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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 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 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY ANIELSKIEJ Z PORCJUNKULI 

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

 9:30 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband and son 

Monday, August 3, 2015  
 7:00 am  

 8:00 am † Józef Pelczar — Danuta i Mieczysław Kazimierczyk 

Tuesday, August 4, 2015 - św. Jana Marii Vianneya 

 7:00 am  † Sr. Nikodema Łempicka — Parishioner  

 8:00 am † Leokadia Bielicki — Krystyna Muszyńska   

  † Tadeusz Susoł — Regina i Eugeniusz Marczuk 

Wednesday, August 5, 2015  

 7:00 am † For the deceased brothers, sisters, parents, relatives 
      & benefactors of the Franciscan Order 

 8:00 am † Stanisław Dymon — Rodzina Skrzyniarz 

Thursday, August 6, 2015 - Przemienienie Pańskie/   

The Transfiguration of the Lord 

 7:00 am † Shirley Buckley— Agnieszka Chojnowska & family 

 7:00 pm † Chester i Frances Kuzia — Syn Donald   

  † Florence i Salvatore Ciccariello— Eleonora Grochowski 

  † Zofia i Czesław Duda — Henryka   

Friday August 7, 2015  

 7:00 am † Eleanor Swartz — Joyce Ellis 

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

 7:00 pm - O Boże błogosławieństwo i  zdrowie dla Doroty   

                     i Sławomira Milewskich z dziećmi — Mama i babcia 

Saturday August 8, 2015 - św. Dominika 
 8:00 am † Zofia i Julian Mijal, Eulalia i Ludwik Filipek   

  — Rodzina Mijal     

 4:00 pm † Leokadia & Józef Daniszewski — Daughter Helen 

 7:00 pm - ZA PARAFIAN —  FOR OUR PARISHIONERS  

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 9 - 19 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Kazimierz Majerczyk — Rodzina Ramusiewicz 

 9:30 am † Roman Słomiński — Family    

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

 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 

11:00 am  - O Boże błogosławieństwo i  zdrowie dla Karoliny  
                  i Mariana Ubowskich z okazji 60-lecia sakramentu  

                 małżeństwa — Synowie z żonami i wnukami  

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

                 - O Boże błogosławieństwo i  zdrowie dla Emilki  
                  z okazji 4. urodzin — Rodzice                     

                  - Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo                                      
                  dla Tadeusza Szurpickiego z okazji 66. urodzin                    

                  — Żona i córki 

 

Endurance Test  
 

The journey of discipleship is a life-long exo-

dus from the slavery of sin and death to the 
holiness of truth in Mount Zion, the promised 
land of eternal life. 
 

The road can get rough. And when it does, we 
can be tempted to complain like the Israelites in 

this week’s First Reading. 
 

We have to see these times of hardship as a test 

of what is in our hearts, a call to trust God more 
and to purify the motives for our faith 
(Deuteronomy 8:2–3). 
 

As Paul reminds us in this week’s Epistle, we 
must leave behind our old self-deceptions and 

desires and live according to the likeness of 
God in which we are made. 
 

Jesus tells the crowd in this week’s Gospel that 
they are following him for the wrong reasons. 

They seek him because he filled their bellies. 
The Israelites, too, were content to follow God 
so long as there was plenty of food. 
 

Food is the most obvious of signs—because it 
is the most basic of our human needs. 
 

We need our daily bread to live. But we cannot 
live by this bread alone. We need the bread of 

eternal life that preserves those who believe in 
him (Wisdom 16:20, 26). 
 

The manna in the wilderness, like the bread 
Jesus multiplied for the crowd, was a sign of 
God’s Providence—that we should trust that he 

will provide. 
 

These signs pointed to their fulfillment in the 

Eucharist, the abundant bread of angels we sing 
about in this week’s Psalm. 
 

This is the food that God longs to give us. This 
is the bread we should be seeking. 
 

But too often we don’t ask for this bread. Inste-
ad we seek the perishable stuff of our every day 
wants and anxieties. In our weakness we think 

these things are what we really need. 
 

We have to trust God more. If we seek first his 

kingdom and his righteousness, all these things 
will be ours as well (Matthew 6:33). 

A service of the St. Paul Center for Biblical 
Theology               By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of August 2, 2015 

2 SUN Ex 16:2-4, 12-15/Eph 4:17, 20-24/Jn 6:24-35 

3 Mon Nm 11:4b-15/Mt 14:13-21 

4 Tue Nm 12:1-13/Mt 14:22-36 or 15:1-2, 10-14 

5 Wed Nm 13:1-2, 25-14:1, 26-29a, 34-35/Mt 15:21-

28 

6 Thu Dn 7:9-10, 13-14/2 Pt 1:16-19/Mk 9:2-10 

7 Fri Dt 4:32-40/Mt 16:24-2832 

8 Sat Dt 6:4-13/Mt 17:14-20 

9 SUN 1 Kgs 19:4-8/Eph 4:30-5:2/Jn 6:41-51 



 

4  

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for August 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, któ-

rzy wzięli udział w Kweście 

Katolickiej w Parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 
Dotychczas zebraliśmy 

$18,918 kwoty docelowej $16,945. Poprzez Państwa 

wsparcie nasza wspólnota parafialna skutecznie zjed-

noczy siły z Kościołem ogarniający m troską bliź-

nich. 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, 

Dziękujemy za modlitwy i wsparcie. 

