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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jerzy Żebrowski 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 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 

Monday, August 31, 2015  
 7:00 am - 
 8:00 am † Franciszek i Leokadia Bielicki — Siostra z mężem 

Tuesday, September 1, 2015 - bł. Bronisławy 

 7:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband & son 

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

  † Tadeusz Susoł — Rodzina Miłoś 

  † Eugene Jurczuk  — Helena Rogowska 

Wednesday, September 2, 2015  
 7:00 am † Franciszek Chaberek (anniv.) — Children 

 8:00 am † Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych  

     i Dobrodziejów Zakonu oraz członków FZŚ 

Thursday, September 3, 2015  - św. Grzegorza Wielkiego 
 7:00 am † Bolesław „Wizzy” Wierzbicki — Richard Rolak 

 7:00 pm † Z rodziny Królikowskich — Rodzina 

  † Z rodziny Leończuk — Rodzina 

  † Tadeusz Susoł — Siostra Alicja 

Friday September 4, 2015  

 7:00 am - God’s blessings & health for Iwona on her birthday 

 6:00 pm - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do  

   Miłosierdzia Bożego, Spowiedź 

 7:00 pm † Józef, Jan, Witold Gienieczko — Siostra z rodziną 

Saturday September 5, 2015  
 8:00 am † Ella Helen Daddabbo — Richard Rolak  

 4:00 pm † Tadeusz Susoł — Teresa with family 

 7:00 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 6, 23 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Halina Kulikowska — Jadwiga Kozłowska 

 9:30 am - God’s blessing & health for Connie Bielawski on her birthday,  
   God’s protection for David who starts Marine Corps training  

   this week — Aunt 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Our Lady of Częstochowa 
Today we celebrate our parish’s patronal Feast 

of Our Lady of Częstochowa. 

Focus on this beautiful image on the front 
cover, this icon of the Blessed Virgin Mary, and 
contemplate for a few minutes. Behold your 
mother. 

The meaning of this icon, its role in history, 
and the way in which it communicates to us, right 
here in Boston, MA, is simply the miracle of 
Mary’s abiding presence and intercession. 

Because of this icon we are gifted with a spe-
cial doorway to Mary herself. 

Icons are not just pretty pictures. They convey 
much more. They are more than an aid in stimu-
lating devotion. Contemplation of the icon is 
more than a teaching tool or an inspiration. In the 
spiritual sense this icon is a living thing. 

St. John of Damascus called icons a “channel 
of divine grace.” They are a mirror of divine reve-
lation, the very incarnation of God, and give testi-
mony to the reality of God’s saving truth. The 
Ecumenical Councils of the first 1,000 years of 
Christianity attest to this. Those who attack or 
disparage icons attack the Incarnation of Jesus 
himself. 

The praise and veneration we show this icon 
passes over to the one it represents, its archetype 
—Mary herself. St. Basil of Caesarea stated “The 
honor paid to the image passes to the prototype”. 

Thus the love and dedication we show Mary, 
here in this parish, is communicated to her in a 
special way. 

Jesus told us: Behold your mother, and we be-
hold and love her. 

Look at Mary’s right hand. It points to Jesus. 
Mary is looking at us intently and is pointing to 
her Son. As she directed the servants at the wed-
ding feast in Cana she directs us: 

“Do whatever He tells you.” 

Mary bears her Son to us. She, the Theotokos, 
bears God to us, ever pointing to Him. In this 
icon, believed to have been painted by St. Luke, 
we see our Lord with His hand raised in blessing. 

What a beautiful image! What love! This icon 
brings to us a connection to the totality of love 
God bears for us. The mother is offering her Son 
to us. The Son who came to save us blesses us. 

For 633 years the original icon of Our Lady has 
been enshrined at the monastery on the bright 

Scripture for the week of August 30, 2015 
30 SUN Dt 4:1-2, 6-8/Jas 1:17-18, 21b-22, 

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

31 Mon 1 Thes 4:13-18/Lk 4:16-3034 

1 Tue 1 Thes 5:1-6, 9-11/Lk 4:31-37 

2 Wed Col 1:1-8/Lk 4:38-44 

3 Thu Col 1:9-14/Lk 5:1-11 

4 Fri Col 1:15-20/Lk 5:33-39 

5 Sat Col 1:21-23/Lk 6:1-5 

6 SUN Is 35:4-7a/Jas 2:1-5/Mk 7:31-37 

 11:00 am † Halina Cholewiński (roczn.) — Mąż  
                    MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA OJCA PAWŁA SAWIAKA 

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 

 11:00 am † Edward Fiedorczyk (roczn.) — Żona i dzieci 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

† Michał Sajnacki — Rodzina Warot 

...Continued on page 4 
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SOLEMNITY OF OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA - THE PATRONESS OF OUR PARISH 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for September 2015 

Universal: That opportunities for education and em-

ployment may increase for all young people. 

