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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. - Administrator 

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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   18th Sunday of Ordinary Time 
 The class was having a discussion about 
what really matters in life and where we find a 
sense of value and success. As the students 
grappled with the notion of material wealth and its 
importance to a sense of accomplishment, one girl 
recalled a conversation she had with her friend as 
they browsed through the flea market at the parish 
summer festival. As they looked at all the items for 
sale, her friend remarked, “Imagine! All this meant 
something to someone a long time ago. Now it’s 

all junk!”  

 Jesus tells the parable of the rich man 
who places his trust in his material wealth. But His 
disciples must place their hope and treasure, their 
value and worth in the Lord. It is not worth the 
effort to focus time, energy and attention on things 
that will not last, if we lose the chance to build 
wealth that lasts forever. Material things are im-
portant, but not at the cost of our values, morals 
and ideals. As the popular proverb says, you can’t 

take it with you! 

 Focus on your spiritual investments and 
possessions. Make a little time for prayer. Volun-
teer for service to others. Make it a habit to give to 
the food bank, or other group in your parish that 
helps the needy. Use your rosary. Attend Mass on 
vacation. Don’t neglect your spiritual needs and 
values. It is the only thing you take with you. 

First Saturday, August 03, 2013  
8:00 AM + Antonina i Bronisław Marczuk, int. Syn z rodziną 

4:00 PM + Janina Kuczyńska, int. Lucy Willis 

7:00 PM + Ewa Sendrowska, int. Rodzice i rodzeństwo 

First Sunday, August 04, 2013  
8:00 AM + Za poległych w walkach i pomordowanych Żołnierzy  

     i mieszkańców Warszawy w czasie Powstania  

     Warszawskiego w 1944r.,  

     int. Alina i Stanisław Konarski 

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

11:00 AM + Jan i Józefa Ubowski, int. Syn i synowa 

Monday, August 05, 2013  
7:00 AM + Edward Zmijewski, int. The McNally Family 

8:00 AM + Maria i Jan Borniewicz, int. Katarzyna Soboń 

Tuesday, August 06, 2013 - Przemienienie Pańskie - Transfiguration  
7:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Husband 

+ Frances & Chester Kuzia, int. Son Donald 

+ Władysław Pytko (12 anniv.), int. Granddaughter  

    with family 

8:00 AM -  Za żyjące i zmarłe Członkinie Żywego Różańca,  

     int. Członkinie Koła Żywego Różańca 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Beaty, int. Własna 

Wednesday, August 07, 2013  
7:00 AM + Eugenie Mayard, int. Daughter Allysha Pierre 

8:00 AM + Agnieszka i Bronisław Węgliński, Władysław  

     i Jan Węgliński, int. Jerzy Cholewiński 

Thursday, August 08, 2013 - św. Dominika  
7:00 AM + Lynn Ann Dapkas, int. Richard Rolak 

  + Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek 

8:00 AM + Antonia i Aleksander Korneluk, int. Córka Krystyna  

     z rodziną 

+ Zygmunt Rossa (30 rocz.), int. Córka z mężem 

Friday, August 09, 2013 - św. Teresy Benedykty od Krzyża  

7:00 AM + Robert Pokorski, int. Teresa Pijanowski & family 

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Emilki z okazji 2 urodzin,  

     int. Rodzice    

Saturday, August 10, 2013  

8:00 AM + Marek Chojnowski, int. Mama i siostra z rodziną 

4:00 PM + Leokadia Daniszewska (anniv.), int. Daughter    

7:00 PM + Andrzej Stręciwilk, int. Sławomir Maziarz z żoną 

Sunday, August 11, 2013  

8:00 AM + Zbigniew Dłużniewski, int. Znajomy 

9:30 AM + Irena Daśko, int. Nowicki & Lizotte Families 

11:00 AM -  Święto Żołnierza Polskiego, int. Weterani Pl.#37 

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

 

Scripture for the week of August 4, 2013 

4 SUN Eccl 1:2; 2:21-23/Col 3:1-5, 9-

11/Lk 12:13-21 

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

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

Lk 9:28b-36 

7 Wed Nm 13:1-2, 25-14:1, 26-29a, 

34-35/ Mt 15:21-28 

8 Thu Nm 20:1-13/ Mt 16:13-23 

9 Fri Dt 4:32-40/ Mt 16:24-28 

10 Sat 2 Cor 9:6-10/ Jn 12:24-26 

11 SUN Wis 18:6-9/ Heb 11:1-2, 8-19 

or 11:1-2, 8-12/ Lk 12:32-48 

or 12:35-40 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 



 

4  

WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  
 

AIR CONDITIONING. 

