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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 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 

Monday, August 10, 2015 - św. Wawrzyńca 

 7:00 am - Good health & God’s blessing for Regina Suski on her birthday 
   — Daughters 

 8:00 am † Helena Pawlik i Oliver Winset — Mąż i dziadek 

Tuesday, August 11, 2015 - św. Klary z Asyżu 

 7:00 am † Alfeda & Józef Olesiak — Wawryszuk family 

  † Antonina & Aleksander, Henryk Korneluk  
   — Daughter & sister with family 

  † Tadeusz Susoł — Krystyna & Bronisław Wawryszuk with family 

 8:00 am † Tadeusz Susoł — Helena Rogowska 

  † Antonina i Szczepan Pełka — Wnuczka 

  † Sr. Nikodema Łempicka — Alicja z rodziną 

Wednesday, August 12, 2015  

 7:00 am † Henryk Zawadzki — Wife & son 

 8:00 am † Charles F. Rolak — Children 

Thursday, August 13, 2015  
 7:00 am † Daniela & Hieronim Domurat — Son & family 

 7:00 pm † Ireneusz Tumiński — Sławomir i Anna Kotowski 

  † Stanisław Ilnicki (1 roczn.) — Córka Joanna 

  † Pola Zalewska — Koło Żywego Różańca 

Friday August 14, 2015 - ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 

 7:00 am † Antoni & Helena Słowiński — Sister 

 6:00 pm - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do  

   Miłosierdzia Bożego, Spowiedź 

 7:00 pm † Zenia Grochowska — Grażyna Grochowska z synem 

Saturday August 15, 2015 - WNIEBOWZIĘCIE NMP 

 8:00 am † Franciszek Wygonowski, Henryk, Marianna, 
   Alina Jakubiak — Rodzina 

 4:00 pm † Eugenia & Teofil Urbaniak — Daughter 

 7:00 pm - Za żyjących i zmarłych członków Żywego 

   Różańca — Własna 

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 16 - 20 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am - ZA PARAFIAN —  FOR OUR PARISHIONERS  

 9:30 am - God’s blessings & good health for Nicholas & Sebastian  

   Sokołowski — Parents 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

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 

Take and Eat  
Sometimes we feel like Elijah in today's First 

Reading. We want to lie down and die, keenly 

aware of our failures, that we seem to be get-

ting no better at doing what God wants of us. 

We can be tempted to despair, as the prophet 

was on his forty-day journey in the desert. We 
can be tempted to "murmur" against God, as 
the Israelites did during their forty years in the 

desert (see Exodus 16:2,7,8; 1 Corinthians 

10:10).  

The Gospel today uses the same word, 

"murmur," to describe the crowds, who reenact 

Israel's hardheartedness in the desert.  

Jesus tells them that prophecies are being 
fulfilled in Him, that they are being taught by 
God. But they can't believe it. They can only 

see His flesh, that He is the "son" of Joseph and 

Mary.  

Yet if we believe, if we seek Him in our dis-

tress, He will deliver us from our fears, as we 

sing in today's Psalm.  

At the altar in every Eucharist, the angel of 
the Lord, the Lord himself (see Exodus 3:1-2), 
touches us. He commands us to take and eat 

His flesh given for the life of the world (see 

Matthew 26:26).  

This taste of the heavenly gift (see Hebrews 

6:4-5) comes to us with a renewed command -- 
to get up and continue on the journey we began 
in baptism, to the mountain of God, the king-

dom of heaven.  

He will give us the bread of life, the strength 

and grace we need -- as He fed our spiritual 
ancestors in the wilderness and Elijah in the 

desert. 

So let us stop grieving the Spirit of God, as 
Paul says in today's Epistle, in another refer-

ence to Israel in the desert (see Isaiah 63:10).  

Let us say to God as Elijah did, "Take my 
life." Not in the sense of wanting to die. But in 

giving ourselves as a sacrificial offering -- lov-
ing Him as He has loved us, on the cross and in 

the Eucharist. 

by Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of August 9, 2015 
9 SUN 1 Kgs 19:4-8/Eph 4:30-5:2/Jn 6:41-51 

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

11 Tue Dt 31:1-8/Mt 18:1-5, 10, 12-14 

12 Wed Dt 34:1-12/Mt 18:15-20 

13 Thu Jos 3:7-10a, 11, 13-17/Mt 18:21-19:1 

14 Fri Jos 24:1-13/Mt 19:3-12 

15 Sat Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2/1 Cor 

15:54b-57/Lk 11:27-28 

  Day: Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/1 Cor 

15:20-27/Lk 1:39-56 

16 SUN Prv 9:1-6/Eph 5:15-20/Jn 6:51-58 

 11:00 am - Za żyjących i poległych żołnierzy polskich, zwłaszcza żołnie- 
   rzy AK i Powstańców Warszawskich — Weterani pl. # 37 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

   † Stanisław Łapuć — Żona z dziećmi 
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BLESSING  
OF VEHICLES 

This weekend, after each Holy 

Mass, at the lower parking lot there will be a blessing 

of vehicles. 

