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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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   19th Sunday of Ordinary Time 
 Scout troop camped often and the 

leaders would put our young skills to the test. 

They would create situations that required us 

to act—someone was injured, we were lost or 

we had to find things that were edible in the 

woods. It helped us develop our abilities to 

deal with a crisis and, in theory and in practi-

ce, made the motto of the Scouts real: “Be 

prepared”! 

 Jesus does not want his followers to 

live in fear, but rather to live in vigilance and 

preparation. At any moment, faith can be 

challenged and temptation can be found. Per-

secution would be commonplace and many 

will struggle to preach the Gospel. The only 

preparation is the practice of prayer and of 

virtue, keeping our spiritual skills sharp and 

ourselves open to the grace of God. But we 

need not fear. It is not something we do alo-

ne. We do it as His Body, His Church. The 

Lord is always with us. 

 Every day presents opportunities to 

practice faith, to give witness to our beliefs 

by our words and deeds. Our daily conversa-

tions, our kindness to others, the good exam-

ple we set and our willingness to be mindful 

of God, help sharpen our spiritual skills and 

support others who struggle with temptation. 

Opportunities for grace outnumber opportu-

nities for sin. We just have to be prepared! 

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 

  -  Za Parafian-In the intention of Parishioners   

Monday, August 12, 2013  
7:00 AM + Henryk Zawadzki, int. Wife & son 

8:00 AM + Zbigniew Król (1 rocz.), int. Żona 

Tuesday, August 13, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Kasia, Marcin & Tomasz,  

-  God's blessings & health for Wojciech, Anna  

    & children 

  -  God's blessings & health for Wanda & children 

8:00 AM + Natalia, Józef, Wacław Gonczarek, int. Synowa i żona 

+ Zofia, Jan Płeszka, Bronisława Kądziołka 

Wednesday, August 14, 2013 - św. Maksymiliana Kolbe  
7:00 AM + Ryszard Śliwiński, int. Wife & children 

8:00 AM + Bronisław Kania, int. Syn Janusz z rodziną 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Anny i Krystyny 

Thursday, August 15, 2013 - Wniebowzięcie NMP - Assumption BVM 

7:00 AM -  In the intention of Nicole, Abbey & Wiesława, int. Self 

8:00 AM + Józef Sadowski, int. Żona z rodziną 

+ Helena i Antoni Słowiński, int. Siostra 

7:00 PM -  Za żyjące i zmarłe Członkinie Żywego Różańca,  

      int. Członkinie Koła Żywego Różańca 

Friday, August 16, 2013 - św. Stefana węgierskiego  

7:00 AM -  God's blessings & health for Kamila & Marcin 
8:00 AM + Wojciech Ignaciuk, int. Rodzice 

Saturday, August 17, 2013  
8:00 AM + Zbigniew Król, int. Syn z rodziną 

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

7:00 PM + Franciszek Wygonowski (rocz.), int. Żona z rodziną 

Sunday, August 18, 2013  
8:00 AM + Władysław i Jadwiga Grochowscy, Franciszka  

      Grochowska, int. Rodzina Grochowskich 

9:30 AM -  God's blessings & health for Amelia Supronik on her  

     1st birthday, int. Grandparents 

11:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Karoliny i Mariana  

      Ubowskich w 58 rocz. ślubu, int. Synowie z żonami  

      i wnukami 
Scripture for the week of August 11, 2013 

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 

12 Mon Dt 10:12-22/ Mt 17:22-27 

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

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

15 Thu Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/1 

Cor 15:20-27/ Lk 1:39-56 31 

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

17 Sat Jos 24:14-29/ Mt 19:13-15 

18 SUN Jer 38:4-6, 8-10/ Heb 12:1-4/

Lk 12:49-53 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for MISSIONA-

RY COOPERATIVE PLAN COLLECTION. 

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). 

XIX 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. 

New Mass Intentions Book! 
New Mass Intention Book for 2014 is open. Please 

come to the Rectory to schedule your Mass inten-

tions. 

      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 2-Day Pilgrimage 

to American Czestochowa, Doylestown, PA on Sat-

urday, August 17, 2- Day tour to Niagara Falls and 

1000 Islands on Saturday, August 31 and 3- Day tour 

to Washington DC and New York  City on Friday, 

September 6, also 4-Day tour to Niagara Falls - 

Washington - Philadelphia on September 10. For 

more info please call Ziggy’s  Tours  office 617-288-

7777. 

Save the dates 
 The beginning of a new CCD 

year is September 8, 2013. 

 The beginning of  Confirma-

tion  classes is also September 

8, 2013. The Sacrament of 

Confirmation will be celebrated in our parish on 

May 29, 2014. 

