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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 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 

Monday, August 17, 2015 - św. Jacka, kapłana 

 7:00 am - Thanksgiving for all the graces from God on 50th birthday of  
   Louis Erzly Hyacenth Rock-Richard Oscar — Self 

 8:00 am † Tadeusz Samul — Wiesława i Mieczysław Skrodzcy 

Tuesday, August 18, 2015  

 7:00 am - Deliverence from all evil for son — Edele-Richard 

 8:00 am † Leokadia Bielicka — Helena Rogowska 

  † Halina Kulikowska — Helena Rogowska 

  † Tadeusz Susoł — Genowefa i Jan Kotowscy 

Wednesday, August 19, 2015  
 7:00 am † Edward Suski — Wife & daughters 

 8:00 am † Mieczysław Wegielewski (15 roczn.) — Żona z dziećmi 

Thursday, August 20, 2015  - św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

 7:00 am † Alfreda & Józef Olesiak — Dorota Piechowiak with daughter 

 7:00 pm † Stanley i Alice Rolak — Rodzina Rolak 

  † Tadeusz Susoł — Anna Chojnowska 

  † Serafima Karpachevskaya; Vladislava i Józef Ragin 

   — Liliya Karpachevskaya 

Friday August 21, 2015 - św. Piusa X, papieża 

 7:00 am † Marianna & Tadeusz Czołpiński — Family 

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

 7:00 pm † Zenia Grochowska — Krzysztof z rodziną 

Saturday August 22, 2015 - Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

 8:00 am † Cecylia i Stanisław Jarzębscy — Wnuczek z rodziną 

 4:00 pm † Walerjan & Aniela Palczyński — Daughter 

 7:00 pm † Władysław i Jadwiga Grochowscy — Rodzina Grochowskich 

21ST SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 23 - 21 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Genowefa i Ignacy Ciepłucha i zmarli z rodziny  
   — Córka z rodziną 

 9:30 am - ZA PARAFIAN —  FOR OUR PARISHIONERS  

 4:00 pm - MSZA ŚWIĘTA KU CZCI MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

   DLA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY Z HAITI 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Wisdom’s Feast 
The Wisdom of God has prepared a feast, 

we hear in today's First Reading.  

We must become like children (see Mat-

thew 18:3-4) to hear and accept this invita-

tion. For in every Eucharist, it is the folly of 

the cross that is represented and renewed.  

To the world, it is foolishness to believe 

that the crucified Jesus rose from the dead. 

And for many, as for the crowds in today's 

Gospel, it is foolishness -- maybe even mad-

ness -- to believe that Jesus can give us His 

flesh to eat.  

Yet Jesus repeats himself with gathering 

intensity in the Gospel today. Notice the 

repetition of the words "eat" and "drink," and 

"my flesh" and "my blood." To heighten the 

unbelievable realism of what Jesus asks us to 

believe, John in these verses uses, not the 

ordinary Greek word for eating, but a cruder 

term, once reserved to describe the 

"munching" of feeding animals.  

The foolishness of God is wiser than hu-

man wisdom (see 1 Corinthians 1:18-25). In 

His foolish love, He chooses to save those 

who believe that His flesh is true food, His 

blood, true drink.  

Fear of the Lord, the desire to live by His 

will, is the beginning of true wisdom, Paul 

says in today's Epistle (see Proverbs 9:10). 

And as we sing in today's Psalm, those who 

fear Him shall not want for any good thing. 

Again today in the liturgy, we are called to 

renew our faith in the Eucharist, to forsake 

the foolishness of believing only what we 

can see with our eyes.  

We approach, then, not only an altar pre-

pared with bread and wine, but the feast of 

Wisdom, the banquet of heaven - in which 

God our savior renews His everlasting cove-

nant and promises to destroy death forever 

(see Isaiah 25:6-9).  

Let us make the most of our days, as Paul 

says, always, in the Eucharist, giving thanks 

to God for everything in the name of Jesus, 

the bread c0me down from heaven.  
by Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of August 16, 2015 
16 SUN Prv 9:1-6/Eph 5:15-20/Jn 6:51-58 

17 Mon Jgs 2:11-19/Mt 19:16-22 

18 Tue Jgs 6:11-24a/Mt 19:23-30 

19 Wed Jgs 9:6-15/Mt 20:1-1633 

20 Thu Jgs 11:29-39a/Mt 22:1-14 

21 Fri Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22/Mt 22:34-40 

22 Sat Ru 2:1-3, 8-11; 4:13-17/Mt 23:1-12 

23 SUN Jos 24:1-2a, 15-17, 18b/Eph 5:21-32 

or 5:2a, 25-32/Jn 6:60-69 

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

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 
† Stanisław Łapuć — Żona z dziećmi 

† Franciszek i Zofia Smolicha, Irena i Salomea Pazdyk — Rodzina 

 11:00 am † Aniela Maziarz — Sławomir Maziarz z rodziną 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Zbyszka Górskich  

   w (10 roczn. ślubu) — Rodzina 
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20TH 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). 