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

urage all young Christians to become disciples 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). 

XVIII 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 is open. Please 

come to the Rectory to schedule your Mass inten-

tions. 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have al-

ready pledged their support 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 completing 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 cam-

paign at www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. Thank you for 

your prayers and support of this important effort. 

      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!         

Our Lady of Czestochowa 

Holyday and Harvest  

Festival  
On September 15th we are going 

to celebrate Our Lady of Czesto-

chowa Holyday and our Parish 

‘Dozynki’ - Harvest Festival. 

As every year we would like to prepare lots of good 

food, music, lottery and much more. 

    We would also like to have a book sale. We’ve 

been having it for lthe ast couple of years and it’s be-

en very popular. That is why we would like to ask 

you for books – new or used, most desirable in Po-

lish, for children and adults. Please bring the books to 

the parish office. 

    We are looking forward to this event and hope it 

will be a great success. To make it happen we need 

your help in preparations. All the volunteers are 

asked to call or come to the parish 

office. 

Those who can’t help in prepara-

tions may make a donation to our 

church. 

    Please remember, you are all 

invited, your families and friends 

too. See you on September 15th! 

Tours / Wycieczki 
Ziggy’s Tours invites everyone to a 2- Day tour to 

Niagara Falls and 1000 Islands on Saturday, August 

24 and 3- Day tour to Washington DC and New York   

City on Friday, August 9, also 2-Day Pilgrimage to 

American Czestochowa, Doylestown, PA on Satur-

day, August 17. For more info please call Ziggy’s  

Tours  office 617-288-7777. 

http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=catholic+appeal+2013+archdiocese+of+boston&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvdtUSDBykOIJM&tbnid=30svWf3vLaIhXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstmarystcatherine.org%2F2013%2F03%2F07%2Fthe-2013-catholic-appeal%2F&ei=j
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=american+czestochowa+in+doylestown+pa&source=images&cd=&cad=rja&docid=sw6EyVwAxr6seM&tbnid=mJMxGCLyTlLEKM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FShrine-of-Our-Lady-of-Czestochowa-Doylestown-PA%2F
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UbtmPq9TZv3_KM&tbnid=D3e_f9VcD5NrxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.downtownroanoke.org%2Fcity-market%2Fharvest-festival&ei=jNnvUaipJIrS9QSZpoG4BQ&bvm=bv.49641647,d.a
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zc__efcLRFyA4M&tbnid=q7HWlI9fYQWSfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kidskorner.net%2Fcoloring%2Fharvest.html&ei=dtrvUf-nLpHC9gSI4IGoCg&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AFQj
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

         KLIMATYZACJĘ. 

 Kolekta I - $1,451.00;  

 Kolekta II - $1,076.00 

♦ Church donation -  anonymous - $50; 

♦ In memory of Frances Trayers by son James- $300;  

♦ Dożynki donation by Kazimiera Marecki- $50; 

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,        
                        Janina Adranowicz 

 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

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 Lip-

ca 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, adoracja Naj-

świętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pojedna-

nia - spowiedzi. Msze Św. w jęz. angielskim bez zmian. 

Szczęść Boże.             

Zapisy na nowy Rok 

Katechetyczny! 
Zapisy uczniów na religię na nowy rok oraz 

zapisy Kandydatów do Sakramentu Bierz-

mowania w 2014 roku będą trwały przez 

całe wakacje. Zapraszamy do biura parafial-

nego. Osoby przygotowujące 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 Pol-

sce lub przez Internet. Dziękuję za zrozumienie! 

Odpust i Dożynki  

Parafialne! 
Dnia 15 Września odbędzie 

się doroczny Odpust Para-

fialny Matki Bożej Często-

chowskiej oraz nasze Para-

fialne Dożynki. Jak co roku, 

na ten czas wspólnej radości 

i zabawy, chcemy przygoto-

wać dużo dobrego jedzenia, 

muzykę, loterię z nagrodami 

i wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.  

 Planujemy zorganizować wyprzedaż książek. 

Książki nowe lub stare, dla dzieci lub dorosłych, 

szczególnie w języku polskim można przynosić do 

biura parafialnego.    

 Proszę zarezerwować sobie czas na spędzenie 

go właśnie na Dożynkach. Zaproście także swoje ro-

dziny i znajomych. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc 

w przygotowaniach do Dożynek, proszeni są o zgło-

szenie się do biura parafialnego.  

