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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! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yJxn-_Q-rHL2KM&tbnid=wbNifrN4OUYo8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.edycja.pl%2Fdzien_panski%2Fid%2F409&ei=jtNKUv-YO_LC4AP31ICQBg&bvm=bv.53371865,d.dmg&psig=AFQjCNGMk
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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 
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  27th Sunday of Ordinary Time  
 On one of the cable channels, there 

was a series that featured interviews with 

great artists, musicians and designers of all 

kinds. It was a fascinating look into their 

lives, their work and their view of their craft. 

While each one had a unique life story, there 

were several things they had in common: the 

need to be creative, the importance of a good 

teacher and role model and the necessity of 

lots and lots of practice. No one had a short-

cut to greatness! 

 The Apostles are intrigued by Jesus. 

They are with Him as He preaches, heals and 

forgives. His message of love and faith ap-

peals to them, so they ask Him to increase 

their faith. But Jesus can do no such thing 

because there are no shortcuts to faith, no 

simple road to take that makes the way easy. 

Doing what is required is but the first step. 

Then it is the spirit of sacrifice, dedication 

and service that allows faith to grow stronger 

and deeper.  

 But God does not leave us helpless. 

St. Paul tells Timothy that it is the Spirit that 

“makes us strong, loving and wise.” These 

are the tools that we need to grow in faith 

and holiness, the tools that help us to perse-

vere, to see God in all we do and to choose to 

follow what is good. The Spirit will lead us, 

guide us and help us. It is up to us to practice 

what the Spirit teaches and remain faithful to 

what we learn.  

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,  

                              int. Victoria and family 

10:30 AM - Nabożeństwo Różańcowe 

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

  - Wystawienie N.S. i zmiana Tajemnic Różańca 

Monday, October 07, 2013 - NMP Różańcowej  
7:00 AM + Czesława Niewiadomska, int. Rosary Society Members 

8:00 AM + Helena Pawlik i Oliver Winsett, int. Mąż i dziadek 

Tuesday, October 08, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Wanda & family 

-  God's blessings & health for Małgorzata & Marcin 

8:00 AM + Maria Mączka, int. Amalia Kania 

+ Jan Skrzyniarz, int. Władzia Wygonowska z rodziną 

Wednesday, October 09, 2013 - bł. Wincentego Kadłubka 
7:00 AM + Jan Skrzyniarz, int. Parents 

8:00 AM + Ronnie Willis, int. Krzysztof Paliwoda 

Thursday, October 10, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Kasia, Marcin & Tomasz,  

  -  God's blessings & health for Krystyna & Anna 
8:00 AM + Henryk i Stefania Grzeszczyk (rocz.), int. Siostra    

+ Jan Skrzyniarz, int. Janina Sadowska z rodziną 

Friday, October 11, 2013  
7:00 AM + Jan Skrzyniarz, int. Richard Rolak 

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

7:00 PM + Regina Kołakowska, int. Agnieszka i Adam Chojnowscy 

Saturday, October 12, 2013 - bł. Jan Beyzyma  
8:00 AM + Regina Kolakowski (1 rocz.), int. Rodziny Nevelski  

     i Mitchell 

4:00 PM + Regina Kolakowski (1 anniv.), int. The Nevelski  

      & Mitchell Families 

7:00 PM + Aniela Maziarz, int. Władysław i Stanisława Maziarz 

Sunday, October 13, 2013  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

9:30 AM + Krzysztof Laszczak, int. Edward Leskow and wife 

11:00 AM + Władysław Trocki, int. Córka Agnieszka z rodziną 
 

    Nabożeństwo  Różańcowe -  

         codziennie w Październiku o godz. 7:00PM  

  Zapraszamy! 

