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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 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 

Monday, August 24, 2015 - św. Bartłomieja, Apostoła 

 7:00 am † Deceased members of Gradek family — Józef Pawlik 

 8:00 am † Irena Daśko (roczn.) — Córka z rodziną 

Tuesday, August 25, 2015 - św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ 
 7:00 am -  
 8:00 am † Leokadia Bielicki — Janina Modzelewska 

  † Krystyna Skinder — Mama i siostra 

  † Tadeusz Susoł — Dorota Piechowiak 

Wednesday, August 26, 2015  

 7:00 am † Eugeniusz Jurczuk — Rodzina Ignaciuk 

 8:00 am † Leokadia Bielicki — Koło Różańca Świętego 

Thursday, August 27, 2015  - św. Moniki (REKOLEKCJE ODPUSTOWE) 
 7:00 am - For a safe trip — Self 

 7:00 pm † Elżbieta Podgajna — Córki z rodzinami 

  † Tadeusz Susoł — Jadwiga Kozłowska 

  † Zbigniew Król (3 roczn.) — Żona i syn z rodziną 

Friday August 28, 2015 - św. Augustyna (REKOLEKCJE ODPUSTOWE) 

 7:00 am † Eugene Jurczuk — Richard Rolak 

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

 7:00 pm † Alfons, Helena, Bolesław Warot — Syn z rodziną 

Saturday August 29, 2015 - Męcz. św. Jana Chrzciciela (REKOLEKCJE) 
 8:00 am † Charlotte Famigletti — Rodzina Radko 

 4:00 pm † Frank & Teofila Palasek & deceased members of their family  
   — Hedy Siedlecki 

 7:00 pm † Jadwiga i Władysław Grochowscy — Syn Jarosław z dziećmi 

SUNDAY AUGUST 30 - SOLEMNITY OF OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - ODPUST PARAF. 

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

 9:30 am † Tadeusz Eljaszuk — Żona z dziećmi 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE A Choice to Make 
This Sunday's Mass readings conclude a four-

week meditation on the Eucharist.  

The 12 apostles in today's Gospel are asked to 
make a choice -- either to believe and accept 
the new covenant He offers in His body and 

blood, or return to their former ways of life.  
Their choice is prefigured by the decision 

Joshua asks the 12 tribes to make in today's 

First Reading.  
Joshua gathers them at Shechem -- where God 

first appeared to their father Abraham, promis-

ing to make his descendants a great nation in a 
new land (see Genesis 12:1-9). And he issues a 

blunt challenge -- either renew their covenant 
with God or serve the alien gods of the sur-
rounding nations. 

We too are being asked today to decide whom 
we will serve. For four weeks we have been 
presented in the liturgy with the mystery of the 

Eucharist -- a daily miracle far greater than 
those performed by God in bringing the Israel-

ites out of the land of Egypt.  
He has promised us a new homeland, eternal 

life, and offered us bread from heaven to 

strengthen us on our journey. He has told us 
that unless we eat His flesh and drink His blood 
we will have no life in us.  

It is a hard saying, as many murmur in today's 
Gospel. Yet He has given us the words of eter-
nal life.  

We must believe, as Peter says today, that He 
is the Holy One of God, who handed himself 

over for us, gave His flesh for the life of the 
world.  
As we hear in today's Epistle, Jesus did this 

that we might be sanctified, made holy, through 
the water and word of baptism by which we 
enter into His new covenant. Through the 

Eucharist, He nourishes and cherishes us, mak-
ing us His own flesh and blood, as husband and 

wife become one flesh.  
Let us renew our covenant today, approaching 

the altar with confidence that, as we sing in 

today's Psalm, the Lord will redeem the lives of 
His servants. 

by Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of August 23, 2015 
23 SUN Jos 24:1-2a, 15-17, 18b/Eph 5:21-32 

