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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 September 12, 2015  - Najświętszego Imienia Maryi Panny 

 8:00 am † Tadeusz Susoł — Ewa i Janusz Kania z dziećmi 

 12:30 pm † Tomasz Wojdakowski - Memorial Mass — Rodzina  

 4:00 pm † Stanisław & Marianna Siedlecki & deceased members  

   of their family — Hedy Siedlecki 

 7:00 pm † Andrzej Stręciwilk — Władysław i Stanisława Maziarz z rodz. 

24th SUNDAY in Ordinary Time, September 13, 24 NIEDZIELA Zwykła 

 8:00 am † Kazimierz Pacocha — Żona i córka z rodziną 

 9:30 am † Nellie Mazur — Sister  

Monday, September 14, 2015 - PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

 7:00 am † Jane H. Nagle (4th anniv.) — Family 

 8:00 am † Tadeusz Susoł — Krystyna i Edmund Piotrowscy z rodziną 

Tuesday, September 15, 2015 - Matki Boskiej Bolesnej 

 7:00 am † Józef Pawlik — Maria Makar 

 8:00 am † Anna, Mikołaj i Helena Prokopiuk; Stanisław, Jadwiga 

   i Władysław Łapuć — Rodzina 

Wednesday, September 16, 2015 - św. Korneliusza i św. Cypriana 

 7:00 am † Florence & Joseph Brown — Bielawski Family 

 8:00 am † Ludwika Igielska — Mąż 

Thursday, September 17, 2015 - STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA 

 7:00 am -  
 7:00 pm - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Daniela z okazji  

   urodzin — Żona i syn 

  † Janina Stryjewska — Teściowa z rodziną 

  † Tadeusz Susoł — Stefan Kozakiewicz 

Friday September 18, 2015 - ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

 7:00 am - 
 6:00 pm - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do  

   Miłosierdzia Bożego, Spowiedź 

 7:00 pm † Ewa Sendrowska — Rodzice i rodzeństwo  

Saturday September 19, 2015   

 8:00 am † Tadeusz Susoł — Monika i Wojciech Bańkowscy 

 4:00 pm - God’s blessing & health for Oliver Gajczak on his 4th birthday 

   — Parents 

 7:00 pm † Adela Lizesewska, Czesława Chrzanowska, Marysia i Jan  

   Wiśniewski, Janina Wiśniewska — Helen Harney 

25th SUNDAY in Ordinary Time, September 20, 25 NIEDZIELA Zwykła 

       DOŻYNKI POLONIJNE - POLISH HARVEST FESTIVAL 

 8:00 am † Bronisław Kania — Żona, dzieci i wnuki 

 9:30 am - 25th Wedding Anniv. of Mr. & Mrs.Howard & Deborah  

  Vinton — Family  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Following the Messiah  

In today's Gospel, we reach a pivotal mo-
ment in our walk with the Lord. After weeks 
of listening to His words and witnessing His 
deeds, along with the disciples we're asked to 
decide who Jesus truly is.  

Peter answers for them, and for us, too, 
when he declares: "You are the Messiah."   

Many expected the Messiah to be a miracle 
worker who would vanquish Israel's enemies 
and restore the kingdom of David (see John 
6:15).  

Jesus today reveals a different portrait. He 
calls himself the Son of Man, evoking the 
royal figure Daniel saw in his heavenly vi-
sions (see Daniel 7:13-14). But Jesus' king-
ship is not to be of this world (see John 
18:36). And the path to His throne, as He re-
veals, is by way of suffering and death. 

Jesus identifies the Messiah with the suffer-
ing servant that Isaiah foretells in today's First 
Reading. The words of Isaiah's servant are 
Jesus' words -- as He gives himself to be 
shamed and beaten, trusting that God will be 
His help. We hear our Lord's voice again in 
today's Psalm, as He gives thanks that God 
has freed Him from the cords of death. 

As Jesus tells us today, to believe that He is 
the Messiah is to follow His way of self-
denial -- losing our lives to save them, in or-
der to rise with Him to new life. Our faith, we 
hear again in today's Epistle, must express 
itself in works of love (see Galatians 5:6). 

Notice that Jesus questions the apostles to-
day "along the way." They are on the way to 
Jerusalem, where the Lord will lay down His 
life. We, too, are on a journey with the Lord. 

We must take up our cross, giving to others 
and enduring all our trials for His sake and the 
sake of the gospel. 

Our lives must be an offering of thanksgiv-
ing for the new life He has given us, until that 
day when we reach our destination, and walk 
before the Lord in the land of the living. 