 

Scripture for the week of October 6, 2013 

6 SUN Hb 1:2-3; 2:2-4/2 Tm 1:6-8, 13-

14/ Lk 17:5-10 

7 Mon Jon 1:1-2:2, 11/ Lk 10:25-37 

8 Tue Jon 3:1-10/ Lk 10:38-42 

9 Wed Jon 4:1-11/ Lk 11:1-4 

10 Thu Mal 3:13-20b/ Lk 11:5-13 

11 Fri Jl 1:13-15; 2:1-2/ Lk 11:15-26 

12  Sat Jl 4:12-21/ Lk 11:27-28 

13 SUN 2 Kgs 5:14-17/2 Tm 2:8-13/ 

Lk 17:11-19 

 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 FUEL. 
 

● 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. 

XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME  

      Brief History of the Rosary  
 The traditional story of the rosary was that Mary herself 
appeared to Saint Dominic in the twelfth century. At that time, 
tradition says she gave him the rosary and promised Dominic 
that if he spread devotion to the rosary, his religious order would 
flourish. It is quite true that Dominic was quite devoted to the 
Blessed Mother, but no one knows for sure if Our Lady herself 
gave Dominic the rosary. If she did, it is quite certain that she did 
not give him a rosary that looks like the one we have today.  
 Originally the rosary had 150 beads, the same number 
of psalms in the Bible. In the twelfth century, religious orders 
recited together the 150 Psalms as a way to mark the hours of 
the day and the days of the week. Those people who didn’t know 
how to read wanted to share in this practice, so praying on  
a string of 150 beads or knots began as a parallel to praying the 
psalms. It was a way that the illiterate could remember the Lord 
and his mother throughout the day. The “Divine Office”; the offi-
cial prayer of the church; is the recitation of the psalms over a 
four week period, and is still prayed today. 
 This first rosary was prayed as we do today, a person 
would pass their fingers over each bead and say a prayer, usual-
ly the “Our Father”. The “Hail Mary” as we know it wasn’t even 
around at that time. The Hail Mary owes its origin to the rosary. 
When people said the rosary in the twelfth century, Gabrielle’s 
greeting “Hail Mary, full or grace, the Lord is with thee” was often 
said along with the Our Father. Later, Elizabeth’s greeting 
”blessed are you among women” was added. It was not until the 
sixteenth century that the words “Holy Mary., Mother of God, 
pray for us sinners now and at the hour of our death” were ad-
ded.  
 Various people have added other things to the rosary 
over the centuries. In the fifteenth century, a Carthusian monk 
divided the rosary into fifteen brackets (or decades) and a Domi-
nican assigned mysteries to each of the decades. These myste-
ries were events in the life of  Jesus as written in the gospels. By 
meditating on these events even the illiterate could  know the 
stories in the Bible. These decades were the same as ours 
except for the last two Glorious mysteries. In those two, the Co-
ronation and the Assumption together made up the fourteenth 
decade and the fifteenth decade was the Last Judgment. 
 On October 16, 2002, Pope John Paul II, declared that 
the following year would be the “Year of the Rosary”. For the first 
time in centuries a change was made in the rosary. The Pope 
added and defined 5 new mysteries that concerned events in the 
public life of Jesus. These new mysteries were called  
the “Luminous Mysteries” or “Mysteries of Light”   
 Today’s complete rosary is now made up of twenty 
decades of the Hail Mary, separated by an Our Father and a 
Glory Be and sometimes the Fatima prayer. Evidence again that 
the rosary is a living prayer that grows with the church. We usu-
ally break the rosary into four sets. The four sets are The Joyful 
Mysteries, The Sorrowful Mysteries, The Glorious Mysteries, and 
the Luminous Mysteries. One set is prayed on a rosary that has 
five decades. Each set is prayed on designated days of the 
week. There are variations however, and in some countries the 
rosary may even have different mysteries.  
  

 

 

Rosary Devotions  

in October - every day  

at 7:00 PM (in Polish)  

    INVITATION  
 Polish Cultural Foundation (PCF) invites you 

to the celebration of the organization's 15-th 

anniversary which will take place on October 

12 at 5 p.m. at John Paul II Hall. An overview 

of PCF activities during the past 15 years will 

be presented. Light refreshments will be served. 