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for August 2015 

Universal: That volunteers may give themselves 

generously 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). 

Assumption of Blessed Virgin Mary 
The Assumption of the Virgin Mary into Heaven, in-

formally known as the Assumption, according to the be-

liefs of the Catholic Church, Eastern Orthodoxy, Orien-

tal Orthodoxy, and parts of Anglicanism, was the bodily 

taking up of the Virgin Mary into Heaven at the end of 

her earthly life. 

The Catholic Church teaches as dogma that the Virgin 

Mary "having completed the course of her earthly life, 

was assumed body and soul into heavenly glory".

[1] This doctrine was dogmatically defined by Pope Pius 

XII on November 1, 1950, in the Apostolic Constitution 

Munificentissimus Deus by exercising papal infallibility. 

While the Catholic Church and Eastern Orthodox 

Church believe in the Dormition of the Theotokos, which 
is the same as the Assumption, the alleged physical 

death of Mary has not been dogmatically defined. 

In Munificentissimus Deus Pope Pius XII pointed to 

the Book of Genesis (3:15) as scriptural support for the 

dogma in terms of Mary's victory over sin and death as 

also reflected in Corinthians 15:54: "then shall come to 

pass the saying that is written, Death is swallowed up in 

victory". 

In the churches that observe it, the Assumption is a 

major feast day, commonly celebrated on August 15. In 

many countries (including Poland) the feast is also 

marked as a Holy Day of Obligation. 

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.  

PARISH FESTIVAL PREPARATION  

MEETING OF PARISH COUNCIL  

AND VOLUNTEERS 

The meeting of the Parish Council and all who 
want to be actively involved in the organization of 
the Harvest Festival will be held on August 19, 
2015 (Wednesday) at 7:00 pm in the parish hall. 
All leaders and volunteers who want to selflessly 
offer their help or share their ideas are most wel-
comed. Many hard-working hands and loving 
hearts will be needed. Please, reserve this date. 

PARISH FEAST 
The Solemnity of Our Lady of 

Częstochowa, the Patroness of our 

parish usually is celebrated on Au-

gust 26th. Since this year it falls on 

Wednesday, it will be postponed to 
Sunday, August 30th. For this so-

lemnity we will prepare by a three 

days retreat preached to us by a 

newly ordained priest - father Paweł 

Sawiak, a Jesuit, whom our Parishioners know well 

as he had engaged himself in pastoral ministry in our 

parish. Father Paweł will celebrate his First Thanks-

giving Mass in our parish on August 30 at 11:00 am. 

After the Mass there will be a reception in the St. 

John Paul II Hall. Pastries donated to this event will 

be highly appreciated. 

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodoxy
https://en.wikipedia.org/wiki/Oriental_Orthodoxy
https://en.wikipedia.org/wiki/Oriental_Orthodoxy
https://en.wikipedia.org/wiki/Anglicanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Entering_Heaven_alive
https://en.wikipedia.org/wiki/Entering_Heaven_alive
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_(mother_of_Jesus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Heaven_(Christianity)
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Dogma_(Roman_Catholic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_of_Mary#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Dogmatic_definition
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_XII
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_XII
https://en.wikipedia.org/wiki/Munificentissimus_Deus
https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_infallibility
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Dormition_of_the_Mother_of_God
https://en.wikipedia.org/wiki/Munificentissimus_Deus
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Genesis
https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(American_Standard)/Genesis#3:15
https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(American_Standard)/1_Corinthians#15:54
https://en.wikipedia.org/wiki/Feast_day
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Day_of_Obligation
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,754.00; Kolekta II - $ 965.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenance and Repair - Naprawy i remonty”. 

CHURCH DONATIONS:  
 ♦ by Stanisława Szczęsny $200;  
 ♦ by Karolina & Marian Ubowski $200. 

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! 

19 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: 

Aby męczeństwo św. Maksymiliana pobudzało pra-

gnienie całkowitego oddania się Bogu wśród tych, 

którzy obrali drogę życia konsekrowanego. 

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.  

DOŻYNKI POLONIJNE 
20. września będziemy obchodzić Dożyn-
ki 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 używane, dla dzieci lub dorosłych, 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 przygotowaniach, 
mogą złożyć donację na nasz kościół. Bóg zapłać! 

