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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 
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 29th Sunday in Ordinary Time 
 It is the middle of October. People are 
amazed that summer is over, we’re half way 
through fall, and winter is not that far off. Time 
flies! The good intentions of a new school year, of 
cleaning out the basement, or re-painting a room 
in the house have lost their enthusiasm and appe-
al. Even the spiritual things we planned on doing 
volunteering at church, attending adult education 
classes, or praying more regularly get lost in the 
rush of day to day living. We’ve settled into our 
routines, yet there are still some things we want to 
do. Many of us have our lists and wishes. But how 
do we slow time down long enough to accomplish 
them all? The answer is pretty simple: just do it. 
 There is so much clutter in our lives, me-
aningless junk that saps our energy, robs our ti-
me, and distracts us from the things that are more 
important. Identify those things that are important, 
eliminate those things which are not, and you’ll 
accomplish so much more. Make a list and re-set 
your priorities. Turn off the TV. Limit computer 
time. Stop the multiple trips to the store, the 
texting, gossiping on the phone, and mindlessly 
hanging out at the mall, or playing video games.      
          Pick something on your important things list 
and do it. Study, clean, paint, pray, read, attend, 
write, or learn. Do the things that make us better, 
holier, kinder, more understanding, more knowled-
geable, more patient, and more prayerful. Exerci-
se the Gifts of the Holy Spirit and they will become 
stronger, more powerful in your life. There’s time 
for everything that is important in your life. Make 
sure they are important enough for you to do. 

Saturday, October 19, 2013 - Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues i tow.  

8:00 AM + Wojciech Ostrowski (20 rocz.), int. Córka Ewa  

     z rodziną 

4:00 PM + Stefan Kuczyński, int.  Lucy Willis 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Kazimiery Tchoryk,  

      int. Córka i wnuk 

Sunday, October 20, 2013  
8:00 AM + Czesława i Romuald Chrzanowscy, int. Córka Helena  

     z rodziną 

9:30 AM + Carol Sadowska, int. Family 

10:30 AM -  Nabożeństwo Różańcowe 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

               (Msza dziecięca)  

Monday, October 21, 2013 - bł. Jakuba Strzemię, biskupa  
7:00 AM + Maria, Józef, Tadeusz, Stanisław, Czesław,  

     Krzysztof Łyczak   

8:00 AM + Ronnie Willis, int. Roman Grad 

Tuesday, October 22, 2013 - bł. Jana Pawła II, papieża  
7:00 AM + Roman Borowiec, int. Alicja Kozakiewicz z rodziną 

8:00 AM + Ania Laszczkowska (6 rocz.), Heronima i Bolesław  

     Laszczkowski, Marianna i Stanisław Gentek  

     int. Rodzina 

7:00 PM + Za zmarłych z rodziny Jaroszewicz,  

     int. Pracownicy Randolph Engineering 

Wednesday, October 23, 2013 - św. Jana Kapistrana, kapłana 
7:00 AM - The Mass of thanksgiving to Our Lady of Czestochowa, 

     int. Stephanie 

8:00 AM + Rudolf Marecki, int. Żona 

Thursday, October 24, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Wojciech & family 

-  God's blessings & health for Stanisław, Janina   

8:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Mąż   

-  O pomyślne zdanie egzaminu 

-  O szybki powrót do zdrowia Sebastiana, int. Mama  

Friday, October 25, 2013  
7:00 AM + Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska,  

     Krzysztof & Leon Abramczuk  

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

7:00 PM + Józefa i Kazimierz Jagiełło, int. Córka z rodziną 

Saturday, October 26, 2013  
8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Janina, Helena i Jadwiga 

4:00 PM + Helena Pruska, int. Daughter    

7:00 PM +  Za dusze w czyśćcu cierpiące  

Sunday, October 27, 2013  
8:00 AM + Stanisława i Józef Koc int. Córka z rodziną 

9:30 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

10:30 AM -  Nabożeństwo Różańcowe   

11:00 AM + Eleonora i Kazimierz Chojnowscy,  

     Wacław Chojnowski, int. Rodzina Chojnowskich 

      