Free admission. 

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). 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already 

pledged their support to the 2013 

Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $14,975. If you have 

not yet participated in the Appeal, 

you can make your pledge by 

completing one of the forms avail-

able at the back of the church or 

by contacting the parish office. You may also pledge 

your support to the parish campaign at 

www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. Thank you for 

your prayers and support of this important effort. 

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
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvdtUSDBykOIJM&tbnid=30svWf3vLaIhXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstmarystcatherine.org%2F2013%2F03%2F07%2Fthe-2013-catholic-appeal%2F&ei=Bz9MUsvBKIPm9ATuuICABA&bvm=bv.
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

  OGRZEWANIE. 

● Kolekta I - $1,976.00          

● Kolekta II - $.606.00 

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! 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

      Historia Różańca świętego 
 Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest 

modlitwa „Ojcze nasz”. Ale od pierwszych wieków chrze-

ścijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wsta-

wiennictwo Maryi. W XII w. utrwalił się w Kościele zwy-

czaj odmawiania pozdrowienia, którym Anioł przywitał 

Maryję. Z czasem dodano słowa wypowiedziane przez św. 

Elżbietę. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ukształtowała 

się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 r.  

 Za ojca Różańca świętego uważa się św. Domini-

ka. Legenda głosi, że w czasie jednej ewangelizacyjnych 

wypraw zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo po-

stów i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owo-

ców. Matka Boża w objawieniu poleciła Dominikowi, by 

nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawia-

niem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 „Zdrowaś Maryjo”  

i 15 „Ojcze nasz”.  

 Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. 

W ówczesnej mentalności w kwiatach widziano rzeczywi-

stość duchową. Kwiaty. One symbolizowały różne cechy. 

Kwiaty ofiarowywano Bogu i ukochanym osobom. Modli-

twy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego od-

mawianie Różańca porównywano z dawaniem Matce Bo-

żej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli 

Różańcem.  

 Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała apro-

batę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wro-

gom wiary. Szesnastowieczna Europa była zagrożona na-

paścią muzułmanów. Wtedy papież Pius V, dominikanin  

i gorący propagator Różańca, wezwał wszystkich katoli-

ków do modlitwy różańcowej.  

 Dnia 7 października 1571 roku pod Lepanto roze-

grała się bitwa morska, w której starły się ze sobą flota 

chrześcijańska i turecka. W dowód wdzięczności Wene-

cjanie na nowo wybudowanej kaplicy dziękczynnej napi-

sali: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria Ró-

żańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V, świadom, komu 

zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 

października świętem Matki Bożej Różańcowej.  

 Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym 

nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył 

święto Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół. W roku 

1885 papież Leon XIII polecił odmawiać 

Różaniec przez cały październik i wpro-

wadził do Litanii Loretańskiej wezwanie 

„Królowo Różańca świętego módl się za 

nami”. Bł. Jan Paweł II w 2002 roku 

wprowadził do Różańca Tajemnice 

Światła.  

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

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

liśmy $14,975. 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. 

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.  

   Nabożeństwo  Różańcowe -  
    codziennie w Październiku  

 o godz. 7:00PM. Zapraszamy! 

ZAPROSZENIE 

Fundacja Kultury Polskiej (FKP) zaprasza na 

Uroczystość 15-lecia swojej działalności.  

Uroczystość odbędzie się 12-ego październi-

ka 2013 r. o godz. 17:00 w sali Jana Pawła II.  

 Przewidziana jest prezentacja dorobku 

FKP ostatnich 15-stu lat oraz lekki poczęstunek. 

Wstęp wolny.  