         Ci, którzy nie mogą pomóc w przygotowaniach, 

mogą złożyć donację na nasz kościół. Bóg zapłać! 

Nowa Księga Intencji Mszalnych na 2014 r. 
    Nowa Księga Intencji Mszalnych 

na rok 2014 jest dostępna od  

8 Lipca 2013 r.  

     Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy do biura parafialnego. 

ZAPOWIEDZI - BANNS 
Sakrament Małżeństwa zamierzają  

zawrzeć następujące osoby: 
Olga Janczak i Sebastian Grzejka - III 

                      08.17.2013 

Pielgrzymka i wycieczki  
Ziggy’s Tours zaprasza na: 3-dniową wycieczkę au-

tokarem do Washington DC i NYC w piątek 9 sierp-

nia, 2-dniową pielgrzymkę do Amerykańskiej Czę-

stochowy w Doylestown, PA w sobotę 17 sierpnia, 

2-dniową nad Niagarę oraz 1000 wysp w sobotę 24 

sierpnia. Rezerwacja - Ziggy’s  Tours  617-288-7777. 

CHRZEST - BAPTISM 

 Alexander Nicolas Kiami-   

4 VIII 2013 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=obraczki&source=images&cd=&cad=rja&docid=0XA-Ecl8SGVveM&tbnid=DK6OyPCJ2OCrDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F40dnidoslubu.blogspot.com%2F&ei=a2HbUbCuGajC4APIhoCQCg&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNFVXVJ_uVH_hEDD0JOds
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=dozynki&source=images&cd=&cad=rja&docid=zNM5n4U2Skw7NM&tbnid=LD9S8s2dEyWhdM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fswidnica24.pl%2Fgosc-z-watykanu-na-diecezjalnych-dozynkach%2F&ei=9NvvUez-MsugyQG9_IHICg&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AF
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 Przypowieść o zamożnym człowieku, któremu obrodziło 
pole i który snuł plany na spokojną i dostatnią przyszłość, jest 
szczególnie aktualna dzisiaj. Żyjemy w niezwykłym okresie histo-
rii. Nigdy dotąd tak duża liczba ludzi nie cieszyła się tak wielkim 
dostatkiem, żyjąc w pokoju i mając możliwość realizacji własnych 
planów. Ciesząc się życiem, jego urokami i możliwościami, jakie 
daje, można wszakże zapomnieć o Bogu i żyć tak, jakby On nie 
istniał. A taka postawa praktycznego nieliczenia się z Bogiem 
oznacza w rozumieniu biblijnym głupotę.  
 Dlatego Pan Jezus nazywa bohatera swojej przypowie-
ści głupcem. Uległ on zaślepieniu przez bogactwo, uwierzył, że 
jest absolutnym panem swojego losu, może planować przyszłość 
i nie szukać woli Bożej. Przypowieść stawia słuchacza wobec 
podstawowego zagadnienia, jakim 
jest wykorzystanie własnego życia. 
Czemu i komu ono służy? Czy 
korzysta się z niego tylko dla wła-
snych celów, czy przeciwnie, widzi 
się w nim dar, który pomnaża się, 
gdy jest rozdawany? 
 Chrześcijanin powinien 
stawiać sobie pytania o sens wła-
snych dokonań i źródło motywacji. 
Podejmując twórcze decyzje, wy-
korzystując talenty, tworząc piękne 
i dobre dzieła ma szansę być bo-
gatym przed Bogiem i stworzyć 
dochodową inwestycję w swoim życiu.  
 Powracające słowa Koheleta: Marność nad marnościa-
mi i wszystko marność i pytanie Jezusa: Głupcze, komu przypad-
nie to, co tak zachłannie gromadzisz? - budzą niepokój serca i 
sumienia i umysłu. Jakże często w pogoni za dobrami material-
nymi, za luksusem, za wygodą, za zyskiem i sukcesem zapomi-
namy o tej prostej prawdzie, którą z taką bezwzględnością przy-
pomina nam Hiob: „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wró-
cę.” (Hiob 1,21) i nic z tego świata ze sobą nie zabiorę. 
 "Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność 
nad marnościami i wszystko marność ..." Ale ty w to nie wie-
rzysz. Ty jesteś przekonany, że będziesz żył wiecznie i dobra, 
które tak skrupulatnie gromadzisz, będą ci zawsze służyć! Moż-
na by wpaść w apatię i przygnębienie słuchając słów Koheleta 
lub słów Jezusa, który potwierdza mądrość zawartą w pierwszym 
czytaniu. Można by, gdyby nie fakt, że Jezus daje jednocześnie 
odpowiedź na pytanie: "A co w zamian?" "Nie gromadźcie sobie 
skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą ..." to co macie, wy-
korzystujcie raczej do czynienia dobra i w ten sposób gromadź-
cie sobie skarby trwałe, w niebie.  
 Ktoś napisał bardzo poetycki a zarazem wstrząsający 
wiersz: "Co cię zajmuje rzeźbiarzu mgły i tkaczu przygodności? 
Wyrywasz istnienie z zawiasów, idziesz w swoją stronę. Aresztu-
jesz duszę niebosiężnym murem materialności i zmysłowości. 
Wsiadasz do moralnie prowizorycznego –wehikułu, oddajesz się 
w ręce 'inżynierów zepsucia' i zanurzasz się w obszarach cha-
osu, cywilizacji śmierci. Pędzisz sytą autostradą powierzchowno-
ści, ukrywasz przed Krzyżem w laboratoriach doczesności,  

