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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 

Fr. Wiesław Ciemięga OFMConv. - Vicar 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

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 

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

 Ministranci / Altar Servers - Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana 

Pawła II,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 Jana Pawła II 

Parish Choir & Children Choir 

- Mrs. Marta Saletnik, tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 

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 - 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 - Thursday                   Friday 
         10:00 am - 4:00 pm             8:00 am - 1:00 pm 

Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

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

 8:00 am (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 Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory 
to arrange for a priest to visit and administer the Sacra-
ments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie 

świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego dzie-

dzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie na-

wzajem zachowując i dzieląc się naszymi polskimi trady-

cjami 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, wel-
coming and reaching out to all people. The parish is 

served by Conventual Franciscan Friars. 



  3 

 

Saturday, October 4, 2014 - ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU 
 8:00 am † Maria Susoł — Alicja Kozakiewicz z rodziną 
 4:00 pm † Anna and Józef Rutkowski, Witold Rutkowski  
     — Victoria and family 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

27th SUNDAY, October 5, 2014 - 27 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Davida  
     w dniu urodzin — Rodzice 

 9:30 am † Bogdan Ślusarz — Family 
 10:30 am Nabożeństwo Różańcowe 
 11:00 am - Za żyjących i zmarłych członków i członkinie  
     Żywego Różańca — Własna 

Monday, October 6, 2014  
 7:00 am -  
 8:00 am † Józef Głowacz (5 roczn.) — Siostra z rodziną 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm -  
Tuesday, October 7, 2014 - NMP Różańcowej 
 7:00 am † Jadwiga Surel — Maria 
 8:00 am -  
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Aleksandra, 
     Krzysztofa i Wiesława — Mama 

Wednesday, October 8, 2014  
 7:00 am - For a successful operation of Józef Kilar and fast  
     recovery - Wife and family 
 8:00 am † Joseph & Irene Siedlecki — Hedy Siedlecki 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm -  
Thursday, October 9, 2014 - Bł. Wincentego Kadłubka 
 7:00 am -  

 8:00 am † Jan i Katarzyna Pikul — Córka Amalia 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - 
Friday, October 10, 2014  
 7:00 am † Stefania Grzeszczyk (anniv.) — Sister & niece 
 6:00 pm Adoracja, Koronka i Nabożeństwo Różańcowe, 
 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jadwigi  
     i Grzegorza w 30. rocznicę ślubu — Własna 

Saturday, October 11, 2014  
 8:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Mąż 
 4:00 pm † Eugeniusz Koc ( 1 anniv.) — Teresa with family 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimiery 
     Tchoryk — Córka i wnuk 

28th SUNDAY, October 12, 2014 - 28 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  
 9:30 am † Edward Szponak — Friends 
 10:30 am Nabożeństwo Różańcowe 
 11:00 am † Władysława i Romuald Sokołowscy — Córka Anna  
     z rodziną 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Living on the Vine  
Echoing the complaint heard in last week's 

readings, today's First Reading again presents  

protests that God isn't fair. Why does He punish 

with death one who begins in virtue but falls into 

iniquity, while granting life to the wicked one 

who turns from sin?  

In today's Gospel Jesus returns to the Old Tes-

tament symbol of the vineyard to teach about Is-

rael, the Church, and the kingdom of God.  

And the symbolism of today's First Reading 

and Psalm is readily understood. God is the owner 

and the house of Israel is the vineyard. A cher-

ished vine, Israel was plucked from Egypt and 

transplanted in a fertile land specially spaded and 

prepared by God, hedged about by the city walls 

of Jerusalem, watched over by the towering Tem-

ple. But the vineyard produced no good grapes for 

the wine, a symbol for the holy lives God wanted 

for His people. So God allowed His vineyard to 

be overrun by foreign invaders, as Isaiah foresees 

in the First Reading.   

Jesus picks up the story where Isaiah leaves off, 

even using Isaiah's words to describe the vine-

yard's wine press, hedge, and watchtower. Israel's 

religious leaders, the tenants in His parable, have 

learned nothing from Isaiah or Israel's past. In-

stead of producing good fruits, they've killed the 

owner's servants, the prophets sent to gather the 

harvest of faithful souls.  

In a dark foreshadowing of His own crucifixion 

outside Jerusalem, Jesus says the tenants' final 

outrage will be to seize the owner's son, and to 

kill him outside the vineyard walls.  

