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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    7:00 AM (English) 

  6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Administrator 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak     Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk     Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski    Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester    Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY / SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN/ZAKRYSTIA – FLOWERS/KWIATY  

            Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 



 

  3 

 

       26th Sunday of Ordinary Time   
 One difficult task that every parent faces 
is teaching their children that there are consequ-
ences to the decisions and choices we make.  
A young child has a temper tantrum or a teen be-
comes sullen because a bad choice resulted in 
the loss of a toy or privilege. Kids will try to barga-
in their way out, or make all kinds of promises. But 
when we choose poorly, we suffer greatly. Some-
times the payback is just not fair. 
 Jesus teaches His listeners that failing to 
hear and act on the Word of God has consequen-
ces. We are given all the gifts of faith, hope and 
love that we need to see God’s signs, to hear His 
Word and to love Him and others as the Lord tea-
ches. We can choose to ignore what faith gives us 
and do nothing, or we can choose to act on faith 
and do something. Each choice has its own con-
sequences. 
 When we choose to share our faith, the 
results can be amazing. People find their mission 
and gain a sense of purpose. Lives are redirected 
and hope is restored. The hungry are fed, the sick 
are visited and the suffering receive comfort.  
A famous monk once made the comment that he 
feared many of the world’s ills did not come from 
evil, but rather from the failure to live faith. If that 
is the case, God help us all. Bring the good results 
of faith to your family and your community. Practi-
ce what you believe and accept the consequen-
ces of the good and faithful servant. 

Saturday, September 28, 2013 - św. Wacława  
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Richard'a Rolak z okazji  

     urodzin, int. Przyjaciele 

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

7:00 PM + Jan Kozakiewicz, int. Teresa z rodziną 

Sunday, September 29, 2013  

8:00 AM + Małgorzata Świąder (13 rocz.), int. Syn z rodziną 

9:30 AM + Bogdan Ślusarz, int. Family 

11:00 AM + Jakub Niemczyk (3 rocz.), int. Mama i siostra z rodziną 

Monday, September 30, 2013 - św. Hieronima, kapłana  
7:00 AM -  God's blessings and health for Michał, Natalia,  

                  Alex and Nadia, int. Grandparents 

8:00 AM + Jacek Litman (2 rocz.), int. Syn, rodzice i brat   

Tuesday, October 01, 2013 - św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
7:00 AM -  God's blessings & health for Anna & Krystyna  

-  God's blessings & health for Stanisław, Barbara  

    & children     

8:00 AM + Albin Gromczyński, int. Zenia Grochowska z rodziną 

+ Czesława Niewiadomska, int. Maria Gugała z rodziną 

+ Jan Skrzyniarz, int. Maria Gugała z rodziną 

Wednesday, October 02, 2013 - Świętych Aniołów Stróżów 
7:00 AM + Patricia Hogan, int. Richard Rolak 

8:00 AM + Ronnie Willis, int. Stanisława i Władysław Maziarz  

     z rodziną 

First Thursday, October 03, 2013   
7:00 AM -  In the intention of vocations   

8:00 AM + Janina Stock, int. Władzia Wygonowska 

+ Mieczysław i Eugeniusz Pikul, int. Siostra Amalia 

                          + Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska,  

6:30 PM -  Nabożeństwo Różańcowe 

7:00 PM  -  Transitus św. Franciszka 

First Friday, October 04, 2013 - Uroczystość św. Franciszka z Asyżu  
7:00 AM -  Good health, int. Family 

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Stanisława, Janiny,  

      Haliny i Grażyny 

6:00 PM            -  Koronka, spowiedź i adoracja N.S., Różaniec 

7:00 PM + Za dusze w czyśćcu cierpiące  

First Saturday, October 05, 2013 - św. Faustyny Kowalskiej  
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Davida w dniu urodzin,  

     int. Rodzice 

4:00 PM + Maria Susol, int. Daughter and family 

7:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

First Sunday, October 06, 2013  
8:00 AM -  O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Karola 

      i Michała z okazji urodzin, int. Mama 

9:30 AM + Anna & Józef Rutkowski, Witold Rutkowski,  

10:30 AM -  Nabożeństwo Różańcowe 

     int. Victoria and family 

11:00 AM - Za żyjące i zm. członkinie Żywego Różańca, int. Własna 

  - Wystawienie N.S. i zmiana Tajemnic Różańca 

 

 

    Nabożeństwo  Różańcowe -  

  codziennie w Październiku  

 o godz. 7:00PM.  

