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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 



  3 

 

 

Saturday July 25, 2015 - święto św. Jakuba, apostoła 
 8:00 am † Marianna i Tadeusz Czołpiński — Rodzina  

 2:00 pm - Ślub: MICHAEL SOLARCZYK I LINGSEE HUNG 

 4:00 pm †  Adolph Palczynski— Sister     

 7:00 pm † Joanne Anna Saraczyński — Zenia Grochowska z rodziną 

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 26 - 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Teresa Gościniak (1 roczn.) — Krzysztof Świąder  

  z rodziną 

 9:30 am † Carol Sadowska (9th anniv.) — Family 

Monday, July 27, 2015  
 7:00 am  

 8:00 am † Leokadia Bielicki — Stanisław i Apolonia Skrzyniarz 

Tuesday, July 28, 2015  

 7:00 am - Thanksgiving to Our Lady of Częstochowa   

  — Blandine Dorinville 

 8:00 am † Leokadia Bielicki — Jadwiga Kozłowska 

Wednesday, July 29, 2015 - św. Marty 
 7:00 am  

 8:00 am † Ryszard Leończuk — Córka z rodziną 

Thursday, July 30, 2015  
 7:00 am  

 7:00 pm † Adele J. Sears — Lucia i Ela Grochowski   

  † Józef Pelczar — Adam i Agnieszka Chojnowski 

Friday July 31, 2015 - św. Ignacego Loyoli 
 7:00 am  

 6:00 pm - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka   
  do Miłosierdzia, Spowiedź 

 7:00 pm † Helena i Wacław Krasiński— Synowa z rodziną 

Saturday August 1, 2015 - św. Alfonsa Liguoriego  
 8:00 am † Zosia (Sławatycka) Molinari — Alicja Kozakiewicz  

  z rodziną      

 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

 7:00 pm † Ewa Sendrowska, Roman Topor — Rodzina 

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 2 - 18 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Stanisława i Józef Koc — Siostra Alicja z rodziną 

 9:30 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband and son  

  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

 11:00 am  - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

   - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny  

   i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu — Własna 

       11:00 am † Natalia Maziarz — Syn Władysław z żoną 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  - O Boże błogosławieństwo i  zdrowie dla Bogumiły, 

    Wincentego i Krzysztofa Giro — Waldemar Giro 

 

Scripture for the week of July 26, 

2015 

26 SUN 2 Kgs 4:42-44/Eph 4:1-6/Jn 6:1-15 

27 Mon Ex 32:15-24, 30-34/Mt 13:31-35 

28 Tue Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28/Mt 13:36-

43 

29 Wed Ex 34:29-35/Jn 11:19-27 or Lk 

10:38-42 

30 Thu Ex 40:16-21, 34-38/Mt 13:47-53 

31 Fri Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37/

Mt 13:54-58 

1 Sat Lv 25:1, 8-17/Mt 14:1-12 

2 SUN Ex 16:2-4, 12-15/Eph 4:17, 20-24/

Jn 6:24-35 

After the hurricane devastated the south, a 

group decided to travel there for 10 days to 

help with the rebuilding efforts. Many people 

wanted to go, but could not get time from 

work or were constrained by other responsi-

bilities. A local business proposed a plan that 

would enable everyone to support the effort, 

even though they could not go. Donations of 

food, supplies, campers, and trucks were ma-

de, all of which enabled the crew to do a gre-

at job. The community supplied the mission 

and great things happened. 

 

When God gives us a mission, He supplies 

what we need. He never asks us to do any-

thing without giving us all that is necessary 

for success. There are countless examples of 

people who have achieved the impossible 

because they trusted in the power of God. 

How many churches, schools, hospitals, mis-

sions, programs and social causes have flo-

urished in spite of opposition and skepti-

cism? What God decides, He also provides. 

Just when we think we cannot possibly re-

concile, forgive, feed, clothe, give or pray, 

the Lord comes through and we find that we 

have all that we need. 

 

What is your impossible task? What is it that 

God wants you to do? Trust in His Providen-

ce. As the proverb says, Plan as though all 

depends on God; work as though all depends 

on you. He will not fail you. 

                                         ~James Gaffney 
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17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for July 2015 
Universal: That political responsibility may be lived at all 
levels as a high form of charity. 
Mission: That, amid social inequalities, Latin American 

Christians may bear witness to love for the poor and con-

tribute to a more fraternal society. 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for August 20-

2015 

Universal: That volunteers may give themselves ge-

nerously to the service of the needy. 