w pałacach rozrywki, w prywatnych wytwórniach bezsensownego 
sensu. Mozolnie haftujesz czarodziejską impregnację przeciwko 
cierpieniu i przemijaniu, przeciwko wieczności i niebu ... I trwa  
w tobie odejmowanie życia... I znajdują cię nieprzytomnego  
w duchowych slumsach.”  
 Dlatego Jezus przestrzega i naucza zebranych: 
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie pole-
ga na gromadzeniu bogactwa ani nie zależy od tego, co się po-
siada” (Łk 12,15). I w ten sposób stawia pytanie o fundament 
chrześcijańskiego życia. Nie napiętnował bogatego człowieka 
za to, co posiadał, ale za to, że postanowił zamknąć się w swoim 
egoizmie, mówiąc do siebie: „Masz wielkie dobra, starczą ci na 
długie lata; odpoczywaj, jedz, pij i baw się!” (Łk 12,19). 

 Bogacz, choć pomnożył w jakiś 
sposób otrzymane talenty, to jednak nie 
wykorzystał ich właściwie. Jest przykła-
dem ulegania pokusie, by przywiązywać 
wielką wagę do posiadania dóbr mate-
rialnych oraz stanem posiadania mie-
rzyć poziom swojego szczęścia i swoją 
(lub innych) wartość. Tymczasem nie-
roztropna pogoń za bogactwem zaślepia 
człowieka i odwodzi od rzeczywistego 
celu życia, jakim jest własne zbawienie. 
Utrudnia również dzielenie się z innymi 
i czynne pomaganie im w duchu służby 
i miłości. 

 Fundamentem życia ma być miłość wyrażająca się mię-
dzy innymi w trosce o innych. To ona czyni człowieka naprawdę 
bogatym przed Bogiem. Istnienie pokusy i możliwości podjęcia 
błędnych życiowych wyborów nie oznacza automatycznie klęski 
człowieka. Każdy ma możliwość kształtowania siebie poprzez 
świadome decyzje będące odzwierciedleniem przekonań 
i określonej duchowości.  
 Człowiek zamknięty w kręgu własnych spraw i ambicji 
z trudem wyrwie się z błędnego koła egoizmu. Natomiast czło-
wiek dążący do autentycznej wielkości, * otwarty na działanie 
Ducha Bożego wzniesie się ponad życie dla siebie, samemu 
sobie i innym ukaże wielkie cele i wzory. Odpowiednia ducho-
wość kształtuje wewnętrzne bogactwo człowieka i staje się sku-
tecznym narzędziem realizacji powszechnego powołania do 
świętości. 
 Jakim być oraz jakim nie być – oto jest pytanie o jakość 
naszego życia. Trzeba bowiem pamiętać, że w wymiarze prak-
tycznym podejmowanie wszelkich twórczych działań możliwe jest 
dzięki takim cnotom jak: sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, 
wiara, nadzieja. W celu ich zdobycia potrzeba wysiłku w pracy 
nad sobą i umiejętności układania dobrych stosunków z innymi 
ludźmi, a więc troski o kształtowanie wysokiej jakości postępo-
wania.  
 Od tego, czy podejmiemy wyzwanie do kształtowania 
swojego wnętrza w oparciu o odpowiednią duchowość i czy ufor-
mujemy swoje postępowanie w oparciu o prawdziwe wartości 
i silne cnoty, zależy w dużej mierze, czy staniemy bogaci przed 
Bogiem.  

          Czy jesteś bogaty przed Bogiem?         
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