Zapraszamy naszych Parafian i Gości z rodzinami 
i przyjaciółmi! 

PRZEDDOŻYNKOWE SPOTKANIE  

ORGANIZACYJNE RADY PARAFIALNEJ  

I WOLONTARIUSZY 
Spotkanie Rady Parafialnej i wszystkich, którzy 

chcą czynnie włączyć się w organizację imprezy do-
żynkowej odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015 
(środa) o godz. 7:00 pm w sali parafialnej pod ko-
ściołem. Szczególnie serdecznie zapraszamy liderów 
i wszystkich, którzy chcą bezinteresownie ofiarować 
swą pomoc lub podzielić się pomysłami. Potrzeba 
będzie wiele pracowitych rąk i ochotnych serc. Pro-
szę zarezerwować sobie ten termin. 

ODPUST PARAFIALNY 
Uroczystość Matki Bożej Często-

chowskiej, Patronki naszej parafii 

przypada na dzień 26 sierpnia. W 

tym roku jest to środa, dlatego prze-

nosimy ją na niedzielę 30 sierpnia. 
Jest to tak zwany Odpust Parafialny. 

Do tego odpustu przygotuje nas trzy 

dniowymi rekolekcjami nowo-

wyświęcony ojciec Paweł Sawiak, 

jezuita, którego znamy z zaangażowania się w posłu-

gę duszpasterską w naszej parafii. Ojciec Paweł od-

prawi dla nas Mszę świętą Prymicyjną w uroczystość 

odpustową - 30 sierpnia o godz. 11:00. Po Mszy 

świętej będzie poczęstunek w sali Św. Jana Pawła II. 

Prosimy panie o upieczenie ciast. 

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 
W dzisiejszy weekend po każdej Mszy świętej na 

dolnym parkingu parafialnym odbędzie się poświęce-

nie pojazdów. 

NABÓR NOWYCH KATECHETÓW 
Na nowy rok szkolny i katechetyczny Parafia po-

trzebuje nowych katechetów. Nasi Parafianie, nawet 
ci, którzy nie mają doświadczenia w tej posłudze, 
lecz chcieliby podjąć się tej zaszczytnej i prestiżowej 
funkcji służby Bogu i ludziom proszeni są o kontakt 
z biurem parafialnym. 

OBCHODY LITURGICZNE 
W liturgii tego tygodnia obchodzimy wspomnienie św. 

Wawrzyńca (poniedziałek), św. Klary (wtorek), święto  

św. Maksymiliana Marii Kolbego (piątek) i Uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (sobota).  

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
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Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, 

błogosławiony człowiek, który się do Niego ucieka (Ps 34, 9) 

Jezus, chleb żywy, który zstąpił z nieba, jest ośrod-

kiem dzisiejszej liturgii słowa skierowanej całkowicie 

ku Eucharystii. Bardzo stosowny wstęp tworzy pierwsze 

czytanie (1 Krl 19, 4-9). Oto Eliasz uciekając na pusty-

nię, by uniknąć gniewu królowej Jezabel, znużony siada 

pod krzakiem janowca i narzeka: „Wielki już czas, 

o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od mo-

ich przodków” (tamże 4). Walcząc do ostatka w obronie 

czci prawdziwego Boga, Prorok stwierdza, że jest rów-

nie biednym człowiekiem jak wszyscy inni, i wzywa 

śmierci. Lecz zaledwie zasnął, słyszy głos: „Wstań, 

jedz!” (tamże 5. 7). Anioł Pański postawił obok niego 

podpłomyk i dzban z wodą; dzięki jego wezwaniu Eliasz 

„powstał, zjadł i wypił, a następnie mocą tego pożywie-

nia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bo-

żej góry Horeb” (tamże 8). Zniechęcenie proroka od-

zwierciedla przeżycia człowieka, który dokonawszy 

wielkich przedsięwzięć — nawet apostolskich — 

a może nawet wierząc, że jest kimś więcej niż inni, 

w pewnej chwili widzi siebie na ziemi całkowicie po-

zbawionego sił. Cenne to doświadczenie uświadamia 

człowieka, jak bardzo sam sobie nie poradzi, i jak bar-

dzo nieustannie potrzebuje Boga. A pokarm boski, który 

orzeźwia Eliasza udzielając mu siły, by wytrzymał długą 

drogę aż na świętą górę, jest jasnym symbolem Euchary-

stii, wiatyku chrześcijanina w jego drodze do wieczno-

ści, o czym mówi dzisiejsza ewangelia (J 6, 41-52) po-

dejmując temat minionej niedzieli. 