Zapraszamy! 

 

Scripture for the week of September 29, 2013 

29 SUN Am 6:1a, 4-7/1 Tm 6:11-16/

  Lk 16:19-31 

30 Mon Zec 8:1-8/ Lk 9:46-50 

1 Tue Zec 8:20-23/ Lk 9:51-56 

2 Wed Neh 2:1-8 / Mt 18:1-5, 10 35 

3 Thu Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12/ 

  Lk 10:1-12 

4 Fri Bar 1:15-22/ Lk 10:13-16 

5 Sat Bar 4:5-12, 27-29/ 

  Lk 10:17-24 

6 SUN Hb 1:2-3; 2:2-4/2 Tm 1:6-8, 

  13-14/Lk 17:5-10 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IffsBuEezLbhWM&tbnid=HXjLIut1xDL4HM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanktuarium.pl%2Fparafia_swietej_trojcy%2Cpage%2C39&ei=5OtBUvTEC5S34APExIGoDg&bvm=bv.52434380,d.dm
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for H.O.P.E. 
 

● Harvest Festival Money Raffle Sponsor:  

   Scally & Trayers Funeral Home - $300; 

The Holy Father's Prayer Intentions - OCTOBER 
People in Despair. That those feeling so crushed by life 

that they wish to end it may sense the nearness of God's 

love. 

World Mission Day. That the celebration of World Mis-

sion Day may help all Christians realize that we are not on-

ly receivers but proclaimers of God's word. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME  

TRANSITUS OF ST. FRANCIS 
We ask you to come to a special 

devotion to commemorate the death 

of St. Francis of Assisi on October 

3rd, 2013 at 7:00 PM. 

Our Lady of Czestochowa 

Holyday  

and Harvest Festival  
  On September 15th we celebrated 

Our Lady of Czestochowa Holyday 

and our Parish ‘Dozynki’ - Harvest 

Festival. It was a time of prayer, fun 

and gatherings.  

 We thank God for the beautiful weather and 

you, Brothers and Sisters, for your participation. Du-

ring that feast we could thank our Patroness, Our La-

dy of Czestochowa for this year’s harvest, blessings 

received and all the good we received from good pe-

ople. I would also like to thank my Franciscan 

Brothers from Canada, the custos - Fr. Waclaw Soko-

lowski and Father Jan Lempicki. Thank you goes al-

so to my Parishioners (adults and children) and Gu-

ests for coming, praying together and enjoying the 

time with friends and families. Thank you for brin-

ging the pastry and helping with the food. 

 I would like to thank everyone who helped to 

make that special  day  successful. Thank you for yo-

ur time, help and donations. You can find the detailed 

financial report and thank you words on the flyer. 

         During the Harvest Festival you could see whe-

re we are with the ‘Propagation of the Faith’ project. 

Slowly more and more patrons and saints of our 

Mother country are being added. Please remember 

that you can still make a donation to the project.  

A special box has been put at the back of the church. 

Thank you for all the donations that have already be-

en made. May Mary, the Patroness of our parish, 

through Her Son, bless us and help us. Thank you. 

                 God bless you.  Fr. Wieslaw 

Music from the Heart of Poland! 
The Krakowiak Polish Dancers of 

Boston invites you to a concert by 

the Janusz Prusinowski Trio,  

a group of musicians who have 

learned from village masters of 

central Poland and who follow in 

their tradition, while at the same 

time creating their own characteristic modern sound 

in their own language of improvisation. Music joined 

with dance, the archaic with the modern. The concert 

will take place in John Paul II Hall, on WED-

NESDAY, October 2, 2013 at 8:00 p.m. Tickets $20 

at the door (cash or check only).  