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

24 Mon Rv 21:9b-14/Jn 1:45-51 

25 Tue 1 Thes 2:1-8/Mt 23:23-26 

26 Wed 1 Thes 2:9-13/Mt 23:27-32 

27 Thu 1 Thes 3:7-13/Mt 24:42-51 

28 Fri 1 Thes 4:1-8/Mt 25:1-13 

29 Sat 1 Thes 4:9-11/Mk 6:17-29 

30 SUN Dt 4:1-2, 6-8/Jas 1:17-18, 21b-22, 

27/Mk 7:1-8, 14-15, 21-23 

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

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Zbyszka Górskich  
   (10 roczn. ślubu) — Rodzina 

† Michał Sajnacki — Chór parafialny 

 11:00 am † Chalina Cholewiński (roczn.) — Mąż 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

- O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę M. B. Częstochowskiej 
   dla Katarzyny i jej dzieci — Rodzice 

† Tadeusz Susoł — Rodzina Krajewskich 

- Dziękczynna za Dary Ducha Świętego — Rodzina Bogu wiadoma 
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21ST 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 pre-
pare 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 par-
ish office. Those who can’t help with the preparations 
may make a donation to our church. 

At the back of the church there are sign-up sheet for the 
volunteers. 

Please remember, you are all invited, your families and 
friends too.  

PARISH FEAST 
The Solemnity of Our Lady of Często-
chowa, the Patroness of our parish usually 
is celebrated on August 26th. Since this 
year it falls on Wednesday, it will be post-
poned to Sunday, August 30th. We will pre-
pare for this solemnity we with a three day 
retreat preached to us by a newly ordained 
priest - father Paweł Sawiak, a Jesuit, whom 
our Parishioners know well as he engaged 
himself in pastoral ministry in our parish. 
Father Paweł will celebrate his First Thanksgiving 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. Pas-
tries donated to this event will be highly appreciated. 
This Sunday (August 23) at 4:00 pm in our church the 
Haitian community will have their own Mass in honor of 
the Black Madonna, their and our Mother. Please, feel  
welcome. 

OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA IN HAITI 
The image of Black Madonna of Częstochowa, today 

highly respected in Haiti, was brought there by Polish 
mercenary soldiers hired by Napoleon to subdue the Hai-
tian Revolution. For them it was the icon of their most 
beloved and honored Mother whom they always trusted. 

In 1802, France sent most of the disgruntled legionnaires 
(two demi-brigades, 5,280 strong) to Haiti to put down the 
Haitian Revolution. Napoleon added a Polish Legion of 
around 5200 to the forces sent to Saint-Domingue to fight 
off the slave rebellion. However, the Poles were told that 
there was a revolt in Saint-Domingue; upon arrival the 
platoon soon discovered that what was actually going on 
in the colony, was a rebellion of slaves fighting off their 
French masters for their freedom.  

During this time, there was a familiar situation going on 
back in their homeland as these Polish soldiers were 
fighting for their liberty from the invading Russia, 
Prussia and Austria that began in 1772. As hopeful as 
the Haitians, many Poles were seeking union amongst 
themselves to win back their homeland. They made 
advances to ally with France and joined Napoleon's 
army, but were distinct as the Polish unit nonetheless.  

The Poles had little interest or desire in supporting the 
French cause in the distant colonies, once again fight-
ing against people who only desired their own inde-
pendence. In Haiti there still is a popular belief that 
many Polish soldiers became sympathetic to the former 

slaves' cause and deserted the French, supporting Jean-
Jacques Dessalines in significant numbers, with entire 
units changing sides.  

As a result, many Polish soldiers admired the rebels and 
decided to turn on the French army and join the Haitian 
slaves and participated in the Haitian revolution of 1804. 
For their loyalty and support for overthrowing the French, 
the Poles acquired Haitian citizenship after Haiti gained 
its Independence, and settled there to never return to Po-
land. To this day, many Polish Haitians still live in Haiti; 
some with blonde, blue-eyed, European features. Most 
settled in Cazale, La Vallée-de-Jacmel, Fond-des-Blancs, 
La Baleine, Port-Salut and Saint-Jean-du-Sud. 

Thus Polish Haitians are Haitian people of Polish ances-
try, mostly the descendents of Polish legionnaires with 
Haitian citizenship. Cazale, which is a small village in 
Haiti about 45 miles away from Port-au-Prince in the 
Grand'Anse Department. It is the main center of popula-
tion of the Polish community in Haiti, called La Pologne 
(Poland). The name Cazale, or the home of Zalewski 
originates from the popular Polish surname Zalewski and 
the Haitian Creole word for home (kay); is the home to 
those of Polish descent.  

