 

encourage all young Christians to become disci-

ples and missionaries of the Gospel. 

Missionary: That throughout Asia doors may 

open to messengers of the Gospel. 

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). 

XIV 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 

New Mass Intentions 

Book! 
New Mass Intention Book 

for 2014 will be open on 

July 8, 2013. Please come 

to the Rectory to schedule 

Mass intentions. 

 

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

port to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $14,505. 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  

A new CCD academic year will start in September. In that 

month we will also start a Confirmation class (everything 

in Polish). Please remember that you need to bring your 

Baptismal certificate to attend First Holy Communion or 

Confirmation 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! 

      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 Sacra-

ment at 6:00 PM and opportunity of Sacrament of 

Reconciliation. God Bless You!         

 CIRCLE OF FRIENDS POLKA DANCE 
 All are cordially invited to a 

Polka dance by Matousek 

“The Boys” Band to be held at 

the German American Club at 

78 Carter Ave., in Pawtucket, 

RI. On Saturday July 13, 2013 

from 7:00PM to 11:00PM. 

Ticket cost $17.00. More info 401-569-642 or 

www.gacsri.org.  

Parking Lot! 
Please come to the parish 

office to get permission to 

park your car  in the par-

king lot.  Your donation 

helps us with the upkeep of 

the parking lot. We ask that 

you please refrain from 

dumping trash by your car.  We have 3 trash barrols 

for your use. 

Thank you for your cooperation and understanding. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=NzxcZxYPn-njvM&tbnid=QmD2FP4JBfNOjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.northeastern.edu%2Fconferences%2Fplanning%2Fparking.html&ei=jrfJUea9Lobf0QHj1ICgDA&bvm=bv.48293060,d.dmQ&psig=A
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=book+intentios+mass&source=images&cd=&cad=rja&docid=XoyojoaRGeFocM&tbnid=jcU_hfjE3YOWBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.matthewfsheehan.net%2Findex.cfm%3Fevent%3DProductDetails%26CategoryID%3D755%26ProductID%3D14
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

        REMONTY I NAPRAWY. 
 

● Kolekta I - $1,664.00 

● Kolekta II - $757.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - LIPIEC 

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, 

który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich 

młodych chrześcijan do stawania się uczniami i mi-

sjonarzami Ewangelii.  

Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azja-

tyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewan-

gelii. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy - naśladując Maryję, Wzór naszej wiary - 

umieli w całkowitej uległości powierzyć się Bogu  

w każdym wydarzeniu naszego życia. 

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! 

XIV 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 $14,505. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

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 wieczorem. Przed Mszą Św. o godz. 6:00 

PM będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia, adora-

cja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramen-

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

skim bez zmian. Szczęść Boże.             

CIRCLE OF FRIENDS POLKA DANCE 
Polonia proszona jest  na zabawę  

i występ zespołu „The Boys”  

Mike’a Matousek w amerykańsko-

niemieckim Klubie przy 78 Carter 

Ave, w Pawtucket, RI, w sobotę, 

w dniu 13 lipca 2013 r. w godz. od  

7:00PM do 11:00 PM. Cena biletu 

- $17. Więcej informacji pod tel. 401-726-9873.  

 Zapisy na nowy Rok 

Katechetyczny! 
Zapisy uczniów na religię na 

nowy rok oraz zapisy Kandyda-

tów do Sakramentu Bierzmowa-

nia w 2014 roku będą trwały 

przez całe wakacje. Zapraszamy 

do biura parafialnego. Osoby przygotowujące się do I 

Komunii  Św. oraz Bierzmowania mu-

szą 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! 

KORZYSTANIE Z PARAFIALNEGO PARKINGU 

Korzystający z parkingu w ciągu tygodnia proszeni 

są o zgłaszanie do biura parafialnego swojego samo-

chodu. To wyraz osobistej kultury i uczciwości, by 

nie parkować „na dziko”. 

Złożona ofiara za parko-

wanie przeznaczona jest 

na utrzymanie parkingu. 

 Parkujących samo-

chody uprasza sie także  

o zachowanie porządku na 

parkingu, by nie wyrzucać 

śmieci obok samochodu - 

do tego celu znajdują się  

3 kosze na śmieci ustawione na parkingu.  

 Dziękuję za zrozumienie i właściwe podejście 

do tego zagadnienia.  