For this, the vineyard, which Jesus calls the 

kingdom of God, will be taken away and given to 

new tenants - the leaders of the Church, who will 

produce its fruit.  

We are each a vine in the Lord's vineyard, 

grafted onto the true vine of Christ (see John 15:1-8), 

called to bear fruits of the righteousness in Him 

(see Philippians 1:11), and to be the "first fruits" of a 

new creation (see James 1:18).  
We need to take care that we don't let ourselves 

be overgrown with the thorns and briers of 
worldly anxiety. As today's Epistle advises, we 
need to fill our hearts and minds with noble inten-
tions and virtuous deeds, rejoicing always that the 
Lord is near. 

By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of October 5, 2014 

  5 SUN Is 5:1-7/Phil 4:6-9/Mt 21:33-43  

  6 Mon Gal 1:6-12/Lk 10:25-37  

  7 Tue Gal 1:13-24/Lk 10:38-42  

  8 Wed Gal 2:1-2, 7-14/Lk 11:1-4  

  9 Thu Gal 3:1-5/Lk 11:5-13  

10 Fri Gal 3:7-14/Lk 11:15-26  

11 Sat Gal 3:22-29/Lk 11:27-28  

12 SUN Is 25:6-10a/Phil 4:12-14, 19-20 

Mt 22:1-14 or 22:1-10  
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XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR OCTOBER 2014 

Universal: That the Lord may grant peace to those parts 
of the world most battered by war and violence. 

Mission: That World Mission Day may rekindle in every 
believer zeal for carrying the Gospel into all the world. 

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 8:00 am 

- Devotion to Our Lady of Częstochowa. 
♦ 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). 

CATHOLIC APPEAL 2014 

Thank you to all who have already 
pledged their support to the 2014 
Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $ 11,105. Our goal this year is to raise 
$ 17,485. Should you wish to contribute to this appeal, 
you may use an envelope provided at the back of the 
church. 

You may also pledge your support at 
www.BostonCatholicAppeal.org. 

MASS COUNT 
On all weekends of October in the churches of the Arch-

diocese (including our church) there will be a Mass Count. 

Although our ushers will try to do it discreetly, do not be 

surprised if you notice this action. 

OCTOBER ‘RESPECT LIFE’ MONTH 
Every October, the Church across the United States ob-

serves “Respect Life” month as an expression of our com-

mitment to the value of every human life from its begin-

ning stages in the womb to the end of earthly life. This 

year’s theme is “Each of us is a MASTERPIECE of God’s 

creation.”  

Please remember in your prayers all those whose lives are 

in danger and also those who make the decisions about 

abortion, euthanasia and death penalty. May they decide 

according to the law of God. 

ST. JOHN PAUL II ADVISES  

HOW TO PRAY THE ROSARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause and Visualize Each Mystery of the Rosary 

For Pope St. John Paul II, the crucial moment of the 

Rosary comes before we pray a single Our Father, Hail 

Mary, or Glory Be. He recommends that at the start of 

each decade we pause in silence to prepare our minds to 

reflect on the particular mystery from Christ's life. 

This is an important first step, for our preparation can 

set the tone for the entire decade. It can help determine 

whether the following 10 Hail Marys will be a dry, me-

chanical repetition of formulas or a pathway to commun-

ion with Christ. 

After announcing the mystery at the beginning of each 

decade, the Pope encourages us to use our imaginations 

"to open up a scenario on which to focus our atten-

tion" (RVM, no. 29). One way of concentrating our atten-

tion may be to look at an icon that portrays the mystery. 

Another approach the Pope suggests is the Ignatian 

method of prayer. St. Ignatius of Loyola recommended 

that Christians use their minds and imaginations to place 

themselves reflectively in the scene that is being contem-

plated. This Ignatian method of visualizing biblical scenes 

also invites us to use our senses during our contemplation. 

We can imagine the sights, sounds, and smells of each 

scene as if we were there with Jesus, Mary, and the apos-

tles. 

Listen to God's Word 

Another way to prepare for our reflection on the myster-

ies is to read from Sacred Scripture at the beginning of 

each decade. Depending on the circumstances, such a 

reading could be long (e.g., reading the entire account of 

the Annunciation) or short (reading only a few lines from 

the scene). 

The Pope says this "is not [simply] a matter of recalling 

more information [for our meditation] but of allowing 

God to speak" to our hearts in a unique way. "No other 

words can ever match the efficacy of the inspired Word. 