 Still Harbor, our neighbor at 666 Dorchester 

Ave.,Boston, will be hosting The Brown Box 

Theatre which will be performing ‘A Midsummer 

Night’s Dream’ on August 30 & 31 and Septem-

ber 1, 2013 at 7:00 PM. For more info visit   

www.stillharbor.org, e-mail info@stillharbor.org 

or call 617-682-0259. 

http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490
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=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
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HEeJHckH3-KCvM&tbnid=3ZGw31IFFjoocM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fprovidencearbourshoa.org%2F2011%2F10%2F09%2Fsave-the-date-for-annual-meeting-on-10-25-11%2F&ei=FlYCUv25MpWl4APAr4HIDw&psi
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  MISJE.   
  

● Kolekta I - $1,716.00;  ● Kolekta II - $846.00 
 

♦ Church donation by Józef Pawlik - $60; 

♦ In memory of Helena Pawlik & Oliver Winsett  

   by Irena Pawlik - $200;  

♦ Dożynki donation by Władzia Wygonowska - $100 

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! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XIX 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. 

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

wycieczkę autokarem do Washington 

DC i NYC w piątek 6 września, 2-

dniową pielgrzymkę do Amerykań-

skiej Częstochowy w Doylestown, 

PA w sobotę 17 sierpnia,2-dniową 

nad Niagarę, 1000 wysp w sobotę 31 

sierpnia oraz 4-dniową  1000 wysp – Wodospad Nia-

gara – Washington – Filadelfia 10 września.  

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

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii w 

tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebraliśmy 

$14,545. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami wyłożony-

mi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnionych do biura 

parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

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
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=american+czestochowa+doylestown+pa&source=images&cd=&cad=rja&docid=WraYZtEmZCd20M&tbnid=SHQkbIUCOInQkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.polishamericancenter.org%2FPolishRadio.htm&ei=hG0CUsioBfj54APA8IGABA&bvm=bv.5
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 Czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem? Właśnie 
takie pytanie w wielkim streszczeniu On do nas kieruje. W wielu 
wypadkach mówimy sobie, że mamy czas. Przyjdzie emerytura, 
przyjdzie spokojniejszy czas wtedy zajmiemy się przygotowa-
niem na godne spotkanie z Jezusem. Jednak słyszymy z ust 
samego Jezusa, że to przygotowanie musi trwać cały czas. Wy 
tez bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, o której się nie domyślacie 
Syn Człowieczy przyjdzie. To przygotowanie i 
zarazem czuwanie pięknie ilustruje pewna 
historia z zamierzchłych czasów.  
 Ten epizod pochodzi z dawnych 
dziejów królestwa Hiszpanii. Pewnego razu 
król Ryszard pojechał na polowanie. W głębi 
lasu zaskoczyła go burza z piorunami i został 
nagle zupełnie sam. Kiedy nastał wieczór 
zaczął szukać drogi prowadzącej do królew-
skiego pałacu, ale jej nie znalazł. Całą zimną 
noc spędził w lesie. Wycieńczony głodem, 
błąkał się bez końca w leśnej gęstwinie. 
Przemoczony i wyczerpany trafił w końcu, 
wczesnym rankiem do stojącego samotnie 
gospodarstwa. Zapukał do drzwi, pukał jesz-
cze kilka razy, ale nikt nie otwierał. Zrezygno-
wany król spróbował otworzyć drzwi. Nie były 
zamknięte i skrzypiąc rozwarły się na oścież. 
Wtedy chłop poderwał się od kuchennego 
stołu i krzyknął: - Ty bezczelny łajdaku, chcesz stąd coś ukraś! 
Spróbuj podejść bliżej, a spuszczę na ciebie psa. Król żebrał  
i błagał o pomoc, ale to jeszcze bardziej rozwścieczyło chłopa.  
W końcu uderzył króla w twarz i zatrzasnął przed nim drzwi. 
 Dzięki pomocy zdarzających tamtędy ludzi królowi udało 
się powrócić do domu. Trzy dni później kazał przywołać chłopa 
do pałacu. Chłop pomyślał: "dlaczego mam iść do króla? Prze-
cież nic mu nie zrobiłem! Nigdy go nie spotkałem". Musiał wystą-
pić sam jeden przed wszystkim dostojnikami królestwa. Król był 
w swoim odświętnym stroju, w dłoni miał berło, na głowie koronę. 
Długo przyglądał się trzęsącemu chłopu, po czym powiedział: 
Czy poznajesz mnie? Chłop był tak zdruzgotany tymi słowami, 
że wkrótce zmarł ze zgryzoty. 
 My także nie wiemy, kiedy Syn Człowieczy do nas przyj-
dzie. Dlatego cały czas musimy czuwać nad tym, aby nasza wia-
ra się rozwijała. Trzeba rzeczywiście nią żyć w pełni - czyli z niej 
musi wyrastać dobro i miłość. Dobro, które jest i będzie udziałem 
drugiego człowieka. Dobro zaczepiane w sercach dzieci i mło-
dzieży, ubogacające nasze wnętrza. Kilkanaście lat temu Edyta 
Gepert śpiewała: jaka róża taki cierń - nie dziwi nic. I jest w tym 
dużo prawdy. Jakie życie taka wieczność - nie dziwi nic. Jakie 
wartości zaszczepione w sercach młodych przez rodziców - nie 
dziwi nic. Jakie wychowanie takie życie - nie dziwi nic. Jakie ziar-
no zasiane w serce takie owoce - nie dziwi nic.  
 Dlatego potrzeba wiele refleksji i potężnego rachunku 
własnego sumienia. Sumienia człowieka wierzącego, w którym 
słychać głos samego Boga. To też świadomość tego, że trzeba 
tak żyć i czuwać nad swoim życiem, aby Chrystus nie musiał 
powiedzieć komuś z nas - poznajesz mnie: byłem chory, byłem 