Żydzi szemrali, ponieważ Jezus oświadczył, że jest 

chlebem, który zstąpił z nieba. Czyż może chleb przy-

brać postać człowieka? A ten człowiek — Jezus — czyż 

nie jest „synem Józefa”, którego ojca i Matkę „wszyscy 

znają?” (tamże 42). Nie mając wiary, nie mogą wznieść 

się ponad materialne tłumaczenie słów Pana. Z drugiej 

strony, wiara jest darem: „Nikt nie może przyjść do 

Mnie — mówi Jezus — jeżeli go nie pociągnie Ojciec, 

który Mnie posłał” (tamże 44). Ojciec pociąga, lecz 

człowiek powinien pozwolić pociągnąć się 

i przyjmować pouczenie: „Każdy, kto od Ojca usłyszał 

i nauczył się, przyjdzie do Mnie” (tamże 45). Grzechem 

Żydów pozostanie uparte odrzucanie słowa Bożego, któ-

re doszło do nich przez Chrystusa. Chrystus jest sakra-

mentem Ojca, kto Go odrzuca, nie może iść do Ojca ani 

nie może osiągnąć życia wiecznego; tylko ten, „kto wie-

rzy, ma życie wieczne” (tamże 47), Straszliwy jest ten 

opór stawiany Zbawicielowi przez Jego współczesnych, 

którzy przecież tak samo jak uczniowie patrzyli na Jego 

cuda i słuchali Jego nauki. Chrystus jednak jest również 

dzisiaj w swoim Kościele, wszyscy ludzie mogą Go zna-

leźć w Eucharystii; lecz ilu wierzy w tę „tajemnicę wia-

ry”? Nie na próżno Jezus, zanim ją zapowiedział, nale-

gał tak bardzo na konieczność wiary. U tego, kto wierzy, 

słowa Pana nie wzbudzają żadnej wątpliwości: „Ja je-

stem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który 

Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (tamże 51). Ży-

dzi karmieni manną poumierali; Eliasz wzmocniony 

chlebem przyniesionym przez anioła miał siłę iść na 

świętą górę, gdzie Pan objawił mu się w tajemniczej 

teofanii. Chrześcijanin, który spożywa ciało Chrystusa, 

„żył będzie na wieki” i zostanie dopuszczony do ogląda-

nia swojego Boga twarzą w twarz. W ciągu tej drogi 

prowadzącej do wiecznej wizji nie jest sam, lecz jest 

ściśle zjednoczony z braćmi i tworzy jedno ciało z tymi, 

którzy również jak on spożywają Eucharystię, sakrament 

miłości i jedności. W ten sposób staje się on zdolny „żyć 

w miłości (Ef 5, 2; II czytanie), naśladując miłość Boga, 

który go tak umiłował, że dał mu swojego Jednorodzo-

nego, i naśladując miłość Chrystusa, który wydał siebie 

za niego, aż po śmierć na krzyżu, aż po Eucharystię, 

w której karmi go swoim ciałem. 

 O najsłodszy Chlebie, uzdrów podniebienie mojego 

serca, abym doświadczył słodyczy Twojej miłości. 

Uzdrów je z wszelkiej 

słabości, abym nie 

kosztował innej słody-

czy poza Tobą, nie 

szukał innej miłości, 

nie kochał innej pięk-

ności poza Tobą. 

O Chlebie najczyst-

szy, który zawierasz 

w sobie wszelką roz-

kosz i smak wszelkiej słodkości, zawsze nas orzeźwiasz 

i nigdy nie zawodzisz, niech Tobą karmi się moje serce, 

a Twoja słodycz niech napełni wnętrze duszy mojej. 

Tobą nasyca się całkowicie anioł; Tobą niech posila się, 

według swojej zdolności, człowiek pielgrzym, aby 

umocniony tym pokarmem nie ustał w drodze. 

Chlebie święty. Chlebie żywy... który zstąpiłeś z nieba 

i dajesz życie światu, przyjdź do mego serca i oczyść 

mnie z wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Wejdź do 

duszy mojej i uświęć mnie zewnętrznie i wewnętrznie. 

Bądź zawsze ocaleniem mojej duszy i mojego ciała. 

Oddal ode mnie nieprzyjaciół, zastawiających na mnie 

swe sidła: niech przed obecnością Twojej mocy daleko 

uciekną, abym umocniony przez Ciebie wewnątrz 

i zewnątrz, doszedł prostą drogą do Twego królestwa, 

gdzie będziemy Cię oglądać, już nie okrytego tajemni-

cą jak w tym życiu, lecz twarzą w twarz... Wówczas 

nasycisz mnie sobą tak przedziwną sytością, że już nie 

będę odczuwał głodu ani pragnienia na wieki (św. An-

zelm). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 