As we listen, we are certain that this is the Word of God, 

spoken for today and spoken 'for me'" (RVM, no. 30). 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,284.00; Kolekta II - $966.00 
♦ Church donation by Parishioner - $25; 

 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Fuel Collection - “Na ogrzewanie”. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach:  

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! 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - paźdz.  2014 

Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczo-

nym przez wojnę i przemoc regionom świata. 

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbu-

dził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść 

Ewangelię całemu światu. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy naszym świadectwem przyczyniali się do pomna-

żania nadziei u ludzi cierpiących i zniewolonych jakim-

kolwiek rodzajem ubóstwa.  

Ogłoszenie od ZIGGY’S TOURS 

KONCERT MARYLI RODOWICZ Z ZESPOŁEM 

Koncert Maryli Rodowicz z zespołem w New Britain, CT 

dnia 26 października - przedsprzedaż biletów w agencji 

Ziggy’s Tours - tel: 617-288-7777. Zapewniamy transport 

za dodatkową opłatą. 

LICZENIE UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ 
We wszystkie weekendy października w kościołach Ar-

chidiecezji liczy się ludzi uczestniczących w Mszy świę-

tej. Choć nasi marszałkowie postarają się zrobić to dys-

kretnie, proszę się nie dziwić, jeśli zauważycie tę akcję. 

ZAPISY NA KATECHEZĘ  

PRZED BIERZMOWANIEM 

W kancelarii parafialnej przyjmujemy zapisy na kate-

chezę przygotowującą do sakramentu Bierzmowania. 

Zapraszamy młodzież, która przed wakacjami ukoń-

czyła katechezę na poziomie klasy siódmej oraz mło-

dzież starszą. Katechezę będzie prowadził ojciec dia-

kon Paweł Sawiak, jezuita. Rozpoczęcie katechezy - 

za tydzień - w niedzielę, 12 października 2014. Prze-

widuje się, że młodzież ta przyjmie sakrament Bierz-

mowania w maju 2015. 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 

SZACUNKU DLA ŻYCIA LUDZKIEGO 
Każdego roku miesiąc październik jest ogłaszany miesią-

cem szacunku dla życia ludzkiego. W inicjatywie tej cho-

dzi o to, aby zaświadczyć o darze, jakim jest życie, a w 

szczególności o godności ludzkiego życia od poczęcia do 

naturalnej śmierci, że życie rozpoczyna się z chwilą po-

częcia. Tegorocznym hasłem jest „Każdy z nas jest cudem 

Bożym”. 

Pamiętajmy w swoich modlitwach o wszystkich, których 

życie jest zagrożone oraz o osobach, które mają wpływ na 

decyzje dotyczące aborcji, eutanazji i kary śmierci, aby 

decydowali w oparciu o prawo Boże. 

PROŚBA O NOCLEG 
„Jestem absolwentką Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie. Obecnie zajmuję się opieką paliatywną 

oraz psychoonkologią. W połowie października przyjeż-

dżam z bratem na spotkanie organizowane przez Amery-

kańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej z Jakości 

Opieki i Opieki Paliatywnej. W związku z tym chciałam 

prosić o pomoc w znalezieniu noclegów w terminie od 10 

października do końca października a być może na dłużej, 

ponieważ jestem również zainteresowana pracą w zamian 

za mieszkanie, pracą biurową, opieką nad dziećmi lub 

osobami starszymi. Z góry dziękuję za pomoc. Szczęść 

Boże. Ola Spisz, absolwentka ATK z Polski”. 

Kontakt: olaki@interia.pl  

W dniach 27 i 28 września naszą wspólnotę franciszkań-

ską wizytował Ojciec Prowincjał Jan Maciejowski 

z Gdańska. Towarzyszył mu wikariusz i sekretarz prowin-

cji - o. Leszek Łuczkanin.  
Na zdjęciu od lewej ojcowie: Józef Błaszak, Leszek Łuczkanin, 

Jan Łempicki, Jan Maciejowski i Wiesław Ciemięga. 

mailto:olaki@interia.pl
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ZZABIJMYABIJMY  BBOGAOGA......  
Przypowieść o przewrotnych rolnikach ma bardzo 

konkretnego adresata i obrazuje określoną sytuację. 
Dlatego wiele szczegółów ewangelicznego tekstu sta-
je się zrozumiałe dopiero po uwzględnieniu tego hi-
storycznego kontekstu. I dopiero wtedy, przez analo-
gię, można będzie spróbować wyciągnąć wnioski dla 

nas samych. 