 HARVEST FESTIVAL  
On September 20th we shall celebrate our Parish 

‘Dożynki’ - Harvest Festival. 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. 
Please 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 fami-
lies 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  

 

This week’s second collection 

for Catholic Relief Services supports emergency re-

lief, human development, and peace initiatives in 99 

countries around the world, where nearly half the po-

pulation lives on less than $2.00 a day. The collection 

funds the ministries of five Catholic Church organi-

zations: Catholic Relief Services (CRS), Catholic Le-

gal 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  

ZMARŁ 

Śp. TTADEUSZADEUSZ  SSUSOŁUSOŁ    l. 63l. 63  
Wieczny odpoczynek racz mu 

dać, Panie 
  

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.usccb.org/crscollection
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 - $1,612.00; Kolekta II - $ 889.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Help Our Parish Expenses - Nasze wsparcie 

 w wydatkach parafialnych”. 

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! 

18 NIEDZIELA ZWYKŁA 

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 - 

sierpień 

Aby męczeństwo św. Maksymiliana pobudzało pra-

gnienie całkowitego oddania się Bogu wśród tych, 

którzy obrali drogę życia konsekrowanego. 

DOŻYNKI POLONIJNE 
20. września będziemy obchodzić 
Dożynki Parafialne. Zwyczajem lat 
poprzednich na ten czas wspólnej 
radości i zabawy przygotujemy 
dużo dobrego jedzenia, muzykę, 
loterię i wiele innych atrakcji dla 
dzieci i dorosłych.  
Będzie wyprzedaż książek. Książki 
nowe lub stare, dla dzieci lub doro-

słych, szczególnie w języku polskim można przynosić 
do biura parafialnego.  

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 para-
fialnego. Ci, którzy nie mogą pomóc w przygotowa-
niach, mogą złożyć donację na nasz kościół. Bóg za-
płać! 

  Zapraszamy naszych Parafian z rodzinami i przyja-
ciółmi! 

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. 

  

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO 

 

Historycznie rzecz ujmując, święto 

to pojawia się w Syrii już na przeło-

mie VII i VIII wieku, by potem do-

trzeć do Europy. Nawiązuje ono do 

Ewangelii i opisu Przemienienia Je-

zusa Chrystusa na górze Tabor (por. 

Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). 

Przemienienie Pańskie przyjęło się w Kościele po-

wszechnym za papieża Kaliksta III (1455-58). On też 

określił datę jego świętowania właśnie na 6 sierpnia. 

Misterium Przemienienia Jezusa Chrystusa niesie w 

swoim przesłaniu głęboką teologię. Pan zmienia swoje 

oblicze na górze, która to według Biblii jest szczegól-

nym miejscem obecności i bliskości Boga. Tam Jezus 

się modli. Tam Jezus jednoczy się z Ojcem. Twarz 

Chrystusa zostaje w cudownym sposób odmieniona, 

Jego odzież również. Innymi słowy, możemy śmiało 

powiedzieć, że to sam Bóg objawił się w osobie swoje-

go Syna. Owa niespotykana teofania, czyli objawienie 

się Pana Boga, wskazuje też na to, że Jezus jest praw-

dziwym Bogiem. Jego Bóstwo było ukryte podczas Je-

go ziemskiego życia. Kościół naucza, że celem Prze-

mienienia było przygotowanie uczniów na trudny i bo-

lesny czas Męki Pańskiej, aby nie zwątpili, widząc tra-

gedię Krzyża. Ponadto naśladowcy Chrystusa, kontem-

plując Jego Przemienienie, mogą coraz bardziej się do 

Niego upodobnić.  

                                                         Ks. Jacek Molka 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY 
ANIELSKIEJ Z PORCJUNKULI  

W święto Matki Boskiej Anielskiej z Porcjunkuli możemy 

uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami: 

pobożne nawiedzenie kościoła z równoczesnym odmówie-

niem Modlitwy Pańskiej i Symbolu Wiary (Ojcze nasz i 

Wierzę). Ponadto wymagane są cztery warunki sakramen-

talna spowiedź, Komunia św., modlitwa według intencji 

Ojca Świętego (np. Zdrowaś  Maryjo ... lub Pod Twoją 

obronę...) i wykluczenie wszelkiego przywiązania do ja-

kiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Jeżeli jest 

brak pełnej tego rodzaju dyspozycji lub jeżeli powyższe 

warunki nie wszystkie są spełnione, to odpust będzie 

cząstkowy. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPWH9pjHgMcCFYOsHgodAioA_g&url=http%3A%2F%2Fukraine.ui.ua%2Fen%2Fukrainskiye-prazdniki%2Fprazdniki-v-avguste%2Fpreobrazhenie&ei=4OO4VfWXE4PZeoLUgPAP&bvm=bv.9
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„Pieniądze czy prawda?” 