 

Rosary Devotions  

in October - every day  

at 7:00 PM (in Polish)  

             Deceased - Zmarli:  

        + Czesława Niewiadomski  

     + Jan Skrzyniarz 
  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.  

    A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

Muzyka z Serca Polski! 
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”  zaprasza na kon-

cert „Janusz Prusinowski Trio”.  

 Zespół tworzą uczniowie  

i kontynuatorzy wiejskich muzy-

kantów i jest to zarazem awangar-

dowa formacja o charakterystycz-

nym brzmieniu i własnym języku 

improwizacji. Muzykę łączą z tań-

cem, a archaiczność z nowoczesnością.   

 Koncert odbędzie się w ŚRODĘ, 2-go paź-

dziernika o 8:00 PM. Bilety: $20 do nabycia przy 

wejściu na salę Centrum bł. Jana Pawła II. 

                             ZAPRASZAMY!!! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=mb+czestochowska&source=images&cd=&cad=rja&docid=lXipt7EXxAlI0M&tbnid=Iv6R6f-74G-twM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkonicki.com%2Fblog2%2Feverything-polish%2Ficon-of-the-bvm-of-czestochowa-czestochowska-ikona-matki-
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QfcggMpTXBD2NM&tbnid=GX9nIsMbRn36OM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbutterfield-reignbeau.blogspot.com%2F2013_06_01_archive.html&ei=_Xs4UuiaJdan4APfmYCADA&bvm=bv.52164340,d.dm
http://www.google.com/imgres?q=rozaniec&start=136&um=1&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=gup3M0hfa2rX7M:&imgrefurl=http://forum.siostryzorlika.pl/viewtopic.php%3Ff%3D20%26t%3D186&docid=LklDIV4gCBo6UM&imgurl=http://www.topaz.info.pl/images/galleries/g
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  NASZE 

WSPARCIE W WYDATKACH PARAFIALNYCH. 

● Kolekta I - $1,840.00          

● Kolekta II - $809.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW Październik 

Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się 

tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli 

odczuć bliskość Bożej miłości.  

Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia 

Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, 

że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa 

Bożego. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby Pan przymnożył nam wiary i uczynił nas bar-

dziej odważnymi i zdolnymi do działania w naszym 

powołaniu misyjnym. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Odpust i Dożynki Parafialne - Podziękowanie! 
    Dzień 15 Września był dla naszej 

parafii szczególnym dniem. Obcho-

dziliśmy bowiem Uroczystość Od-

pustową i Patronalną naszego ko-

ścioła i parafii p.w. Matki Bożej 

Częstochowskiej. Świętowaliśmy 

zarazem Polonijny Festyn Dożynko-

wy.  

 Przy pięknej pogodzie, (za którą dziękuję Pa-

nu Bogu), mogliśmy wspólnie dziękować Bogu i na-

szej Patronce Maryi za plony i wszelkie otrzymane 

łaski, za wysłuchane modlitwy, mogliśmy podzięko-

wać za dobro otrzymane za pośrednictwem innych 

ludzi.  Dziękuję za obecność i wygłoszone słowo 

Boże moim Współbraciom Franciszkanom z Kanady, 

Kustoszowi o. Wacławowi Sokołowskiemu i o. Jano-

wi Łempickiemu. Dziękuję Wszystkim, Parafianom 

(dorosłym i dzieciom) i Gościom za liczną obecność, 

za czas wspólnej modlitwy i dożynkowej radości spę-

dzonej przy stole w gronie rodziny i przyjaciół. Dzię-

kuję za przygotowane ciasto i jedzenie. 

 Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 

pomagali w przygotowaniach, duchowo i materialnie, 

składając donację na nasz kościół, serdecznie dzięku-

ję mówiąc: Bóg zapłać! (Szczegółowe podziękowa-

nie i rozliczenie znajduje sie na osobnej kartce). 