By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of September 13, 2015 
13 SUN Is 50:5-9a/Jas 2:14-18/Mk 8:27-35 

14 Mon Nm 21:4b-9/Phil 2:6-11/Jn 3:13-17 

15 Tue 1 Tm 3:1-13/Jn 19:25-27 or Lk 2:33-

35 

16 Wed 1 Tm 3:14-16/Lk 7:31-35 

17 Thu 1 Tm 4:12-16/Lk 7:36-50 

18 Fri 1 Tm 6:2c-12/Lk 8:1-3 

19 Sat 1 Tm 6:13-16/Lk 8:4-15 

20 SUN Wis 2:12, 17-20/Jas 3:16-4:3/Mk 

9:30-37 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  
    (MSZA DLA DZIECI, ROZPOCZĘCIE KATECHEZY) 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

† Aleksander, Maria, Karol, Anna Błaszków — Rodzina  

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

† Michał Sajnacki — Grono Pedagogiczne Szkoły Języka Polskiego 

† Genowefa Pokornicki — Feliksa Jakowicki 

† Genowefa Pokornicki — Danuta Radko 
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24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

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  
Next Sunday - 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 chil-
dren 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. 

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

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

cyzowanych planów na życie. Od dzieciństwa kochałem techni-

kę, wielkie maszyny, statki samoloty... - czasem myślałem na-

wet, by naśladując dwóch moich kuzynów zostać pilotem, albo 

marynarzem. Po szkole podstawowej idąc po linii zaintereso-

wań skończyłem Technikum Budowy Maszyn w Szczytnie. Nic 

nie wskazywało, że zostanę kapłanem. 

Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że Bóg często 

działa w sposób misterny w życiu człowieka. Tak też było i w 

moim przypadku. Pan Bóg chciał, abym zamiast budowania 

maszyn, czy łowienia ryb stał się „rybakiem ludzkich serc.” 

Odpowiadając na Boże wezwanie wstąpiłem do Zakonu Ojców 

Franciszkanów z siedzibą w Warszawie. Po skończonych 

w 1986 studiach filozoficzno - teologicznych terenem mojej 

pracy miała stać daleka Japonia, w której to ziemi złożył swoje 

franciszkańskie kości zmarły w opinii świętości mój stryjek- 

zasłużony misjonarz kraju „Kwitnącej Wiśni” - brat Zenon Że-

browski. 

Jednak po roku pracy duszpasterskiej w Polsce zamiast 

w Japonii wylądowałem na afrykańskiej ziemi- w egzotycznej 

Kenii. Okazało się, że techniczne przygotowanie było wielce 

pomocne w pracy na kontynencie afrykańskim. Ponad siedmio-

letnia praca w Kenii wielce ubogaciła moje kapłaństwo i dała 

mi sporo satysfakcji i wiele radości. 

Wydaje mi się, że oprócz głoszenia tam Ewangelii nauczyłem 

przynajmniej niektórych ludzi przysłowiowego „łowienia ryb”. 

W Kenii po raz pierwszy spotkałem Waszego odchodzącego 

Proboszcza O. Jana. Potem na 20 lat terenem mojej duszpaster-

skiej pracy stała się przepiękna Kanada, a od września tego ro-

ku Pan Bóg i przełożeni powierzyli mi odpowiedzialność za 

Wspólnotę Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie. Na 

trasie mojej pielgrzymki jako „Bożego Cygana” pojawił się 

więc nowy kraj i zapewne nowe wezwanie. Głęboko wierzę, że 

z Waszą pomocą i z Bożym błogosławieństwem, w duchu fran-

ciszkańskiej radości wspólnie będziemy się uświęcać i ochoczo 

kroczyć drogami zbawienia. 

O. Jurek Żebrowski 

”JESTEŚMY BOŻY CYGANIE” 
Mówi się, że każdy człowiek jest pielgrzymem 

na tej ziemi. Chrześcijanin rozpoczyna swoją 

pielgrzymkę w stronę nieba poprzez przyjęcie 

Sakramentu Chrztu Świętego. 

W ubiegłą niedzielę dotychczasowy Proboszcz 

O. Jan Łempicki w pięknej ceremonii pożegnania 

wypowiedział znamienne słowa. Dziękując Bogu 

i Wspólnocie, której przez ostatnie dwa lata duchowo przewod-

niczył w pożegnalnych słowach powiedział - do zobaczenia 

w niebie ! Ja się tam naprawdę wybieram!; a Wy zapytał? Ze-

brana Wspólnota entuzjastycznie, jednoznacznie i bardzo gło-

śno wykrzyczała „tak!!!” Powyższa sytuacja przypomniała każ-

demu z obecnych o najważniejszej sprawie naszej egzystencji 

na tym świecie. Każdy z nas wypełniając Wolę Bożą ma swoją 

rolę do odegrania. Bóg daje ludziom przeróżne powołania: po-

wołanie do bycia dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym pieka-

rzem, mechanikiem, kapłanem, siostrą zakonną, nauczycielem... 