   Wymowna jest rozmowa Jezusa z tymi, 

których nakarmił rozmnażając w cudowny 

sposób chleb. Nie zgodził się na to, by obwo-

łano Go królem i opuścił słuchaczy. Tłum 

jednak znalazł Go na przeciwległym brzegu 

jeziora. Wówczas Jezus odsłania ich moty-

wację mówiąc: „Szukacie Mnie nie dlatego, 

żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli 

chleb do syta”. Innymi słowy, szukacie nie 

Mnie, lecz chleba. Chodzi wam, nie o ukrytą 

we mnie prawdę, lecz o dobra materialne, 

których mogę wam dostarczyć. 

   Jest to jedna z decydujących rozmów Mi-

strza z Nazaretu. Tysiące ludzi po tej rozmo-

wie przestało się interesować Prorokiem 

z Galilei. W tym momencie Jezus zażądał 

zdecydowanego opowiedzenia się albo po 

stronie prawdy, albo po stronie pieniędzy. 

Chleb to tylko symbol wartości doczesnych, 

które czynią człowieka sytym, tych, które za-

spokajają głód doczesnych pragnień. 

   Znak, który uczynił Jezus, wskazywał na 

inne wartości, ujawnił Jego Boską moc 

i prowadził w świat wartości nadprzyrodzo-

nych. Chrystus ma do rzeszy pretensje, iż nie 

dostrzegła znaku, dostrzegła jedynie chleb. 

   Jest to dramat i współczesnego świata, któ-

ry znacznie pilniej zabiega o pieniądze niż 

o prawdę. Gotów jest sprzedać prawdę, byle 

tylko zyskać pieniądze. Takim ludziom Chry-

stus, który jest prawdą, nie ma nic do ofiaro-

wania. 

   Jest rzeczą znamienną, że za zdradę prawdy 

można otrzymać pieniądze, ale nigdy odwrot-

nie. Nie da się prawdy kupić za pieniądze. 

Można kupić wiadomości, ale nie prawdę. 

Doskonale ukazuje ten mechanizm postawa 

Judasza. On sprzedał prawdę za pieniądze, 

sprzedał bezpowrotnie. Szybko też zrozu-

miał, że tak zdobyte pieniądze nie mogą 

uszczęśliwić człowieka. One niosą przekleń-

stwo. 

   O tym, że ewangeliczna scena rozmowy 

Jezusa z Żydami, po cudownym rozmnożeniu 

chleba, dotyczy właśnie wyboru między pie-

niędzmi a prawdą — świadczy fakt, iż Jezus 

w jej zakończeniu jednoznacznie wskazuje 

na Judasza. On nie odszedł, nie opowiedział 

się wówczas jasno po stronie pieniędzy. Za-

taił swe nastawienie. Pozornie został przy 

prawdzie, ale tylko po to, by w pewnym mo-

mencie sprzedać ją za pieniądze. Jezus o nim 

powiedział: „Czyż nie wybrałem was dwuna-

stu? A jeden z was jest diabłem”. Ewangeli-

sta dodaje: „Mówił zaś o Judaszu, synu Szy-

mona Iskarioty. Ten bowiem — jeden 

z Dwunastu — miał Go wydać” (J 6, 70-71). 

   Prawdy się nie kupuje, prawdę otrzymuje 

się darmo, i to w miarę jak człowiek uwalnia 

się od pieniędzy, od dóbr doczesnych. We-

wnętrzny dystans wobec wartości material-

nych stwarza w sercu człowieka przestrzeń 

wolności, którą zamieszkuje prawda. Stąd 

Ewangelia wzywa do umiłowania ubóstwa. 

   Chrześcijanin wcześniej czy później staje 

przed indywidualną decyzją, w której musi 

dokonać wyboru między prawdą 

a pieniądzem. Warto wówczas pamiętać, że 

łatwo sprzedać prawdę za pieniądze, ale nie 

można jej nigdy za pieniądze odzyskać. 

                                   Ks. Edward Staniek 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJf9mq7BgMcCFUUlHgodd-YF-g&url=http%3A%2F%2Fwww.pallotti-london.co.uk%2Fpl%2Fewangelia-codzien%2Fewangelia-niedzielna%2F407-ewangelia-xxvi-niedziel-zwyk-.html