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. 

ZMARŁA 

Śp. IIRENERENE  SSTEMPKOWSKATEMPKOWSKA  l. 92l. 92  
Wieczny odpoczynek  

racz jej dać, Panie 

CHRISTIANS IN SYRIA 
A priest in Syria has called for prayer after militants of the Is-

lamic State kidnapped dozens of both Christians and Muslims near 

Homs last week. 

“Does ISIS intend to negotiate and let the people go free, or does 

it intend to kill them? We don’t know,” said Father Jihad Youssef, 

a member of the Syriac Catholic religious community of Mar Musa. 

The priest told the Catholic charity Aid to the Church in 

Need that the number of abducted people is unclear. However, he 

said it is realistic to think that the Aug. 6 abductions may have 
taken as many as 160 people, the approximate number of Christians 

who remained in the town of Al Quaryatayn, which is some 60 

miles southeast of Homs. 

“But we do not know if all of the remaining Christians were 

taken as hostages by ISIS, or if some went into hiding,” he said. 
“At the end of the week, some 30 Christians succeeded in fleeing 

from the town. Some are shepherds and they know the region. They 

fled to Homs.” 

Many Christians had fled to Al Quaryatayn from Aleppo, but 

Islamic State fighters captured the town Aug. 6 from fighters allied 

with Syria’s president Bashar al-Assad. 

Father Youssef’s community has lost contact with their monas-

tery in Al Quaryatayn. 

The Syrian Orthodox and Syriac Catholic bishops of Homs are 

trying to resolve the situation, but people are afraid. 

“Especially the Christians in places near to Al Qarytayn are anx-

ious,” Father Youssef said. “Many people are thinking of leaving 

their homes, or even leaving the country. The fear is growing.” 

The priest said the Islamic State group typically gives Christians 

the choice of paying an extortionate tax, converting to their form of 

Islam, or leaving the area.  

“The latter option was evidently not offered, or the Christians 

would have left,” he said. 

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270
http://www.ewtnnews.com/catholic-news/churchinneed.org
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,556.00; Kolekta II - $ 971.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Air conditioning - Klimatyzację”. 

CHURCH DONATION:  
 ♦ by Katarzyna & Daniel Chludziński $50 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Charles Gird, Józefina Szloch, 
Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

20 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, który 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. Zaprasza-

my do słuchania jego audycji. 

Pół godziny wcześniej na tych samych falach nada-
wana jest audycja radia GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA 
JUSTYNA  

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! 

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. 

OBCHODY LITURGICZNE 
W liturgii tego tygodnia obchodzimy wspomnienia: świę-

tego Jacka (poniedziałek), św. Bernarda (czwartek), świę-

tego Piusa IX (piątek) i Najświętszej Marii Panny Królo-

wej (sobota).  

PIELGRZYMKA - ZIGGY'S TOURS 
Pielgrzymka do Guadelupe połączona z wypoczynkiem w 

Meksyku z polskimi duchownymi opiekunami od 6 do 14 

grudnia - po więcej informacji i rezerwację proszę dzwo-

nić do: 

Ziggy's  Tours   617-288-7777. 

Program w przedsionku kościoła. 

ZAPISY NA KATECHEZĘ 

Biuro parafialne 

przyjmuje zapisy 

na katechezę na 

rok 2015/2016. 

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. 

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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„Kto spożywa moje Ciało...”  

Było to chyba jedno z najtragiczniejszych nieporo-

zumień w historii, zarówno wtedy, za życia Jezusa, 

gdy wielu zgorszonych Żydów uznało Go za szaleń-

ca, jak i później, gdy spory o Eucharystię dzieliły 

i rozdzierały Kościół. A wszystko z powodu zbytnie-

go przywiązania do zewnętrznego znaczenia wyra-

zów i skojarzeń, które one nasuwały, bez wniknięcia 

w głębię słów i nowych treści, które wraz 

z Eucharystią ustanawiał Jezus. 