głodny, byłem twoim sąsiadem, byłem mieszkańcem tej samej 
wioski, byłem twoim dzieckiem itd. Ale wszystko, czegoście nie 
uczynili z tych barci moich najmniejszych, tegoście i mnie nie 
uczynili. O godzinie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy 
przyjdzie. Jest to zaproszenie do jeszcze większego wysiłku, aby 
starć się zostać po prostu świętymi i nad tą świętością czuwać. 
Pęknie to czuwanie nad świętością obrazuje pewien dowcip  

z życia mnichów bardzo surowego zakonu trapi-
stów: Mówi się, że młodzi mnisi wyglądają na 
świętych, ale nimi nie są. Ci w średnim wieku na 
świętych nie wyglądają i rzeczywiście nimi nie 
są. Natomiast starzy mnisi na świętych także 
nie wyglądają, ale nimi są! Tak trzeba czuwać 
przez całe życie, aby przez stawanie się świę-
tym w najdrobniejszych rzeczach codziennie 
być gotowym na spotkanie z Bogiem.  
 Jak ma wyglądać moje czuwanie?  
Pismo podpowiada - tak, jak czuwają słudzy na 
przyjście ich pana. Z pewnością zajmują się 
swoimi obowiązkami, rozmawiają z innymi ludź-
mi, ale całą swoją uwagę kierują ku temu, od 
kogo zależy ich los i dobrobyt. Wiedzą, że przyj-
ście pana może objawić się stukaniem do drzwi, 
dzwonkiem, a może odgłosem kroków. Nie wie-
dzą, kiedy i jaki dostaną sygnał, że pan jest już 
niedaleko, ale wiedzą, że z pewnością rozpo-

znają ten znak. Przecież znają swojego pana dobrze, przebywa-
ją w jego obecności dzień po dniu. Wiedzą, jakie ma nawyki, jak 
najczęściej daje znać, że jest niedaleko. A przede wszystkim 
ufają temu, co wydarzyło się już wcześniej, kiedy poprzedni słu-
dzy nadsłuchiwali i oczekiwali - i zostawili im wiadomość, w jaki 
sposób pan objawia swoje nadejście.  
 Jezus mówi do nas w przypowieściach. Zastanawiając 
się nad tym, co chciał nam w ten obrazowy sposób pokazać, 
lepiej można zrozumieć, jakie są wobec nas Jego wymagania. 
Jesteśmy Jego własnością, wiemy, że On jest naszym Panem, 
co więcej, chcemy, by Nim był. Dlatego zachęca nas do czuwa-
nia i roztropności w wypełnianiu codziennych zajęć. 
 Kiedy pan wraca do domu i zastaje swoje sługi na czu-
waniu, nie widzi w tym nic nienormalnego. To przecież oczywi-
ste, że ci, którzy są od niego zależni, są na każde jego zawoła-
nie, że gorliwie wypełniają obowiązki, powierzone im na czas 
nieobecności pana. Kiedy Bóg przychodzi do człowieka i widzi, 
że ten na Niego czeka, wtedy Bóg usługuje człowiekowi. Niepo-
jęte? Niezmiernie niepojęte. Ale czyż nie potwierdzające kolejny 
raz, że Bóg kocha człowieka? On wie, że czuwanie jest trudne i 
męczące. Nuży i nudzi. Dlatego spotkanie z człowiekiem, który 
czeka, raduje Boga tak bardzo, że staje się jego Sługą.  
Syn Człowieczy przecież nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.  
 Czy ja jednak czekam na spotkanie z Bogiem, który 
chce mi służyć? Boża służba człowiekowi jest czymś tak niepoję-
tym, tak ogromnym, a przecież komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie… Czego może ode mnie zażądać taki nie-
pojęty Bóg?  

Być gotowym na spotkanie z Bogiem. 