 Podczas Dożynek było można też porozma-

wiać i zobaczyć, w jaki sposób i na jakim etapie jest 

realizowany projekt wystroju naszego kościoła -  

„Dziedzictwo Naszej Wiary”. Powoli przybywa nam 

nowych świętych patronów i orędowników naszej 

Ojczyzny. Na ten cel nadal można składać ofiary do 

specjalnej skrzynki w kościele. Bóg zapłać za wszel-

kie donacje złożone na ten projekt a Maryja, Patron-

ka naszej parafii niech nam przez Swego Syna błogo-

sławi i wspiera Swą opieką. Dziękuję.    o. Wiesław 

Spotkania Ministrantów!  
Odbywają się w sali Jana Pawła II  

w każdą drugą niedzielę miesiąca  

o 10:00 AM. Spotkania prowadzi  

p. Eugeniusz Bramowski. Zachę-

camy do zgłaszania się nowych 

kandydatów chętnych do służenia 

Panu Bogu przy ołtarzu.  

Dzień Polski w Stockbridge 
Dnia 22 września w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia miała miej-

sce celebracja Dnia Polskiego.  

W tych uroczystościach wziął 

udział nasz Chórek Dziecięcy „Promyki Jana Pawła”. 

Dziękuję Dzieciom, Rodzicom, Zespołowi Muzycz-

nemu i organistce, p. Marcie za przygotowanie reper-

tuaru, obecność i wspaniały występ. Bóg zapłać!  

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

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $14,545. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary. 

TRANSITUS    

ŚW. FRANCISZKA 
Serdecznie zapraszamy na 

specja lne  nabożeńs two   

„Transitus” czyli Pamiątkę 

śmierci św. Franciszka z Asyżu w dniu 3 Październi-

ka o godz. 7:00 PM.      