Ciekawe, że niekiedy człowiek potrafi posługiwać 

się słowem w sposób twórczy 

i odkrywczy, przekazywać 

o wiele więcej znaczeń, niż 

można zawrzeć w ścisłych języ-

kowych i słownikowych defini-

cjach. W jakie głębie treści po-

trafią nas zaprowadzić poeci, ile 

prawdy o życiu, człowieku, Bo-

gu potrafią odsłonić przy pomo-

cy paru oryginalnie zestawio-

nych i skojarzonych słów. A ile 

nieporozumień by się zrodziło, 

ile nonsensów i bredni, gdyby 

te słowa potraktować ściśle 

i odczytać zgodnie z zasadami 

logiki. Ale na szczęście nikomu 

to nie przychodzi na myśl, każ-

dy wie, że poezja rządzi się in-

nymi prawami. 

Dlaczego wtedy, gdy Jezus 

mówił o spożywaniu swego 

Ciała i Krwi, ludzie potrakto-

wali to dosłownie? Dlaczego 

Jezusa, który mówił tyle głębokich, mądrych 

i pięknych słów, tym razem posądzili o kanibalizm? 

Przecież to był jawny absurd i nikomu rozsądnemu 

nie przyszłoby do głowy, że Jezus nagle postradał 

zmysły. Wytłumaczenie musiało być inne. Może 

jeszcze nieznane i niejasne, może zakryte, ale na 

pewno inne. Zresztą wkrótce – w czasie Ostatniej 

Wieczerzy – miało się okazać, o co chodziło Jezuso-

wi. Wystarczyło odrobinę cierpliwości i zaufania, że 

Jezus wie, co mówi i co robi. 

Mówił o swoim Ciele, swojej Krwi i o życiu wiecz-

nym, czyli zbawieniu. Aby je osiągnąć, należy kar-

mić się Jego Ciałem i Krwią. Tu nie chodzi o zaspo-

kajanie fizycznego głodu przez połykanie Hostii. Ko-

munia święta, do której tak często przystępujemy, to 

coś więcej, niż „połknięcie” Pana Jezusa. To przede 

wszystkim duchowa więź i wspólnota z Bogiem, to 

trwanie w Bogu. Doskonale wiemy, że samo „pójście 

do Komunii” tego nie gwarantuje, jeśli zabraknie 

wiary i duchowej dyspozycji. A zarazem nie stworzy 

Eucharystii, czyli Chleba Życia, nawet najbardziej 

pobożna modlitwa nad bochenkami najlepszego 

i najświeższego chleba, jeśli zabraknie kapłana, któ-

rego Jezus upoważnia i posyła, aby w Jego imieniu 

przemieniał chleb i wino w Jego Ciało i Krew. Nie-

pojęta tajemnica! 

W Eucharystii muszą być obec-

ne te dwa wymiary: obiektyw-

ny, substancjalny, który spra-

wia, że każda cząstka chleba 

i wina w chwili konsekracji za-

mienia się – choć niewidzialnie, 

w rzeczywiste Ciało i Krew 

Chrystusa; oraz subiektywny, 

egzystencjalny, dzięki któremu 

człowiek, który z wiarą spoży-

wa konsekrowany Chleb i Wino 

w Komunii św., doznaje cu-

downej, przemieniającej i oży-

wiającej mocy z wysoka. 

Właśnie tego nie zdążyli usły-

szeć i zrozumieć ci, którzy ode-

szli. Zabrakło im cierpliwości 

i ufności, woleli zaufać swojej 

logice, aniżeli Słowu Jezusa. 

Dziś także jest wielu ludzi, któ-

rzy nie ufają Bogu i Kościo-

łowi, któremu Jezus powierzył 

Eucharystię. To nie tylko 

Świadkowie Jehowy, Zielonoświątkowcy i inni, lecz 

także ci, którzy chodząc, co prawda, do kościoła, na-

wet i co niedzielę, nie uczestniczą niestety 

w Eucharystii, bo nie spożywają Ciała Chrystusa. 

Dlaczego? Prawdopodobnie nie ze złej woli, a raczej 

z nieświadomości, że Eucharystia jest Chlebem, czyli 

codziennym pokarmem do jedzenia, a nie do ogląda-

nia i odkładania na potem. Jeśli chcesz mieć siły, ży-

cie, chcesz iść do przodu – bierz i jedz! Nie bój się, 

że nie jesteś godny; owszem, bądź tego świadom, ale 

Chleb Życia jest dla wszystkich, którzy chcą żyć, 

a nie dla tych, którzy są tego godni. To nie jest na-

groda za ukończenie drogi, lecz prowiant na drogę. 

Jeśli go ze sobą nie weźmiesz i nie będziesz jadł – 

nie dojdziesz do mety. 

Ks. Mariusz Pohl 