Nowa Księga Intencji Mszalnych na 2014 r. 

 Nowa Księga In-

tencji Mszalnych na rok 

2014 będzie dostępna od 

8 Lipca 2013 r.  

 Wszystkich zainte-

resowanych zapraszamy 

do biura parafialnego. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=NzxcZxYPn-njvM&tbnid=QmD2FP4JBfNOjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.northeastern.edu%2Fconferences%2Fplanning%2Fparking.html&ei=jrfJUea9Lobf0QHj1ICgDA&bvm=bv.48293060,d.dmQ&psig=A
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=zabawa%2Btaneczna&source=images&cd=&cad=rja&docid=TcRiFn4w_8WvJM&tbnid=A5a1vf8r93-_fM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.przegladponidzia.pl%2F2012%2F07%2F11%2F&ei=67XJUYvJDuPK0gHexIHoAQ&bvm=bv.48293060,d.dmQ&psig=A
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 Szatan, Zły duch zastawia nam wiele pułapek na dro-
dze do Boga. Wszystkie one są odbiciem grzechu w Raju. Jest 
to nieustanne przekonywanie nas, że Bóg o nas zapomniał, że 
nie jesteśmy dla Niego nic warci, że nie pamięta o nas, że nie 
wie, czego nam potrzeba, że w jakiś sposób musimy sami za-
dbać o siebie. Jak mamy się zachować w tej sytuacji i gdzie szu-
kać pomocy? Dzisiejsze czytania dają nam odpowiedź na to py-
tanie. 
 Św. Paweł przypomina: Nie daj Boże, bym się miał chlu-
bić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,  
a ja dla świata”. Zaprasza abyśmy 
czerpali moc z krzyża Chrystusa i w 
ten sposób odnowili się w myśleniu, 
które ma uczynić nas nowym stworze-
niem.  W jaki sposób? Powszech-
ne myślenie jest następujące: konse-
kwentne realizowanie wartości, dąże-
nie do miłości, wierności, pokoju czy 
sprawiedliwości jest bardzo trudne a 
wręcz niemożliwe. Zazwyczaj ci, któ-
rzy próbują to czynić, kończą źle. Tak 
właśnie stało się z Panem Jezusem, 
który umiera na krzyżu tylko dlatego, 
że do końca wiernie głosi, że Bóg jest 
naszym dobrym Ojcem, On sam naszym bratem, że Bóg trosz-
czy się o nas, że jest dobrocią, pokojem serca, a On - Jezus jest 
drogą do Ojca.  
 Rzeczywiście, może nas przerażać tak konsekwentne 
dążenie do urzeczywistnienia wartości miłości, pokoju i brater-
stwa, które głosił Jezus. Ale zobaczmy czy nie bardziej przeraża-
jąca jest inna perspektywa: udawanie ludzi szczęśliwych a jedno-
cześnie drżenie, czy ktoś o mnie nie pomyśli źle, nie spojrzy 
krzywo, nie oceni niewłaściwie, nie skrytykuje itd. Życie chrześci-
janina to zaproszenie do wolności, do radości, do pokoju serca, 
zaproszenie do uwolnienia się spod władzy tego, co inni o nas 
myślą. Bo gdy temu podlegamy, wtedy dajemy się sterować  
i manipulować. Tracimy możliwość wpływania na własne życie, 
podejmowania decyzji zgodnych z wyznawanym systemem war-
tości, decyzji płynących z serca, zgodnych z tym, co podoba się 
Bogu, bo będziemy zabiegali w strachu i drżeniu o to, aby przy-
podobać się ludziom a nie Bogu. Św. Paweł przypomina że ma-
my właśnie podobać się Bogu a nie ludziom: „Dlatego też stara-
my się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od 
Niego jesteśmy” (2 Kor 5, 9). Podobanie się Bogu polega na 
skupieniu się na służeniu Jemu. Gdy chcemy podobać się lu-
dziom wtedy zarzucamy nasze wartości, rezygnujemy z prawdzi-
wej wolności, radości i pokoju serca płynących z wiary, że Bóg 
nas kocha jako swoje własne dzieci, że w Nim mamy oparcie  
i siłę. Wtedy stajemy się podatni na zmienne opinie naszego 
otoczenia, inni mogą wywierać na nas presję, wpływać na nas 
nawet do tego stopnia, że stracimy wolność i możemy stać się 
zależni od innych. Bóg nie chce takiej zależności. On chce i po-
trzebuje naszej wolności, bo tylko dzięki niej możemy kochać. 
Nie możemy kochać Boga, bliźnich i siebie bez wolności. Wol-