   Nabożeństwo  Różańcowe -  
    codziennie w Październiku  

 o godz. 7:00PM. Zapraszamy! 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=dozynki&source=images&cd=&cad=rja&docid=zNM5n4U2Skw7NM&tbnid=LD9S8s2dEyWhdM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fswidnica24.pl%2Fgosc-z-watykanu-na-diecezjalnych-dozynkach%2F&ei=9NvvUez-MsugyQG9_IHICg&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AF
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ministranci&source=images&cd=&cad=rja&docid=qLCxq0qOZfA3ZM&tbnid=p8Nv4RALWDeBHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wolkaniedzwiedzka.pl%2F%3Fministranci%2C105&ei=ikQnUphpt6zgA77ugeAN&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjC
http://www.google.com/imgres?start=261&um=1&sa=N&biw=1280&bih=868&hl=en&tbm=isch&tbnid=GX9nIsMbRn36OM:&imgrefurl=http://www.jura-pilica.com/%3Fgroby-klasztorne,216&docid=QfcggMpTXBD2NM&imgurl=http://www.jura-pilica.com/files/sw.franciszek.jpg&w=500&h=375&ei=u
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 Jezusowe przypowieści poruszają wyobraźnię, intrygu-
ją, zmuszają do myślenia, wybudzają z letargu i pozostawiają 
z otwartymi pytaniami. Odpowiedź na nie jest naszym zadaniem. 
Jezus przyszedł na świat wypełnić Pisma, i wywrócił cały porzą-
dek rzeczy. Dawniej wszystko było jasne – powodzenie i bogac-
two jest przejawem Bożej przychylności, bogaty to błogosławio-
ny. A Jezus głosi rewolucyjne poglądy – błogosławieni ubodzy! 
Biada bogaczom! Teraz ciężko będzie bogatemu wejść do Króle-
stwa Niebieskiego. Co się stało? Dlaczego błogosławieństwo 
zmieniło się w przekleństwo? Jak dalej żyć? Czy bogaty człowiek 
może podobać się Bogu i zbawić się? Dzisiejsza Ewangelia jest 
raczej straszną przestrogą. Jeśli twe bogactwo (nie tylko mate-
rialne) służy tylko tobie – skończysz jak bogacz z Ewangelii.  
 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu-nieszczęśniku błaga-
jącym o miłosierdzie pośrodku niegasnących płomieni, wzmaga-
jących w nim niesamowite pragnienie - nie polega na wzbudze-
niu dreszczyku emocji o naszej pośmiertnej nagrodzie lub karze. 
Wiemy, że Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze, ale skoro 
miłość nie skłania ludzi do dobrego życia, to przynajmniej niech  
z bojaźni Bożej bardziej uważają na siebie.  
 Bogacz nie znalazł się w piekle, ponieważ Pan Bóg go 
pokarał. Zjawił się tam z własnej woli i winy. Nie wykorzystał ży-
ciowej szansy: „Synu, za życia otrzymałeś swoje dobra”. „Serce, 
które nasycić może tylko Bóg, wypełniłeś po brzegi dobrami, 
które są tylko skończonymi stworzeniami. Jakże teraz chcesz 
kosztować dobroci i miłości Boga, skoro nie ma w Tobie już miej-
sca dla Stwórcy”? Cóż się stało, że tak marnie skończył? Dlacze-
go znalazł się w Otchłani? Z przypowieści wynika, że bogaty 
człowiek nie był świadomy istnienia niewidzialnego świata. Nie 
widział celu, który przekraczałby przyjemność, komfort, prestiż  
i nie dostrzegał Łazarza leżącego przed jego posiadłością. Dla-
czego? Ponieważ, bogacz „wpatrywał się w samego siebie”, „żył 
według siebie, szukając satysfakcji w sobie”, co Pismo św. nazy-
wa duchową ślepotą . To nie Bóg,  nie miłość ofiarna i miłosierna 
była motywem jego działań, ale egoizm i dobra materialne.   
 Problemem nie było więc bogactwo, ale użytek, jaki ów 
żyjący w dostatku człowiek robił z niego na ziemi. „Wpatrywanie 
w siebie” oznacza skoncentrowanie na sobie, nadmiar wolnego 
czasu, zabawa i czerpanie przyjemności, które doprowadziły do 
duchowego wypłukania serca. Bogacz zatrzymał się w miejscu. 
Z człowieka, który miał się rozwijać, zamienił się w konsumenta. 
„Życie według siebie” zamyka na prawdziwą miłość Boga, która 
nie wyraża się w romantycznych uniesieniach, lecz w miłości 
bliźniego, ubogiego i potrzebującego. Bogacz w zalewie przyjem-
ności i nudy, cierpiał na znieczulicę i brak miłosierdzia. Po śmier-
ci tej znieczulicy i ignorancji nie był wstanie już naprawić. Trudno 
więc wpatrywać się w oblicze Boga, który jest pełen miłosierdzia 
i ma wzgląd na człowieka, skoro serce bogacza i serce Boga 
przedstawiały dwa nieprzystające do siebie światy. 
 Skoro bogacz zjawia się na tamtym świecie jako prze-
grany, to czym Łazarz zasłużył sobie na nagrodę? Czy tym, że 
żył w ubóstwie i niedostatku? Czy to oznacza, że Jezus piętnuje 
bogactwo, a wspiera biedę i żebractwo? Łazarz nie poruszał się 
o własnych siłach, nie mógł podjąć żadnej pracy, był zdany na 
łaskę innych, chory, głodny i osamotniony, nie potrafił nawet od-
gonić psów, które lizały jego wrzody. Czy to doświadczenie skraj-