In 1983, Pope St. John Paul II visited Haiti. He men-
tioned how the Polish contributed to the slave rebellion 
leading to Haiti's independence. Several Haitian Poles 
were selected from the most populous Polish areas of 
Haiti to attend the various ceremonies planned for the 
Pope's visit. 

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Madonna_of_Cz%C4%99stochowa
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Legions_(Napoleonic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Domingue
https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Dessalines
https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Dessalines
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Vall%C3%A9e-de-Jacmel
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Baleine
https://en.wikipedia.org/wiki/Port-Salut
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Baleine
https://en.wikipedia.org/wiki/Port-Salut
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Baleine
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Cazale
https://en.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand%27Anse_Department
https://en.wikipedia.org/wiki/Poles
https://en.wikipedia.org/wiki/Zalewski
https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Creole
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Paul_II
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,472.00; Kolekta II - $ 1,143.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“The Pilot Subscription - Prenumeratę Pilota”. 

CHURCH DONATION:  ♦ by Milena $700 
♦ In memory of Charles F. Rolak by son Richard - $100 
♦ In memory of Evelyn L. Rolak by son Richard - $100 
♦ Flower donation by Rock-Richard Oscar - $100 

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! 

21 NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW – sierpień 2015 

Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu 

wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę po-

trzebującym. 

Intencja misyjna: Abyśmy wychodząc poza siebie, potra-

fili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi 

międzyludzkich i społecznych. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ: 

Aby męczeństwo św. Maksymiliana pobudzało pragnienie 

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 Dożynki Parafialne. 

Zwyczajem lat poprzednich na ten czas 

wspólnej radości i zabawy przygotuje-

my dużo dobrego jedzenia, muzykę, 

loterię i wiele innych atrakcji dla dzieci 

i dorosłych.  

Będzie wyprzedaż książek. Książki 

nowe lub używane, dla dzieci lub doro-

słych, szczególnie w języku polskim 

można przynosić do biura parafialnego.  

Proszę też o ofiarowanie pluszowych zabawek. Będą 

one wykorzystane jako nagrody dla dzieci. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniach 

do Dożynek, proszeni są o zgłoszenie się do biura para-

fialnego. Ci, którzy nie mogą pomóc w przygotowaniach, 

mogą złożyć donację na nasz kościół. Bóg zapłać! 

Z tyłu kościoła są wyłożone listy, by chętni do pomo-

cy mogli się na nie wpisać. 

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: święto świętego 

Bartłomieja, apostoła (poniedziałek), wspomnienie św. 

Ludwika IX, króla (wtorek), wspomnienie świętej Moniki  

(czwartek), wspomnienie świętego Augustyna (piątek) 

i wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela 

(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 przyj-
muje zapisy na kateche-
zę na rok 2015/2016. 
Nowy rok katechetyczny 
rozpocznie się 13 wrze-
śnia. Tego dnia odbędzie 
się też spotkanie kate-
chetów. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

IIZABELAZABELA  GGRADZIUKRADZIUK 

08.30.2015 o godz. 9:30 am  

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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„Panie, do kogóż pójdziemy...”  

Trochę zaskakujące jest zakończenie Eucharystycz-

nej mowy Jezusa. Wydawać by się mogło, że powin-

no być w niej więcej o Komunii św., o potrzebie 

przystępowania do sakramentów. Do tego jesteśmy 

przyzwyczajeni z licznych kazań i nauk rekolekcyj-

nych. Tymczasem w swoim 

pouczeniu o Eucharystii, Jezus 

większy nacisk położył na wia-

rę, na zaufanie i więź z Bogiem, 

niż na samo „jedzenie Komunii 

św.” Punktem kulminacyjnym 

tej sceny jest jej zakończenie: 

chwila próby wiary, której zo-

stali poddani Apostołowie. 

Wielu uczniów Jezusa nie 

przeszło tej próby pomyślnie. 