Mission: That setting aside our very selves we may 

learn to be neighbors to those who find themselves 

on the margins of human life and society. 

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). 

MASS INTENTIONS FOR 2016MASS INTENTIONS FOR 2016  
On June 29th the Parish Office  

started booking Holy Masses for 2016. 

KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016  
Od dnia 29 czerwca można zamawiać Msze święte na 

przyszły rok. 

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.  

Dziękujemy wszystkim, którzy 

wzięli udział w Kweście Katolic-

kiej w Parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Dotychczas 

zebraliśmy $18,918 kwoty doce-

lowej $16,945. Poprzez Państwa wsparcie nasza wspólno-

ta parafialna skutecznie zjednoczy siły z Kościołem ogar-

niającym troską bliźnich. Jeśli jeszcze nie wzięli Państwo 

udziału w Kweście Katolickiej 2015, proszę odwiedzić 

stronę www.bostoncatholicappeal.org lub zabrać odpo-

wiednią kopertę dostępną przy wyjściu z kościoła, Dzię-

kujemy za modlitwy i wsparcie. 

 HARVEST FESTIVAL  
On September 20th we shall 
celebrate our Parish 
‘Dożynki’ - Harvest Fe-
stival. As every year we will 
prepare lots of good food, 
music, lottery and much 
more. 

Once again we will have a book sale. Therefore 
we are asking you to donate books – new or used, 
most desirable in Polish, for children and adults. Ple-
ase bring the books to the parish office.  

Donations of stuffed animals to be used as prizes 
for children, will also be appreciated. 

We are looking forward to this event and hope it 
will be a great success. To make it happen we need 
your help in preparing for the event. All volunteers 
are asked to call or come to the parish office. Those 
who can’t help with the preparations may make 
a donation to our church. 

Please remember, you are all invited, your families 
and friends too.  

CCORNERORNER  FORFOR  UNWANTEDUNWANTED  RELIGIOUSRELIGIOUS  ITEMSITEMS  
In the church hall next to the library there is a table for 

religious items. There you can dispose of unwanted 

(old, worn out ...) religious items (crosses, images, 

prayer books, rosaries, etc.) that can not be disposed of 

in the trash, especially if they have been blessed. Per-

haps someone else would want to take such an object, 

renew, repair and use it. If not, they will be burned with 

dignity. 

There you can also leave new items if you want to 

share them with others. 

 CATHOLIC CATHOLIC   
RELIEFRELIEF  

SERVICES SERVICES   
COLLECTIONCOLLECTION  

 

Next week’s second collec-

tion is for Catholic Relief 

Services. This collection 

supports emergency relief, 

human development, and peace initiatives in 99 countries 

around the world, where nearly half the population lives 

on less than $2.00 a day. The collection funds the mini-

stries of five Catholic Church organizations: Catholic Re-

lief Services (CRS), Catholic Legal Immigration Network, 

Inc. (CLINIC), Migration and Refugee Services (MRS), 

Social Development and World Peace (SDWP), and The 

Holy Father’s Relief Fund. For more information, please 

visit www.usccb.org/crscollection. 

 

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
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvt58a27MYCFQEVPgod9DkEgQ&url=http%3A%2F%2Fwww.izzykaizerdesigns.com%2Fmy-work%2F&ei=ElauVeucF4Gq-AH085CICA&bvm=bv.98197061,d.cWw&psig=AFQjCNGpNIkUZwqBw_lrv
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,750.00; Kolekta II - $ 932.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Catholic Relief Services - Katolicką pomoc 

 zagraniczną”. 

CHURCH DONATIONS  ♦ by Alicja Kozakiewicz - $50 
            ♦ by Irena Jaworski - $200 
            ♦ by parishioner - $50 

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 Basz-

kiewicz, 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! 

17 NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - lipiec 2015 

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna 

była przeżywana na wszystkich poziomach jako wznio-

sła forma miłosierdzia. 

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Ła-

cińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli da-

wać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój 

wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej brater-

skie. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW – sierpień 2015 

Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na 

polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się 

w służbę potrzebującym. 