Mission: That catechists may give witness by living 

in a way consistent with the faith they proclaim. 

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 
Today, August 
30th, we cele-
brate the Solem-
nity of Our Lady 
of Częstochowa, 
the Patroness of 
our parish. We 
have prepared for 
this solemnity 
with a three day 
retreat preached 
to us by a newly 
ordained priest - 
father Paweł Sa-

wiak, 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 today at 11:00 am. After the Mass there will be a 
reception in the St. John Paul II Hall. All are welcome. 

mountain in Poland, enshrined yes, but still one with us, her 
people. 

Throughout history she has been the image we go to, on the 
bright mountain, in this parish, and in our homes. She has been 
the image we go to in supplication, asking her to point us to her 
Son so that we might receive His grace and blessing. 

Our Lady is our mantle of protection, our intercessor in heal-
ing and defense, and has suffered along with us. 

Her face and neck have been scarred by the swords and ar-
rows of invaders just as the people have been scarred by their 
sufferings. Her jeweled mantle has been torn away by godless 
communists and fascists, just as the communists and fascists 
tried to tear away the lives and freedoms of the Polish people. 

This year marks the 359th anniversary of the dedication of 
Poland to Our Lady of Czestochowa made by King Jan II 
Kazimierz. 

359 years ago Grand Prior Augustyn Kordecki, his monks, a 
few knights, and some townspeople withstood the power of the 
entire Swedish army. They were the last bastion of a free and 
democratic Poland, a people defending themselves from the 
fortress at Jasna Góra — the bright mountain. These freedom 
fighters drove back the Swedish Army and united the Polish 
people in a common effort to repel their invaders. 

King Jan II Kazimierz took the following oath: 

“Great Mother of God and Most Holy Virgin! I, John Cas-
mir II, by the grace of Thy Son, the King of Kings, and by Thy 
Grace, I, the King, casting myself on my knees at Thy Most 
Holy feet, take Thee today as my Patroness and Queen of my 
dominions, and I recommend to Thy special protection and 

defense, myself and my Polish Kingdom…” 

Let us join with all those who throughout history have relied 
on Our Lady’s protection, intercession, healing, and defense. 

OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA, YOUR ICON IS A SYMBOL OF 
FAITH AND A SYMBOL OF UNITY. PRAY FOR US. PRAY FOR 
THOSE WHO PLACE THEIR HOPE IN GOD’S PROVIDENCE.  

MARY, OUR MOTHER, WE ARE DEDICATED TO YOU AND TO 
IMITATING YOUR EXAMPLE IN POINTING ALL TO YOUR SON, JE-

SUS CHRIST. PLEASE PRAY FOR US. 

...Continued from page 3 

NOWY PROBOSZCZ 
O. JERZY ŻEBROWSKI 

Długo oczekiwany nowy Pro-

boszcz, Ojciec Jerzy Żebrowski 

otrzymał wizę i nominację Księ-

dza Arcybiskupa na urząd Pro-

boszcza naszej parafii od dnia 1 

września. Termin jego uroczystej 

instalacji zostanie wnet ustalony. 

NEW PASTOR 
FR. JERZY ŻEBROWSKI 

The long-awaited new Pastor, 

Father Jerzy Żebrowski finally 

received his visa and nomination 

for the office from the Archbishop. His assignment is 

effective on September 1, 2015  The date of his solemn 

installation will soon be established. 
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,380.00; Kolekta II - $ 974.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Catholic University - Uniwersytet Katolicki”. 

CHURCH DONATIONS:   
♦ Harvest Festival donation by Helen Daniszewski - $50 
♦ Harvest Festival donation by Helen Marois - $100 
♦ Flowers donation by Rock-Richard Oscar - $50 
♦ OLCz Feast flowers donation by Parishioners - $200 
♦ Church donation by John Jakowicz - $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! 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - PATRONKI NASZEJ PARAFII 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW – wrzesień 2015 

Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia 
się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. 

Intencja misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu 
konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ: 

Aby każdy chrześcijanin zwracał uwagę na ochronę śro-
dowiska naturalnego w którym żyje, a które jest dziełem 
Boga. 