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/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ma3POc-sxn72RM&tbnid=V1cQZgaWLYxtKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.katolicki.net%2Frozaniec%2F&ei=JfVKUqOEFMWs4AOGg4GwDg&bvm=bv.53371865,d.dmg&psig=AFQjCNEj3ZqjnnSXo
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 Wiara jest dla ludzi, nie dla herosów. Tylko nam się 
czasem wydaje, że trzeba dokonywać rzeczy wielkich. A Bóg 
odpowiada… ziarnem gorczycy. Pytania o obecność Boga,  
a właściwie wyrzuty spowodowane tym, że nie czujemy Jego 
obecności wśród nas to nic nowego. Człowiek potrzebuje zna-
ków, podpowiedzi – nie jesteś sam na ziemi, na świecie, we 
wszechświecie. Ktoś ten niesforny świat trzyma w ryzach.  
 Bez – może nieco żartobliwie tu ujętej – pewności, iż 
Bóg JEST, wkrada się lęk i zniechęcenie, aż po 
bolesne w skutkach powątpiewanie: czy Bóg jest? 
A może jestem uczestnikiem – jak inni – zbioro-
wej ułudy ludzi, którzy wymyślili sobie Boga? Od 
wątpliwości w obecność Boga między ludźmi do 
wątpliwości w istnienie Boga nie jest tak daleko. 
Może to nas zaskoczyć, zgorszyć, oburzyć. Nas, 
ale nie Boga. Jest takie pokrzepiające zdanie  
w Liście do Koryntian: „Pokusa nie nawiedziła 
was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi.
(…) Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co po-
traficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocze-
śnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli 
przetrwać”. (1 Kor 10, 13).  

Dzisiaj Jezus ponownie kieruje naszą uwa-
gę ku temu, co niewidzialne, w stronę wiary. 
Ewangelista Łukasz zapisał, że Apostołowie pro-
sili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Widocznie dzięki tym słowom, 
które mówił do nich, a które były przestrogą przed zatopieniem 
serca w tym, co widzialne, co materialne – dostrzegli, że mają 
zbyt mało wiary, że są za słabi. A może też potrzebują jej umoc-
nienia, aby mogli przebaczać swoim winowajcom. Bo zanim po-
prosili Jezusa   o mocniejszą wiarę, Łukasz notuje, że usłyszeli 
słowa o obowiązku przebaczania. 

Ojciec Christian, zakonnik z Algierii, został zamordowany 
wraz z sześcioma współbraćmi  w 1995 r. przez terrorystów. 
Odcięte głowy zakonników znaleziono zawieszone w worku na 
drzewie. Ojciec Christian przeczuwał, że do tego dojdzie. Terro-
ryści odwiedzali go już wcześniej i grozili. Mimo to zapisał  
w swoim testamencie takie słowa: „Gdybym pewnego dnia stał 
się ofiarą terroryzmu, chciałbym, aby moja wspólnota, mój Ko-
ściół, moja rodzina pamiętali, że moje życie było dane Bogu  
i temu krajowi. Chciałbym, aby zrozumieli, że jedyny władca 
wszelkiego życia miał udział w tym odejściu, nawet brutalnym   
Oczywiście po mojej śmierci zatriumfują ci, którzy mnie uważali 
za naiwnego idealistę. Teraz niech powie, kto miał rację. (...) 
Dziękuję Bogu, (za moje) życie... w tym dziękuję zamykam i cie-
bie także, przyjacielu z ostatniej minuty, który nie będziesz wie-
dział, co czynisz... dziękuję i do zobaczenia...”. Ów zakonnik 
modli się, aby zobaczył swego mordercę oczyma Boga.  

I drugi obraz. Dwóch braci pokłóciło się ze sobą, gdy jeden 
z nich dowiedział się, że jego brat w czasie PRL-u doniósł na 
niego odpowiednim służbom, przez co nie dostał on paszportu. 
Sprawa była bardzo stara, ale tak wielka złość, że bracia zerwali 
ze sobą wszelki kontakt. Mało tego, pokrzywdzony brat poszedł 
do notariusza i na piśmie zagwarantował sobie, że nigdy nie zo-
stanie pochowany razem z bratem w rodzinnym grobowcu. Nosi 
tę kartkę przy sobie, w portfelu. 