      Nabożeństwo  Różańcowe  

     codziennie w Październiku  

              o godz. 7:00PM 

Scripture for the week of October 20, 2013 

20 SUN   Ex 17:8-13/2 Tm 3:14-4:2/ 

       Lk 18:1-8 

21 Mon   Rom 4:20-25/Lk 12:13-21 

22 Tue    Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21/ 

       Lk 12:35-38 

23 Wed   Rom 6:12-18/Lk 12:39-48 

24 Thu    Rom 6:19-23/Lk 12:49-53 

25 Fri      Rom 7:18-25a/Lk 12:54-59 

26 Sat      Rom 8:1-11/Lk 13:1-9 

27 SUN   Sir 35:12-14, 16-18/2 Tm 4:6-8,       

                16-18/Lk 18:9-14 

 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  

      IMPROVEMENT FUND.     

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. 

XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME  

Message of His Holiness Francis for the World Mission Day  

  3. The work of evangeliza-

tion often finds obstacles, not only 

externally, but also from within the 

ecclesial community. Sometimes 

there is lack of fervour, joy, coura-

ge and hope in proclaiming the 

Message of Christ to all and in hel-

ping the people of our time to an 

encounter with him. Sometimes, it 

is still thought that proclaiming the 

truth of the Gospel means an assault on freedom. 

 Paul VI speaks eloquently on this: "It would 

be... an error to impose something on the consciences 

of our brethren. But to propose to their consciences 

the truth of the Gospel and salvation in Jesus Christ, 

with complete clarity and with total respect for free 

options which it presents... is a tribute to this fre-

edom" (Evangelii Nuntiandi, 80). We must always 

have the courage and the joy of proposing, with re-

spect, an encounter with Christ, and being heralds of 

his Gospel. Jesus came among us to show us the way 

of salvation and he entrusted to us the mission to ma-

ke it known to all to the ends of the earth.  

 All too often, we see that it is violence, lies 

and mistakes that are emphasized and proposed. It is 

urgent in our time to announce and witness to the go-

odness of the Gospel, and this from within the 

Church itself. It is important never to forget a funda-

mental principle for every evangelizer: one cannot 

announce Christ without the Church. Evangelization 

is not an isolated individual or private act; it is al-

ways ecclesial.  

 Paul VI wrote, "When an unknown preacher, 

catechist or Pastor, preaches the Gospel, gathers the 

little community together, administers a Sacrament, 

even alone, he is carrying out an ecclesial act." He 

acts not "in virtue of a mission which he attributes to 

himself or by a personal inspiration, but in union with 

the mission of the Church and in her name" (ibid. 60-

). And this gives strength to the mission and makes 

every missionary and evangelizer feel never alone, 

but part of a single Body animated by the Holy Spirit.  

 

Rosary Devotions  

in October - every day  

at 7:00 PM (in Polish)  

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 

available 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. 

Liczenie wiernych / The Mass Count! 
 W nadchodzące niedziele października oraz 

pierwszą niedzielę listopada będzie liczenie wiernych 

naszej parafii przez  naszych marszałków. Dziękuje-

my wszystkim parafianom za życzliwość i współpra-

cę przy liczeniu. 

 During  three consecutive  weekends of Octo-

ber and the first of November we shall count wor-

shipers in our parish. This will be conducted by our 

ushers. Thank you for your cooperation. 

             Deceased - Zmarli:  

                   + Stella Kobus 

             + Antonina Albrycht 

       Wieczny odpoczynek  

     racz im dać, Panie.  
    A światłość wiekuista niechaj  im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

 Heritage of Our Faith project donation by  

      parishioner - $100; 

 In memory of Alice Salenga by: Michael & 

Marianne Caliri - $30, Paul & Dorothy Fraser - $30, 

Patricia Johnston - $50; 

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   
  ULEPSZENIE POSIADŁOŚCI PARAFIALNYCH. 