ność jest warunkiem relacji miłości. Jeśli jej nie ma to możemy 
mówić jedynie o relacji przypodobania się, zasłużenia, przymile-
nia się. Ale nigdy w takich relacjach nasze serce nie będzie ani 
radosne, ani spokojne, a już na pewno nie będzie szczęśliwe. 
 To ciekawe, że z ust ludzi świętych czyli wolnych w de-
cydowaniu o sobie w sposób budujący ich samych i bliźnich 
można usłyszeć radość i pokój. To świadectwo ludzi, którzy nie 
doszli do wielkich rzeczy, nie osiągnęli wielkich sukcesów, ale 
czują się blisko Boga. To ludzie, którzy całe swe życie poświęcili 
służbie prawdzie, miłości, pokojowi. Służbie Bogu i ludziom.  
 W zapominają o sobie, o tym, że trzeba podobać się 

ludziom, znajdować u nich pochwały, 
poklask. Oni z tego zrezygnowali. Zapo-
minają o sobie bo nieustannie pamiętają 
o Bogu. Święty to człowiek, którego nie 
interesuje akceptacja siebie. On się  
w pewnym sensie tym nie zajmuje, bo 
ważniejsze dla niego jest bycie dla dru-
gich, służenie Bogu. Św. Ignacy Loyola 
nie zajmował się problemem akceptacji 
siebie. Nie miał na to czasu. Bo jego 
życie było wypełnione służbą Bogu  
i ludziom. Jedno z jego zawołań brzmi: 
kochać i służyć we wszystkim. 
 To przedziwne, że w obecnych 

czasach tak bardzo cierpimy na syndrom braku miłości siebie, 
akceptacji siebie czy też zgody na siebie. A może jest tak dlate-
go, że zapominamy, że będąc chrześcijanami jesteśmy na pierw-
szym miejscu posłanymi, tak jak 72 uczniów z dzisiejszej Ewan-
gelii? Bóg zapraszając nas do życia, zaprasza nas nie w pustkę, 
ale do wspólnoty Kościoła. To tu w niej mamy odnaleźć swoje 
szczęście. To w niej mamy rolę do spełnienia. Także Ty masz 
szczególne miejsce i rolę do spełnienia we wspólnocie Kościoła, 
którą powołał do istnienia. Jeśli odrzucamy to podstawowe po-
wołanie do miłości rozumianej na zasadzie służby, to nie dziwmy 
się, że mamy problemy z akceptacją siebie, z miłością do siebie.  
Bo może chcielibyśmy kochać siebie, ale już nie innych? Bo mo-
że chcielibyśmy mieć życie, ale poza Kościołem? Ale to nie jest 
możliwe! Ten, kto kocha, ten stawia w centrum swego życia war-
tości, a więc to co niezmienne: życie na Bożą chwałę, miłość 
braterską, małżeńską czy też oblubieńczą na drodze życia za-
konnego, kapłańskiego. Ten, kto tak kocha, skupia się na sobie. 
Przestaje go interesować co inni powiedzą o nim, jak na niego 
będą patrzeć, czy będzie się im podobał czy nie. Po prostu nie 
ma na to czasu, nie zajmuje się tym. Otwiera się przed nim hory-
zont wolności. Jego interesuje tylko jedno: służyć Chrystusowi 
i to Chrystusowi ukrzyżowanemu, bo On świadczy o tym, że Bóg, 
nasz Dobry Ojciec nas kocha i o nas pamięta.  
 Św. Paweł nie żałował, że się nawrócił. Cieszy się  
i dzieli się swoją radością z odnalezienia Chrystusa. Jemu 
wszystko poświęca, tylko dla Niego chce żyć. Prośmy w czasie 
tych rekolekcji, aby podobna przemiana dokonała się w naszych 
sercach, aby Jezus usunął lęk i napełnił nas miłością, usunął 
strach i tchnął w nas odwagę, zabrał opory i dał pragnienie sta-
wiania tylko Jego w centrum naszego życia.  

             