nej nędzy uczyniło biedaka godnym wiecznego szczęścia?  
               Łazarz nie złorzeczy, nie poddaje się zniechęceniu 
i rozpaczy, nie przeklina Boga pomimo swej opłakanej i bezna-
dziejnej sytuacji, nie wypowiada ani słowa.. W tak granicznej 
sytuacji nie zwątpi w dobroć Boga. Cierpi, a potem raduje się 
w milczeniu. Nie otrzymawszy za życia tego, co konieczne, 
w chwili śmierci, w przeciwieństwie do bogacza, który spoczął 
w grobie, Łazarz został „wzięty do nieba przez aniołów”. Jego 
imię jest krótszą formą hebrajskiego imienia „Eleazar” i oznacza 
„Bóg pomaga”.  
 Zatem pójście za Chrystusem może kogoś zubożyć 
(także dosłownie), bo chrześcijanin wybiera raczej ubóstwo 
i bycie wolnym, niż bogactwo, które miałoby być zdobyte za cenę 
przekrętów, oszustw, moralnych kompromisów. Chrześcijanin 
staje się wolny i unika pułapki, zawężającą perspektywę życia 
tylko do tego, co się posiada. Jezus ukazuje nam napawające 
trwogą obrazy, by nas ocucić z duchowej drzemki. Za życia bo-
gacz nie miał czasu i ochoty na słuchanie Boga i jak jego bracia, 
zajęty był zabawą i rozmaitymi przyjemnościami. Na usilną proś-
bę bogacza o specjalną interwencję, o cud dla braci, Abraham 
odpowiada, że Mojżesz i Prorocy wystarczają do tego, aby nie 
trafić na miejsce kaźni.  
 Ale cud nie jest lekarstwem na niewiarę! Cud wprawia 
nas jedynie w chwilowe osłupienie, które szybko przemija. Zdu-
mienie tego typu nie prowadzi automatycznie do nawrócenia tak 
jak wiedza nie przekuwa się siłą rozpędu na praktykę. Niektórzy 
narzekają, że trudno im uwierzyć. Ale równocześnie chcieliby, 
żeby wiara spadła z nieba bez ich udziału i wysiłku. Bóg woła do 
nas stawiając nam przed oczy rozmaitych Łazarzy, niekoniecznie 
żebrzących o chleb, ale ludzi w jakiejkolwiek potrzebie, także 
pośród naszych bliskich. W końcu mamy do dyspozycji trzy źró-
dła Boskiej mowy: przyrodę, drugiego człowieka i Pismo święte.  
 Jezus w dzisiejszej przypowieści nie tyle chce, abyśmy 
się trwożyli naszym pośmiertnym losem, lecz pragnie zwrócić 
naszą uwagę na to, co dzieje się tu i teraz. Nasze przeznaczenie 
zależy od „teraz”, a nie od „jutra”, ponieważ istnieje niebezpie-
czeństwo nie wykorzystania  rzeczy stworzonych, uniemożliwia-
jących rozwój człowieka, jego wewnętrzną przemianę, co może 
zniszczyć w nas wrażliwość na ludzką biedę, wszelkie odruchy 
miłosierdzia, uczynić nas zupełnie nieludzkimi, bo jeśli zamknie-
my nasze uszy i oczy na Boga i na ubogich i potrzebujących, to 
już za życia ziemskiego skazujemy się na duchowy zastój 
i śmierć, która w pełni ujawni swe zatrważające oblicze po tamtej 
stronie życia.  
 Dlatego Św. Paweł dobitnie mówi: „Bogaczom nakazuj, 
aby się nie pysznili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogac-
twie, lecz w Bogu, który udziela nam wszystkiego obficie, byśmy 
z tego korzystali. Niech będą dobroczynni, niech się bogacą w 
dobre dzieła, hojnie rozdając i dzieląc się z innymi.” (1Tm 6,17-
18). Czy te ostrzeżenia i pouczenia skierowane są  do milione-
rów - współczesnych bogaczy? Gdzie dla nas zaczyna się miara 
bogactwa? Chociaż pewnie nikt z czytających te słowa nie na-
zwie siebie bogaczem, to większość z nas obruszy się i powie, 
że przecież nie ma dużo pieniędzy, że ciągle są jeszcze jakieś 
niezaspokojone potrzeby, itd. Jezus jednak nie powiedział, że 
mamy dzielić się tylko tym, czego mamy za dużo.  

Bogacz i Łazarz ... i co dalej? 