Za trudna im się wydawała mo-

wa Jezusa. Nie potrafili jej po-

jąć ani przyjąć. Może zbyt ufali 

sobie, swojej logice i wyobra-

żeniom? Może za mało znali 

Jezusa, za mało Go kochali, za 

daleko byli od Niego? Może za 

mało było w nich życia ducho-

wego, a za dużo „cielesności”? 

Nie chodzi tu oczywiście 

o cielesność fizyczną, która jest 

przecież nieodłącznym składni-

kiem człowieczeństwa i pocho-

dzi od Boga, ale o styl życia 

według wzoru tego świata, czy-

li przeciwnie do woli Bożej. 

Ludzie „cieleśni” to ci, którzy 

bardziej cenią sobie to, co ziemskie, ich własne, 

grzeszne, aniżeli to, co proponuje nam Bóg. 

Życie duchowe rodzi się ze słuchania Słowa Boże-

go. Prawdopodobnie wielu z nas doświadczyło kie-

dyś tego, jak pogłębia się w nas życie wiary i mod-

litwy, jak lekko i radośnie przychodzi nam zachowy-

wać naukę i przykazania Chrystusa, gdy zaczynamy 

ściślej obcować ze Słowem Bożym, gdy częściej się-

gamy po Pismo św. i nie tylko je czytamy, ale także 

rozważamy i próbujemy na nie odpowiadać. To wła-

śnie Słowo Boże przyjęte z wiarą, jest w nas źródłem 

życia Bożego. Bez Słowa Bożego nie ma ani wiary, 

ani prawdziwej pobożności, ani życia chrześcijań-

skiego. 

Trzeba to mocno podkreślić, bo wielu ludzi poprze-

staje na pobożności, polegającej na samym tylko po-

mnażaniu praktyk dewocyjnych czy sakramental-

nych: powtarzaniu różnych formułek, pacierzy, lita-

nii, koronek, nabożeństw. W oderwaniu od Słowa 

Bożego stają się one jałowe i zatracają swój pierwot-

ny sens. Owszem, chodzi się wtedy za Chrystusem, 

ale duchem jest się od Niego 

daleko – tak jak ci uczniowie, 

którzy odeszli, bo nie mieli au-

tentycznej wiary ani życia Bo-

żego. 

Czym zatem wyróżniali się 

Apostołowie, że pomimo tych 

samych trudności intelektual-

nych w zrozumieniu Chrystusa, 

jednak przy Nim pozostali? 

Otóż wyróżniali się tym, co 

najważniejsze: wiarą i pozna-

niem Boga oraz Jego Słowa. 

Właśnie na to powołuje się św. 

Piotr: „Panie, do kogóż pójdzie-

my? Ty masz słowa życia 

wiecznego. A myśmy uwierzyli 

i poznali, że Ty jesteś Świętym 

Boga.” 

Faktycznie: do kogo się udać ze 

swoim życiem, troskami, lęka-

mi, radościami, jeśli nie do 

Chrystusa? Niektórzy szukają 

rozwiązań i odpowiedzi w ho-

roskopach, inni w parapsycho-

logii, jodze czy New Age, inni 

swe niepokoje zagłuszają alko-

holem, narkotykami i disco. 

Ale nic z tego nie potrafi w pełni zaspokoić aspiracji 

i potrzeb człowieka. 

Natomiast Chrystus, który jest samą miłością, po-

trafi dać człowiekowi wszystko, a nawet więcej. Pro-

blem w tym, że często nie wiemy, że chce nam coś 

dać i nie potrafimy tego przyjąć. Dlatego najpierw 

powinniśmy starać się Go poznać, żeby wiedzieć kim 

jest i co chce nam zaoferować. Apostołowie to wie-

dzieli i dlatego zostali przy Jezusie. Wielu z nas, na-

wet tych chodzących do kościoła, wie to tylko mgli-

ście, ogólnie. Stąd też tyle zwątpień i niewierności, 

tyle bylejakości i powierzchowności naszych postaw 

religijnych, tyle pustki w życiu duchowym. Chrystus 

chce tę pustkę wypełnić. Czy Mu pozwolimy? 

Ks. Mariusz Pohl 