● Kolekta I  - $1,443.00          

● Kolekta II - $1,319.00 

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! 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 
3. Dzieło ewangelizacji napotyka często na przeszko-

dy nie tylko zewnętrzne, ale i wewnątrz samej wspól-

noty kościelnej. Czasem zapał, radość, odwaga, na-

dzieja, z jakimi głosimy wszystkim przesłanie Chry-

stusa i pomagamy ludziom na-

szych czasów, aby Go spotkali, są 

słabe. Czasami niektórzy myślą 

jeszcze, że niesienie Prawdy 

Ewangelii wiąże się z pogwałce-

niem wolności. Paweł VI wyraża 

się bardzo jasno na ten temat: 

„Zapewne błędem jest narzucanie 

czegoś sumieniu naszych braci. 

Ale zupełnie czymś innym jest 

przedstawianie temuż sumieniu prawdy ewangelicz-

nej i zbawienia w Jezusie Chrystusie, jasno je 

uwzględniając i pozostawiając temuż sumieniu cał-

kowitą możność wyboru i decyzji. To wcale nie naru-

sza wolności religijnej, owszem, służy tej wolno-

ści” (Evangelii nuntiandi, 80). Zawsze powinniśmy 

odważnie i z radością, z szacunkiem, proponować 

spotkanie z Chrystusem, nieść Jego Ewangelię. 

Jezus przyszedł do nas, aby nam wskazać dro-

gę zbawienia i powierzył również nam misję naucza-

nia, aby Go wszyscy poznali, aż po krańce ziemi. 

Często widzimy, że uwydatnia się i promuje prze-

moc, kłamstwo, błędy. Sprawą naglącą jest, by w na-

szych czasach uwypuklić piękno życia według Ewan-

gelii poprzez jej głoszenie i świadectwo o niej, czy-

niąc to także wewnątrz samego Kościoła, dlatego że 

w tej perspektywie ważne jest, aby nigdy nie zapomi-

nać o fundamentalnej zasadzie każdego głosiciela 

Ewangelii: niemożliwe jest głoszenie Chrystusa bez 

Kościoła. Ewangelizowanie nigdy nie jest aktem od-

osobnionym, indywidualnym, prywatnym, ale zaw-

sze eklezjalnym. Paweł VI napisał: „kiedy choćby 

najpospolitszy kaznodzieja, katechista czy duszpa-

sterz, w najbardziej odległym kraju, głosi Ewangelię, 

gromadzi swą małą wspólnotę, udziela sakramentów, 

choćby był sam, wykonuje akt Kościoła”. Działa on 

„nie na podstawie misji samowolnie uzurpowanej, 

ani nie na mocy osobistej inspiracji, ale w łączności  

z posłannictwem Kościoła oraz w jego imie-

niu” (tamże, 60). To daje moc misji i pozwala odczuć 

każdemu misjonarzowi i głosicielowi Ewangelii, że 

nigdy nie jest sam, lecz stanowi część tego samego 

Ciała ożywianego przez Ducha Świętego. 

Baptism 
  Stanley Mark Wisniewski 10/20/13 

 

We wish the child and his parents 

God’s blessings. 

 

Spotkania Ministrantów!  
Odbywają się w sali Jana Pawła II  

w każdą drugą niedzielę miesiąca  

o 10:00 AM. Spotkania prowadzi  

p. Eugeniusz Bramowski.  

Zachęcamy do zgłaszania się no-

wych kandydatów chętnych do 

służenia Panu Bogu przy ołtarzu.  

   Nabożeństwo  Różańcowe -  
    codziennie w Październiku  

 o godz. 7:00PM. Zapraszamy! 

   Światowa Niedziela Misyjna!  
W Roku Wiary Kościół obchodzi Światowy Dzień Mi-

syjny wzywając wszystkich wierzących do udziału  

w misji ad gentes względem wszystkich ludzi z całego 

świata. Mężczyźni i kobiety naszych czasów potrzebują 

światła, które oświetla im drogę, jaką tylko Chrystus 

może dać. To my mamy wnieść do świata świadectwo 

wiary nadzieli i miłości! Niech Chrystus napełni Nas 

gorliwością do stania się prawdziwymi uczniami i mi-

sjonarzami Jezusa Chrystusa, który nas miłuje i kocha.  