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 ra-

dości i zabawy przygotujemy dużo 

dobrego jedzenia, muzykę, loterię i 

wiele innych atrakcji dla dzieci 

i dorosłych.  

Będzie wyprzedaż książek. Książki nowe lub używa-

ne, dla dzieci lub dorosłych, szczególnie w języku pol-

skim 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 przygotowa-

niach, mogą złożyć donację na nasz kościół. Bóg za-

płać! 

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

mocy mogli się na nie wpisać. 

Zapraszamy naszych Parafian i Gości z rodzinami 

i przyjaciółmi! 

ODPUST PARAFIALNY 
Dziś obchodzimy Uroczystość Mat-

ki Bożej Częstochowskiej, Patron-

ki naszej parafii przeniesioną z 26 

sierpnia. Jest to tak zwany Odpust 

Parafialny. Do tego odpustu przygo-
tował nas trzy dniowymi rekolekcja-

mi nowo-wyświęcony ojciec Paweł 

Sawiak, jezuita, którego znamy 

z zaangażowania się w posługę 

duszpasterską w naszej parafii. Ojciec Paweł odprawi 

dla nas Mszę świętą Prymicyjną dziś- 30 sierpnia 

o godz. 11:00. Po Mszy świętej będzie poczęstunek 

w sali Św. Jana Pawła II. Zapraszamy. 

OBCHODY LITURGICZNE 
W liturgii tego tygodnia obchodzimy: święto wspomnie-

nie św. Bronisławy (wtorek), wspomnienie św. Ludwika 

IX, króla (wtorek), świętego Grzegorza Wielkiego 

(czwartek).  

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  MMARTYNAARTYNA  GGRADZIUKRADZIUK 

08.30.2015 o godz. 9:30 am  

WYCIECZKI - ZIGGY'S TOURS 
♦ 2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp w każdą sobotę 

---   oraz   --- 

♦ 3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC 

w każdy piątek.  

Ziggy’s  Tours   617-288-7777 

ZMARŁ 

Śp. MMICHAŁICHAŁ  SSAJNACKIAJNACKI  l. 39l. 39  
Wieczny odpoczynek  

racz mu dać, Panie 

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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„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” 
Od XIV wieku naród polski może oddawać cześć Naj-

świętszej Maryi Pannie na Jasnej Górze, w narodowym 
sanktuarium Czarnej Madonny. Tę prawdę na nowo 
uświadamiamy sobie przeżywając dzisiaj uroczystość 
Matki Bożej Częstochowskiej. To szczególne święto an-
gażuje myśli i uczucia chyba wszystkich Polaków, zarów-
no w Kraju, jak i na emigracji. Bo oto oczyma serca spo-
glądamy dziś na sanktuarium, w którym – jak mawiał 
święty Jan Paweł Wielki – zawsze czuliśmy się wolni, bez 
względu na historyczne uwarunkowania i systemy poli-
tyczne. Obchodząc dzisiaj uroczystość odpustową w na-
szej parafii, pragniemy zasłuchać się w słowa Chrystusa, 
który przemawia do nas przez Maryję. 

Św. Jan Apostoł przekazuje nam w dzisiejszej Ewange-
lii opis wesela w Kanie Galilejskiej. Nie jest to jedynie 
kronikarski zapis, aby przybliżyć nam, jak przeżywali uro-
czystości rodzinne ludzie współcześni Jezusowi. 
Dzisiejsza Ewangelia chce zwrócić naszą uwagę 
zupełnie na inny fakt. Jest nim bowiem pierw-
szy cud Jezusa, który miał potwierdzić, że nie 
jest On jedynie człowiekiem, ale że jest On 
również Bogiem. 

Bronił się przed tym cudem Jezus, kiedy 
powiedział Maryi: „Jeszcze nie nadeszła go-
dzina moja”. Jednak wielkość i determinacja 
Matki Bożej przyczyniły do tego, że wła-
śnie w tym momencie Jezus objawił swo-
ją chwałę. 