Bez względu na to jaką rolę przypadnie nam w życiu odegrać, 

każdy z nas winien zatroszczyć się przede wszystkim o swoje 

i bliskich zbawienie. Jestem wewnętrznie przekonany, że to 

zadanie dobrze wypełnili, nieżyjący już dzisiaj moi rodzice. 

Przyszedłem na świat w patriotycznej, religijnej siedmiooso-

bowej rodzinie Stanisława i Marianny Żebrowskich. Rodzice, 

a zwłaszcza mama troszczyli się o religijne wychowanie swojej 

trzódki. Jak na polskie warunki w domu niczego nam nie brako-

wało, bo dziadek i inni członkowie rodziny wyjeżdżali do Ame-

ryki i w Polsce powiększali rodzinny majątek. Rodzice od po-

czątku uczyli nas szacunku do każdego człowieka, do chleba 

i do ludzkiej pracy. Mama niestrudzenie troszczyła się, aby za-

szczepić nam głęboką wiarę w Boga i przywiązanie do katolic-

kiego kościoła. 

W codziennych pacierzach kazała nam modlić się o „szczęś-

liwą śmierć”! Na początku, jako dzieci, mieliśmy z tym pro-

blem. Mama nauczyła nas szacunku do każdej kromki chleba - 

tą, która przypadkowo upadła na ziemię trzeba było z poważa-

niem ucałować! Ja miałem szczęście wzrastać w szczęśliwej 

i kochającej się rodzinie. Zawsze mile wspominam częste ro-

dzinne spotkania. Piękne krajobrazy mazurskie i czysta woda 

w naszym jeziorze, gra w palanta i piłkę nożną osładzały moje 

dzieciństwo i lata młodzieńcze. Może wydawać się to trochę 

dziwne, ale ja nie myślałem o byciu kapłanem! Jako dorastający 

młodzieniec - jak większość kolegów dookoła nie miałem spre-

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270


  5 

 

 

KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,709.00; Kolekta II - $ 885.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Clergy Benefit for Retired Clergy  

- Emerytury dla kapłanów”. 
CHURCH DONATIONS: 

♦ by Maria Makar - $100 
DOŻYNKI DONATIONS: 

♦ by Maria Makar - $50 
♦ by Parishioners - $20; ♦ by Parishioners - $100 
♦ by Apolonia & Stanisław Skrzyniarz - $100 
♦ by Genowefa & Jan Kotowski - $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! 

24 NIEDZIELA ZWYKŁA 

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 
Za tydzień - 20. września będziemy 
obchodzić Dożynki Parafialne. Zwy-
czajem lat poprzednich na ten czas 
wspólnej radości i zabawy przygotu-
jemy 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. Bę-

dą one wykorzystane jako nagrody dla dzieci.  

PANIE PROSIMY TEŻ O DAR CIASTA. 
Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniach 

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

PANOWIE, KTÓRZY CHCIELIBY POMÓC PRZY ROZ-

KŁADANIU NAMIOTÓW PROSZENI SĄ O PRZYBYCIE NA 

PARKING W SOBOTĘ NA GODZ. 10.00 AM, A PANIE DO 
MYCIA STOŁÓW I KRZESEŁ NA GODZINĘ 11:30 AM. Ci, 
którzy nie mogą pomóc w przygotowaniach, mogą zło-
żyć donację na nasz kościół. Bóg zapłać! 

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! 

OBCHODY LITURGICZNE 
W liturgii tego tygodnia obchodzimy: święto Podwyższe-

nia Krzyża Świętego (poniedziałek); wspomnienie Naj-

świętszej Maryi Panny Bolesnej (wtorek); wspomnienie 

świętych Korneliusza i Cypriana (środa), Święto Stygma-

tów świętego Franciszka z Asyżu (czwartek); święto świę-

tego Stanisława Kostki (piątek).  

ZAPISY NA KATECHEZĘ 
Biuro parafialne przyjmu-
je zapisy na katechezę na 
rok 2015/2016. 
Nowy rok katechetyczny 
rozpocznie się 13 wrze-
śnia. Dla chcących zapi-
sać dzieci na katechezę 
tego dnia będzie otwarte 
biuro parafialne przez 

godzinę po Mszy świętej o godzinie 11:00. 

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 

HARVEST FESTIVAL RAFFLE TICKETS 
To be purchased in Parish Office 

BILETY NA LOTERIĘ DOŻYNKOWĄ 
Można nabyć w Kancelarii Parafialnej 

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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„Za kogo uważają Mnie ludzie?” Te kluczowe dla 

życia duchowego pytania, każdy człowiek musi sobie 

kiedyś postawić. Kim jest dla mnie Chrystus? Ile On dla 

mnie znaczy? Co z tego wynika dla mojego życia? 