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
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 Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, któ-
rzy dniem i nocą wołają do Niego? Prędko weźmie ich w obronę 
– mówi Jezus. Siła modlitwy płynie z wiary. Bo modlitwa nie jest 
zaklinaniem Boga, nie jest wymuszaniem na Wszechmogącym 
naszych planów, pomysłów i zamiarów. To trzeba powiedzieć na 
samym początku, by nikt nie pomyślał, że człowiek modlący się, 
proszący Boga, jest jak czarownik, albo szaman, którzy magicz-
nymi formułami i tajemnymi obrzędami usiłuje podporządkować 
sobie nadludzkie moce. Owszem, modlitwa może sięgać po róż-
ne sposoby wyrazu – nie tylko myśl, nie tylko słowa, nie tylko 
pieśń, ale gest, umartwienie, dar, pielgrzymka i wiele innych spo-
sobów wyrażania modlitwy zna tradycja. 
 W pierwszym czytaniu widzimy 
Mojżesza modlącego się, podczas gdy 
wojownicy toczą zbrojny bój. Była to mo-
dlitwa myśli i gestu. Ale warto zapamię-
tać, że to Bóg nakazał Mojżeszowi modli-
twę. Czyżby Wszechmocny potrzebował 
modlitwy człowieka? Nie, to nie Bóg jej 
potrzebuje. To człowiek przez modlitwę 
otwiera się na Bożą moc, to człowiek 
zbliżając się do Boga, napełnia swoje 
duchowe wnętrze i przestrzeń wokół sie-
bie siłą, dobrocią, miłosierdziem, rado-
ścią pochodzącą od Stwórcy. A im więk-
szy dar Bóg przygotował, tym głębszej, wytrwalszej, gorliwszej 
modlitwy potrzeba. 
 A Bóg zawsze jest blisko. I Jego pomoc, Jego siła, Jego 
dobroć zawsze są na wyciągnięcie ręki. Ale człowiek musi tę 
rękę ku Bogu wyciągnąć, musi sięgnąć po to, co jest dla niego 
przygotowane. A przygotowane jest więcej, niż potrafimy sobie 
wyobrazić. 
 Naszym problemem jest to, co Jezus celnie wypowie-
dział pytaniem: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie? Tak, naszym problemem, także gdy mowa 
o modlitwie, jest brak wiary. Powiesz, że przecież modlą się lu-
dzie wierzący. Tak, to prawda. Jeśli ktoś zaczyna się modlić, to 
jakaś, choćby szczątkowa, słaba i nieporadna wiara w nim jest. 
Ale rozglądając się wokół nas widzimy bardzo wielu ludzi, którzy 
nie modlą się. Którzy nie szukają bliskości Boga. Którzy nawet  
w sytuacjach kompletnej bezradności nie są w stanie pojąć, że 
jest Ktoś ponad naszą bezsilnością. Nie modlą się, bo nie mają 
czasu. Nie modlą się, bo nie potrafią. Nie modlą się, bo to nic nie 
daje. Nie modlą się, bo... Powodów mają wiele. Ale tak napraw-
dę powód jest jeden: brak wiary. Brak wiary wystarczającej, by 
zapalić w człowieku potrzebę i odruch modlitwy. 
 Potrzeba modlitwy jest bardzo naturalna. Zawdzięcza-
my ją nie tylko wychowaniu. Jestem przekonany, że jest jedną z 
pierwotnych, wrodzonych człowiekowi potrzeb. Jak potrzeba 
mówienia, jak potrzeba śmiechu, jak potrzeba chodzenia i wiele 
innych. Zauważ – jedni lubią chodzić, inni by siedzieli. Jedni po-
trafią zagadać otoczenie, inni siedzą jak mruki. Jedni ze wszyst-
kiego się śmieją, inni ponuro patrzą na świat. Bo nie każda natu-
ralna potrzeba jest jednakowo rozwinięta w każdym. Podobnie i 
modlitwa. Co nie znaczy, że potrzebą nie jest. Dlatego dobrze, 