Konsekwencją cudu Jezusa nie było 
tylko wino, które zaspokoiło potrzeby 
biesiadników, ale coś znacznie ważniej-
szego. Konsekwencją znaku, jakiego do-
konał Chrystus tam w Kanie Galilejskiej, 
na uroczystościach weselnych, była 
przede wszystkim wiara Jego uczniów w 
Chrystusa jako Boga. Uczniowie, którzy 
zobaczyli czyn Jezusa nie mieli już wątpliwości, że towa-
rzyszą komuś szczególnemu, że towarzyszą samemu Bo-
gu. Pewnie, że później wielokrotnie zdradzą Jezusa, odej-
dą od Niego, uciekną w chwili świadectwa, ale to nie bę-
dzie wynikać z niewiary, ale z ludzkiego strachu. Ucznio-
wie raz uwierzyli Chrystusowi i będą potrzebowali tylko 
tego, aby On ich wiarę nieustannie wzmacniał. Prosili Go 
o to w słowach: „Panie, przymnóż nam wiary”. 

Postawa uczniów, którzy uwierzyli ma być dzisiaj dla 
nas przykładem. Bo i przed nami, na naszych oczach każ-
dego dnia Chrystus dokonuje cudów. I za każdym razem, 
gdy ujrzymy taki cud, staje przed nami Maryja, Matka 
Jezusa ze słowami: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn 
mój wam powie”. 

Do każdego i każdej z nas, którzy patrzymy dzisiaj 
chociażby na Cud Eucharystyczny, który dokonuje się na 
ołtarzu Chrystusa, do każdego i każdej z nas mówi Maryja 
czczona w wizerunku Jasnogórskiej Królowej Polski: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”. 

A co nam mówi Syn? Co do nas mówi Chrystus? 

Mówi nam zawsze to samo: wzywa do miłości Boga i 
bliźniego. I mówi nam zawsze tak samo: to znaczy mówi 
do nas z miłością. 

A jak my reagujemy na słowa Chrystusa? 

Często pięknie odpowiadamy, z wiarą i z zaufaniem. 
Ale nie zawsze, bo ciągle w nas tyle niewiary, prywaty, 
obojętności. 

Maryja, nasza przewodniczka w drodze do Boga potra-
fiła zauważyć braki i potrzeby innych ludzi. Jak chociażby 
w Kanie Galilejskiej. A my? Nie zawsze je widzimy. Na-
tomiast nieufni i ostrożni spoglądamy często na czubek 
własnego nosa. 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”. A 
my? Zapominamy o głosie Chrystusa. Zapominamy o gło-
sie tych, którzy występują w imieniu Chrystusa. Straszy 
się ludzi Kościoła sądem, tylko dlatego, że mają odwagę 

mówić prawdę. W Polsce i na całym świecie. 

Chrystus używał mocnych i trudnych słów. Nie 
bał się nazywać ludzi obłudnikami. Nie bał się 
powiedzieć faryzeuszom, że są jak groby pobie-
lane. Nie bał się nazywać dobro dobrem, a zło 
złem. Nie bał się w końcu powiedzieć, że białe 

jest białe, a czarne jest czarne. 

I jeżeli komuś dzisiaj nie podobają się te 
słowa. To niestety nie podoba mu się sam 
Chrystus. Bo głos Kościoła, to głos Chrystu-
sa. Bo Chrystus to nie kompilacja, połącze-
nie tego, co wygodne i niewymagające, ale 
Chrystus to Pewna Droga, Jedyna Prawda i 
Wieczne Życie. I jeżeli chcemy należeć do 
takiego Chrystusa. Jeżeli chcemy kroczyć 
pewną drogą, znać tę jedyną prawdę i osią-
gnąć wieczne życie, musimy zrobić wszyst-
ko, cokolwiek nam powie. 

Maryjo, Gwiazdo nowej Ewangelizacji, Niepo-
kalana Dziewico, Matko Kościoła, Pani Jasnogór-
ska! Głupcem byłby ten, który by myślał, że 
chcesz przysłonić Syna. Głupcem byłby ten, który 
by bał się mówić do Boga wraz z Tobą. Ty nie za-
słaniasz nam Chrystusa, Ty nam Go w najdosko-

nalszy sposób ukazujesz. 

Wyproś nam u dobrego Boga, abyśmy nie bali 
się uwierzyć i zaufać Chrystusowi. Wlej w serca 
ufność, że nasza ukochana Ojczyzna może być 
prawdziwym królestwem Twojego Syna, w któ-
rym będą panować: miłość, sprawiedliwość i po-
kój. Daj Polakom na emigracji wiarę, że jesteś na-
szą Matką, wiodącą nas do Twego Syna. Zacho-
waj nas od relatywizmu, od obłudy, od wolności 
w sferze moralnej, od lęku przed przestrzeganiem 
zasad. Zachęć nas do takiej wiary, jaką Ty miałaś 
i pokaż nam Jezusa – błogosławiony owoc żywota 

Twojego. Amen. 