Albowiem każde słowo Pisma św. ma nie tylko 
sens historyczny, ale niesie także bardzo aktualne we-
zwanie, skierowane do każdego z nas. Chodzi o to, 
aby tę indywidualną treść odkryć i zastosować 
w swoim życiu. Jezus zwrócił się z tą przypowieścią 
przede wszystkim do faryzeuszów i uczonych 
w Piśmie. Sytuacja przedstawiona w opowiadaniu jest 
tak mało realna, że od razu widzimy, że nie chodzi 
wcale o jakieś rzeczywiste wydarzenie, lecz 
o ilustrację czegoś zupełnie innego, a mianowicie spo-
sobu, w jaki Żydzi traktowali Boga. Jezus dlatego 
użył takich mocnych słów, gdyż chciał przywieść fa-
ryzeuszów do opamiętania. I rzeczywiście – zrozu-
mieli, ale nie wywarło to na nich właściwego wraże-

nia i nie pobudziło do nawrócenia. 

Zdumiewająca jest nieraz zatwardziałość człowie-
ka w grzechu, zaślepienie, prowadzące do nienawiści, 
pycha, która każe popełnić największą zbrodnię, za-
miast uznać i przyjąć miłość Boga. Właśnie te cechy 
obnażył Jezus w przypowieści o rolnikach. Są to te 
cechy, które w coraz to nowym wydaniu 
i opakowaniu dochodzą do głosu w ludzkiej historii. 
Iluż to ludzi pragnęło postawić siebie w miejscu Bo-
ga, iluż rościło sobie pretensje do kierowania losem 
świata i ludzkości, ilu za wszelką cenę chciało uzur-

pować sobie władzę absolutną. 

A najczęściej była to cena ludzkiej krwi. Bo takie 
kłamstwo, pozory wszechmocy, można narzucić tylko 
siłą strachu. Właśnie dlatego trzeba nieraz aż zabijać, 
aby nauczyć respektu, a przynajmniej potulności pły-
nącej z zastraszenia. Wszystkie reżimy budowane są 
tylko na fundamencie strachu, trwają tak długo, jak 
długo da się ludzi utrzymać w lęku, w przyzwoleniu 
na kłamstwo. A wszystko po to, aby zająć miejsce 
Boga. Żeby to miejsce zająć, trzeba najpierw zabić 
samego Boga, przynajmniej Boga w ludzkich sercach. 
Nie przypadkiem wszystkie totalitaryzmy na czele 
swoich celów stawiały zawsze walkę z wiarą, 
z Bogiem. Bo Bóg szanuje człowieka, szanuje jego 
godność i wolność. I dlatego woli sam ucierpieć, niż-
by miał cofnąć swoje dary i obietnice. Dlatego umarł 
Jezus. Żydzi nie mogli znieść, że ktoś im przypominał 
o godności i powołaniu człowieka, bo ludźmi, którzy 
mają poczucie swojej godności, nie da się manipulo-
wać. Oczywiście wiemy, i to z własnego doświadcze-
nia, do czego to prowadzi, do jak wielkiej degradacji 

człowieka, i to nie tylko ofiar, ale i samych katów. 

Musi się w tym miejscu zrodzić pytanie o sens te-
go wszystkiego. Po co to? Czyż nie lepiej byłoby pra-
cować spokojnie, oddać co cię należy i cieszyć się 
pokojem i życiem? Pewnie, że lepiej. Ale człowiek 
nieraz łudzi się, że mógłby mieć jeszcze lepiej, lepiej 
niż sam Bóg. Stąd ta ciągła pogoń i nienasycenie, stąd 
zbrodnie popełniane na sługach Bożych, stąd wreszcie 
krzyż, który ludzie zgotowali Synowi Bożemu – aby 
już nie zawadzał, aby nie trzeba było się z nikim li-
czyć i nikomu nic nie zawdzięczać. Dlatego Jezus mu-

siał umrzeć. 

A co na to każdy z nas? Jaka jest nasza postawa 
wobec Boga i Prawdy, którą głosi za pośrednictwem 
swoich świadków, a nade wszystko Kościoła? Co 
zwycięży: pokorne zaufanie, wierność i posłuszeń-
stwo Bożej miłości, czy też pycha, nienawiść i żądza 

nieskrępowanej władzy? 

Ks. Mariusz Pohl 