Intencja misyjna: Abyśmy wychodząc poza siebie, 

potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryfe-

riach więzi międzyludzkich i społecznych. 
 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby osoby konsekrowane, dzięki dostrzeganiu potrzeb 

ubogich i najmniejszych, były wyraźnym znakiem  

i proroctwem dla świata.  

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ - 

sierpień 

Aby męczeństwo św. Maksymiliana pobudzało pra-

gnienie całkowitego oddania się Bogu wśród tych, 

którzy obrali drogę życia konsekrowanego. 

POTRZEBNI KATECHECIPOTRZEBNI KATECHECI  
Odbyło się spotkanie z katechetami, na którym pla-

nowano przyszły rok katechetyczny. Ponieważ nie-

którzy katecheci nie będą mogli dalej posługiwać, 

potrzebujemy ochotników na ich zastępców.  

4Chętnych do tej zaszczytnej i odpowiedzialnej służ-

by prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej 

lub bezpośrednio do koordynatorki edukacji religijnej 

- pani Iwony Gajczak. 

DOŻYNKI POLONIJNE 
20. września będziemy obcho-
dzić Dożynki Parafialne. Zwy-
czajem lat poprzednich na ten 
czas wspólnej radości i zabawy 
przygotujemy dużo dobrego 
jedzenia, muzykę, loterię i wie-
le innych atrakcji dla dzieci 
i dorosłych.  
Będzie wyprzedaż książek. 
Książki nowe lub stare, dla 
dzieci lub dorosłych, szczegól-

nie w języku polskim można przynosić do biura parafialne-
go.  

Proszę też o ofiarowanie pluszowych zabawek. Będą one 
wykorzystane jako nagrody dla dzieci. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniach do 
Dożynek, proszeni są o zgłoszenie się do biura parafialnego.  

Ci, którzy nie mogą pomóc w przygotowaniach, mogą zło-
żyć donację na nasz kościół. Bóg zapłać! 

  Zapraszamy naszych Parafian z rodzinami i przyjaciółmi! 

 

KKĄCIKĄCIK  ZBĘDNYCHZBĘDNYCH  DEWOCJONALIÓWDEWOCJONALIÓW  
W sali pod kościołem przy bibliotece polonijnej posta-

wiono stół na dewocjonalia. Można na nim składać nie-

chciane (stare, zniszczone...) przedmioty religijne (krzyże, 

obrazy, modlitewniki, różańce itp.), których nie wolno 

wyrzucać na śmietnik, zwłaszcza jeśli były poświęcone. 

Być może ktoś inny zechce taki przedmiot zabrać, odno-

wić, naprawić i używać. Jeśli nie, po pewnym czasie zo-

staną one godnie spalone. 

Można tam zostawiać także nowe dewocjonalia, który-

mi chcemy podzielić się z innymi. 

  

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 

BIBLIOTEKA PO-BIBLIOTEKA PO-
LONIJNALONIJNA  
 

Biblioteka Polonijna otwarta 

jest w pierwszą i trzecią nie-

dzielę każdego miesiąca w 

godzinach 12:00-1:30 pm. 

Posiadamy już dość liczny księgozbiór, który wciąż po-

większa się dzięki dotacjom.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspieranie Bibliote-

ki Polonijnej, do której zapraszamy. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrD9pWw7MYCFQwzPgod_lACVg&url=http%3A%2F%2Fspkatolickakutno.pl%2Fbiblioteka%2F&ei=YU-uVdqOD4zm-AH-oYmwBQ&bvm=bv.98197061,d.cWw&psig=AFQjCNGw6N4wnLUvK7x4Bq8pg
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„Skąd kupimy chleba?” 

Przez pięć najbliższych niedziel usłyszymy 

w kościele wyjątkowo nie Ewangelię wg św. Mar-

ka, lecz kolejne fragmenty 6 rozdziału św. Jana. 

Jest to tzw. Wielka Mowa Eucharystyczna Jezusa, 

która miała miejsce po cudownym rozmnożeniu 

chleba. Jezus wykorzystał tę okoliczność, aby po-

uczyć swoich słuchaczy – i nas – o Pokarmie na 

życie wieczne. 