Dwa pisma: testament ojca Christiana i zapis notarialny 

pokrzywdzonego brata – można powiedzieć: dwa jakże różne 
bilety na tamten świat. A można też powiedzieć: dwa różne obra-
zy wiary. W przypadku ojca Chrystiana jest to wiara żywa, moc-
na, wypowiadająca się w przebaczeniu przyjacielowi z ostatniej 
minuty. W przypadku drugim widzimy zupełny jej brak... 

Prośba Apostołów rodzi pytanie o naszą wiarę: Jaka ona 
jest? Czy jest jak ziarnko gorczycy czy też jest to jeszcze etap 
wołania o jej przymnożenie? Ewangelia podpowiada nam, że 

obok umiejętności przebaczania naszym wino-
wajcom, dobrym sprawdzianem wiary jest spoj-
rzenie na moją relację z drugim człowiekiem: 
czy widać tam ducha służby, pokornej służby? 
Czy to, czego dotykają moje ręce, zamienia się 
w złoto władzy, panowania, pogardy czy  
w złoto miłości. 
 Podczas niedzielnej Ewangelii usły-
szymy fragment – dobrze już znany – o tym, co 
znaczy dla człowieka wiara. Co może znaczyć 
prawdziwa wiara, a coś, co tylko wiarą usiłuje-
my nazwać. Wystarczy wiara tak mała, jak 
ziarnko gorczycy, by dokonywać rzeczy nie-
możliwych. Co dla nas może być taką próbą, 
taką pokusą „ponad siły”, której pokonanie wy-
daje się być niemożliwe?  
 Dla wielu taką pokusą nie jest wcale 

wielka tragedia, ale – zwykła codzienność. Wciąż te same obo-
wiązki (a może ich brak), ci sami ludzie i oczekiwania… Gdzie tu 
miejsce na wzrost, rozwijanie się, satysfakcję, jakąś radość  
z życia? Daleko mi do herosów wiary – pomyślisz… A Bóg przez 
słowa Ewangelii, bez zbędnych metafor i wstępów wskazuje wy-
raźnie, że nie trzeba wiele (por. Łk 17,6). Wystarczy wiara jak 
ziarnko gorczycy…  
  Rzeczywiście, gdyby wiara moja była chociażby jak 
ziarno gorczycy mógłbym góry przenosić ... Ale niestety nie jest  
i dlatego niejednokrotnie tak bardzo cierpię, bo nie umiem zaufać 
Bogu, bo za bardzo liczę na własne siły, na moje koneksje, zna-
jomości i układy, na mój spryt i przebiegłość ... I co więcej, uwa-
żam się za wierzącego, za kogoś, komu należy się szacunek i 
takie lub inne "Boże usługi". Nie ma we mnie pokory sługi, ani 
wiary dziecka. Nie ma we mnie radości i prostoty. Jest nadal 
skomplikowane balansowanie pomiędzy dobrem a złem, pomię-
dzy obowiązkiem, a przykazaniem, pomiędzy tym co muszę,  
a tym co mogę ... Człowiek traktujący swoje obowiązki jak powo-
łanie, nie tylko nie oczekuje żadnej nagrody, ale też nie rozczula 
się nad sobą: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 
powinniśmy wykonać”. 
 W moim stosunku do Boga jestem letni i nijaki, w moim 
stosunku do człowieka, jestem egoistyczny i zachłanny, jestem  
obojętny i pokrętny w moim życiu i stale się tylko domagam  
i żądam, skarżę i narzekam. Rok za rokiem mija bezpowrotnie,  
a w moim życiu nic się nie zmienia. A wiara to przecież wierność 
i zaufanie, a w moim życiu nie ma, ani jednego ani drugiego. Jest 
tylko pokrętne kombinowanie, jakby tu wyjść na swoje. I dlatego 
proszę razem z Apostołami: 
 Panie, przymnóż mi wiary, umocnij moją nadzieję i mi-
łość uczyń prawdziwą, a nie egoistyczna i obłudną.  

Gdyby wiara wasza była jak ziarno gorczycy ... 
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