No, można żyć także i bez zadawania sobie takich py-

tań i jakoś to życie biegnie, ale wtedy oznacza to po pro-

stu odpowiedź nie tyle negatywną, co niechlujną 

i bezmyślną, a to także rzutuje na jakość naszego życia. 

Bez jednoznacznego określenia swojego stosunku do Bo-

ga, do Chrystusa, życie chrześcijanina staje się marną 

wegetacją. I jesteśmy chyba na co dzień świadkami wielu 

takich wegetacji, smutnych namiastek wiary, religijnego 

pozoranctwa, duchowej bezmyślności. 

Więc może trzeba by sobie to 

pytanie postawić i jakoś się wo-

bec Boga określić? Albo wierzę 

i ufam Mu, i jest On moim Pa-

nem i Zbawcą; albo też nie chcę, 

by miał On z moim życiem co-

kolwiek wspólnego i wtedy daję 

sobie spokój z religią i Koś-

ciołem. Byłaby to sytuacja jasna 

i uczciwa, a Bóg potrafi to usza-

nować. Niestety, na ogół boimy 

się takiej jednoznaczności 

i wolimy stosować zasadę: Panu 

Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, 

a raczej Panu Bogu ogarek. 

A wszystko wynika chyba 

z tego, że za mało znamy Boga. 

W gruncie rzeczy nie wiemy, 

w co mamy wierzyć i komu po-

wierzyć swoje życie, i dlatego 

przychodzi nam to tak niemra-

wo. Zamiast żywej wiary i osobistej relacji z Bogiem 

bliskim, znanym i kochanym, pozostają z konieczności 

jedynie pewne zasady, obyczaje i obrzędy religijne: posty 

piątkowe, kolęda, sporadycznie msze, a od wielkiego 

święta spowiedź. Ale gdyby kogoś zapytać, po co to robi, 

nie potrafiłby odpowiedzieć, albo też zdziwiłby się, po co 

w ogóle te pytania. 

Zresztą najprawdopodobniej większość z nas potrafiła-

by wyrecytować jakąś formułkę dotyczącą Pana Jezusa: 

ostatecznie coś tam pamiętamy z lekcji religii. 

I prawdopodobnie byłaby to formułka poprawna: że jest 

to Syn Boży, Zbawiciel. Formalnie odpowiedź dobra, 

tyle tylko, że pusta, niewiele mówiąca. Święty Piotr 

w pierwszym odruchu także udzielił takiej odpowiedzi. 

Była to rewelacja, bo przed nim nikt jeszcze tak wy-

raźnie nie wyznał wiary w Jezusa jako Mesjasza. 

(Mesjasz to to samo, co dziś Zbawiciel.) Ale wiara ta by-

ła niedojrzała i nieświadoma. Piotr rzucił jakiś termin, 

trafił w dziesiątkę, ale zaraz okazało się, że zupełnie nie 

wie, co ten termin oznacza. Nieraz tak bywa na egzami-

nach czy przy rozwiązywaniu krzyżówek: coś się koja-

rzy, litery pasują, ale już nie chce nam się sprawdzać 

w encyklopedii, co to właściwie znaczy. 

Niestety, w dziedzinie wiary także poprzestajemy na 

pewnych dźwiękowych skojarzeniach i nieporadnym po-

wielaniu religijnych schematów. A przecież tak być nie 

musi! Każdy, kto tylko chce, może lepiej poznać Boga 

i pogłębić swoją wiedzę religijną, znajomość Ewangelii, 

duchową więź z Chrystusem. Nikt nie rodzi się ani nie 

staje od razu teologiem czy chrześcijaninem; lecz można 

i trzeba się tego nauczyć. 

Taką szkołę dał swoim uczniom Chrystus. Oj, nie była 

to szkoła łatwa! Jezus nie szczędził swoim najbliższym 

cierpkich uwag, a nawet i potrafił nawyzywać, żeby się 

najważniejsze rzeczy lepiej utrwaliły. Akurat sprawa 

krzyża należała do najważniejszych i najtrudniejszych, 

i stąd ta surowa stanowczość Jezusa. Może lepiej w ogóle 

nie być uczniem Jezusa, niż być uczniem złym i dawać 

fałszywe świadectwo o swoim Mistrzu. 

Ta reprymenda Jezusa jest wciąż aktualna. Są chyba 

całe rzesze chrześcijan, którzy mieliby spore trudności, 

aby powiedzieć coś sensownego o swoim Zbawicielu 

i Jego nauce. Może nie ze złej woli, ale dlatego, że dotąd 

nigdy się nad tym nie zastanawiali. Więc może przyszła 

pora, aby coś w swej postawie zmienić? 

Ks. Mariusz Pohl 

ZMARŁ 
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racz mu dać, Panie 