Zauważmy, że najpierw Jezus uczynił wyraźny 

znak, a następnie wyjaśnił jego znaczenie. Trzeba 

to mocno podkreślić, ów „dydaktyczny” wymiar 

cudów Jezusa. Nie chciał On bowiem tylko zaspo-

kajać naszych ziemskich potrzeb – bo to możemy 

zrobić sami, lecz chciał wskazać na coś więcej, na 

to, czego sami nigdy byśmy nie odkryli, a tym bar-

dziej nie zrozumieli ani nie dokonali. Eucharystia 

całkowicie przekracza nasze możliwości pojmowa-

nia i tworzenia. Jest Ona wyłącznym darem Boga, 

niczym przez nas nie zasłużonym. I pomyśleć, że 

my jeszcze nie chcemy tego daru przyjąć! 

Ale przejdźmy do dzisiejszego tekstu. Opis wyraź-

nie nawiązuje do wędrówki Izraelitów przez pusty-

nię z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Jezus, podobnie 

jak kiedyś Mojżesz, prowadzi tłum do Królestwa 

Bożego, obiecanego przez Ojca. To właśnie Króle-

stwo Boże, zbawienie, jest ostatecznym celem na-

szej wędrówki i wszelkich starań. Wędrówka ta jest 

zapoczątkowana Paschą, czyli przejściem od jedne-

go sposobu życia – ziemskiego, na wzór tego świata 

– do nowego życia, w wierze. Dziś tą Paschą jest 

sakrament chrztu, potwierdzony potem dojrzałą de-

cyzją wiary. Z tą chwilą chrześcijanin wyrusza 

w swoją życiową drogę do Boga. 

W tej wędrówce nie idziemy sami, lecz jesteśmy 

prowadzeni przez Jezusa. To On nam towarzyszy, 

wskazuje drogę i troszczy się o najważniejsze spra-

wy. Człowiek jest nieraz za słaby, aby zaradzić 

wszystkim potrzebom i sprostać trudnościom pu-

stynnej drogi życia. Ale zawsze możemy liczyć na 

Jezusa. Czytamy, że wtedy uzdrowił chorych, 

a zaraz potem rozmnożył chleb. To nie znaczy, że 

będzie odtąd wyręczał służbę zdrowia, rolników 

i piekarzy. Leczenie i chleb to są zadania dla nas. 

Jednakże wtedy cudy Jezusa były znakiem, że nie 

jesteśmy Bogu obojętni i że wie On o wszystkich 

naszych brakach. 

To, czego nie jest w stanie zrobić człowiek, to czyni 

Bóg. Właśnie dlatego daje nam Eucharystię. Jest to 

taki pokarm, którego sami nigdy byśmy nie zdobyli. 

Natomiast w zakresie naszych ziemskich potrzeb 

Chrystus wzywa nas do pracy. Dał nam wszystko, 

czego potrzebujemy: ziemię, ziarno, postęp tech-

niczny. Wystarczy tylko roztropnie i gospodarnie 

możliwości te wykorzystać, aby nikomu na świecie 

nie zabrakło chleba. Pomimo to, człowiek często 

nie potrafi stanąć na wysokości zadania. Środki 

techniczne i finansowe przeznacza nie na chleb, 

lecz na narzędzia zniszczenia. Równowartość 40 

nowoczesnych bombowców wysokiej klasy, mą-

drze zainwestowana, wystarczyłaby, by raz na dłu-

gie lata uporać się z głodem na całym świecie! Ale 

żądza władzy jest chyba silniejsza od miłości 

i dlatego samoloty są ważniejsze od chleba. To je-

den z przejawów naszej bezsilności wobec zła. 

Jezus wie więc dobrze, czego potrzebujemy. 

I dlatego chce nam dać inny chleb – Chleb Życia 

i Miłości – Eucharystię. Doskonale wie, że nie da 

się go kupić za żadne pieniądze, ale wystawia nas 

na próbę, czy gotowi jesteśmy coś dla tej miłości 

poświęcić. Jeśli damy z siebie to, na co nas stać, 

wtedy dzięki Bożemu błogosławieństwu na pewno 

wystarczy. Apostołowie w stosunku do potrzeb nie 

mieli prawie nic. 200 denarów to była równowar-

tość prawie rocznej pensji, a oni mieli jedynie pięć 

chlebków i dwie ryby. A jednak starczyło i jeszcze 

zostało! O to zatroszczył się już Chrystus. My ma-

my jedynie być gotowi, żeby Mu zaufać i pomóc. 

A wtedy wszystkie nasze potrzeby – i doczesne, 

i wieczne, będą zaspokojone z nawiązką. 

Ks. Mariusz Pohl 

 