jeśli modlitwa staje się także odruchem. Jak każda naturalna 
potrzeba. Łatwiej żyć, im więcej codziennych zachowań przycho-
dzi nam sprawnie, bez potrzeby pamiętania i zmuszania się do 
nich. 
 To wszystko prawda. A jeśli nie ma wiary? Jeśli wiara 
jest zbyt nikła, by zapalić albo podtrzymać potrzebę i odruch 
modlitwy? Wtedy życie staje się uboższe o ważny element ludz-
kiego istnienia. Takich okaleczonych ludzi wokół nas jest wielu. 
Można z tym żyć. Ale życie staje się trudne, puste, zagrożone. 
Bez modlitwy człowiek zwolna zaczyna przegrywać. Jak Hebraj-
czycy w starciu z Amalekitami, gdy Mojżeszowi na modlitwie sił 

zaczynało brakować. 
 I tu odnajdujemy kolejny wą-
tek dzisiejszej biblijnej katechezy  
o modlitwie: Mojżesz modlący się na 
górze nie był sam. Byli z nim Aaron, 
jego brat oraz Chur. Bez wątpienia oni 
też się modlili. To, że podtrzymywali 
opadające ręce Mojżesza było tylko 
zewnętrznym wyrazem udziału w tej 
modlitwie. Zresztą – błagalna modli-
twa to więcej, niż tylko wzniesione ku 
niebu ramiona. Ale wspólna modlitwa 
potrzebuje zewnętrznych, łączących 
ludzi znaków.  

 To jedno z ogólnych prawideł naszej natury – ilekroć 
robimy coś razem, tylekroć potrzebujemy jednoczących nas ha-
seł, sztandarów, gestów. A że modlitwa wspólna więcej znaczy 
niż w pojedynkę, wiele razy zostało podkreślone w Biblii – także 
w czytanej dziś opowieści z czasów wędrówki do Ziemi Obieca-
nej. Najdobitniej wypowiedział to jednak Jezus, gdy mówił: „Jeśli 
dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,19n). 
 Dlatego w naszej, chrześcijańskiej tradycji – podobnie, 
jak w innych religiach – wspólna modlitwa jest głęboko zapisana 
w tradycji. I jako modlitwa liturgiczna, gdy przewodniczy jej ofi-
cjalny przedstawiciel Kościoła, towarzyszą gesty, różne obrzędy, 
a kierunek i treść nadają zatwierdzone księgi. Wspólna modlitwa 
to także ta, która jednoczy choć kilka osób – czy to w kościele, 
choćby nabożeństwa nie było, czy w domu kogoś z nas, czy na-
wet wtedy, gdy nie jesteśmy razem fizycznie, ale modlimy się 
zjednoczeni duchowo. Tak dzieje się na przykład w żywym Ró-
żańcu, tak jest w naszej wspólnocie związanej obietnicą, że każ-
dego dnia modlimy się według formuły „ja za ciebie, ty za mnie”. 
 Najbardziej podstawową i pierwszą ze wszystkich 
wspólnotą modlitwy powinna być rodzina. Jednak warunki życia, 
pośpiech, dojazdy do szkół i pracy coraz bardziej utrudniają, 
często nawet uniemożliwiają wspólną modlitwę. A może to nie 
warunki życia, ale coraz bardziej słabowita wiara jest powodem 
zanikającej rodzinnej modlitwy? Może warto odnowić i wiarę,  
i zwyczaj modlitwy w domu? Jeśli nie codziennie, to choć kilka 
razy w tygodniu, gdy to jest możliwe. Bo tylko wtedy wygramy 
wielką batalię o dobro w naszym życiu, gdy wytrwałej i wspólnej 
modlitwy nie braknie. 

Modlitwa z płynąca wiary ... czyni cuda  


