
 

 
Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego 

dziedzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie nawzajem zachowując i dzieląc się naszymi 

polskimi tradycjami w otwarciu się na wszystkich ludzi. Parafię obsługują Ojcowie Franciszkanie. 

 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic faith and 

our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other, celebrating and sharing our Polish 

traditions, welcoming and reaching out to all people. The parish is served by Conventual Franciscan Friars. 
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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 

Fr. Józef Błaszak OFMConv. - hospital chaplain 

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. 
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Saturday, October 25, 2014  
 8:00 am † Stanisława Koc — Córka Joanna z rodziną 
 4:00 pm † Slominski family — Family 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † Z rodziny Grochowskich, Kalinowskich, Ogonowskich,  
     Zaniewskich, Podbielskich i Truchel  
     — Jarosław Grochowski z dziećmi 

30th SUNDAY, October 26, 2014 - 30. NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am † Anna i Jakub Biernat — Syn z rodziną 

 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS - ZA PARAFIAN  
 10:30 am Nabożeństwo Różańcowe 
 11:00 am † Natalia Maziarz — Władysław Maziarz z rodziną 
Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 
  - Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
     z okazji 42 rocznicy ślubu — Własna 

Monday, October 27, 2014  
 7:00 am -  
 8:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Stefana Kancelarczyk — Siostra 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O błogosławieństwo Boże dla rodziny Bukiejów — Rodzina 
Tuesday, October 28, 2014 - Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
 7:00 am -  
 8:00 am † Danuta Ciach — Danuta Urbaniak  
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † Henryka Nierodzik — Wnuczka Marta Prokopiuk z rodziną  

Wednesday, October 29, 2014  
 7:00 am -  
 8:00 am † Rudolf Marecki (31 roczn.) — Żona 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O prowadzenie Boże i błog. dla Marty — Przyjaciel  

Thursday, October 30, 2014  
 7:00 am - God’s blessings for Anita, Aryk & Bob — Mother  

 8:00 am † Jacek Litman — Syn, rodzice i brat 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O łaskę nawrócenia dla Tadeusza, Krystyny i Elżbiety 

Friday, October 31, 2014  
 7:00 am - God health and God’s blessing for Daniel on his birthday 
     —  Grandmother 
 6:00 pm Adoracja, Koronka i Nabożeństwo Różańcowe, 
 7:00 pm † Stanisława i Józef Koc — Brat Tadeusz z rodziną 

 

Saturday, November 1, 2014  
   UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  
                     ŚWIĘTYCH 
       ALL SAINTS SOLEMNITY 

 8:00 am - O zdrowie i Błog. Boże dla Agnieszki Chojnowskiej  

  w dniu urodzin — Franciszkanie 

 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS - ZA PARAFIAN  
 7:00 pm † ZA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH — Franciszkanie 
  Nabożeństwo za Zmarłych z procesją d o 5 stacji 

31st SUNDAY, November 2, 2014 - DZIEŃ ZADUSZNY 
  (Uwaga: dziś zmiana czasu na zimowy) 
 8:00 am † Marianna, Henryk, Alina Jakubiak  
     i  † Franciszek Wygonowski — Rodzina 
 9:30 am † Carol Sadowska — Family  
 11:00 am † ZA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH — Franciszkanie 
 6:30 pm Nieszpory żałobne za Zmarłych 

 7:00 pm NOWENNA ZA ZMARŁYCH  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Love Commanded 

Jesus came not to abolish the Old Testa-

ment law but to fulfill it (see Matthew 5:17).  

And in today's Gospel, He reveals that love 

- of God and of neighbor - is the fulfillment 

of the whole of the law (see Romans 13:8-10).  

Devout Israelites were to keep all 613 com-

mands found in the Bible's first five books. 

Jesus says today that all these, and all the 

teachings of the prophets, can be summarized 

by two verses of this law (see Deuteronomy 6:5; 

Leviticus 19:18).  

He seems to summarize the two stone tab-

lets on which God was said to have engraved 

the ten commandments (see Exodus 32:15-16). The 

first tablet set out three laws concerning the 

love of God - such as the command not to 

take His name in vain; the second contained 

seven commands regarding love of neighbor, 

such as those against stealing and adultery.  

Love is the hinge that binds the two tablets 

of the law. For we can't love God, whom we 

can't see, if we don't love our neighbor, 

whom we can (see 1 John 4:20-22).  

But this love we are called to is far more 

than simple affection or warm sentiment. We 

must give ourselves totally to God - loving 

with our whole beings, with all our heart, 

soul and mind. Our love for our neighbor 

must express itself in concrete actions, such 

as those set out in today's First Reading.  

We love because He first loved us (see 1 John 

4:19). As we sing in today's Psalm, He has 

been our deliverer, our strength when we 

could not possibly defend ourselves against 

the enemies of sin and death.  

We love in thanksgiving for our salvation. 

And in this become imitators of Jesus, as 

Paul tells us in today's Epistle - laying down 

our lives daily in ways large and small, seen 

and unseen; our lives offered as a continual 

sacrifice of praise (see John 15:12-13; Hebrews 13:15). 
By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of October 26, 2014 

26 SUN Ex 22:20-26/1 Thes 1:5c-10 

  Mt 22:34-40  

27 Mon Eph 4:32-5:8/Lk 13:10-17  

28 Tue Eph 2:19-22/Lk 6:12-16  

29 Wed Eph 6:1-9/Lk 13:22-30  

30 Thu Eph 6:10-20/Lk 13:31-35  

31 Fri Phil 1:1-11/Lk 14:1-6  

  1 Sat Rv 7:2-4, 9-14/1 Jn 3:1-3 

  Mt 5:1-12a  

  2 SUN Wis 3:1-9/Rom 5:5-11 or Rom 

6:3-9/Jn 6:37-40  
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XXX 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 $ 11,355. 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. 

ZMIANA CZSU NA ZIMOWY 

W następną niedzielę - 2 listopada (Dzień Zaduszny) 

o godzinie 2 am następuje zmiana czasu: przesuwa-

my wskazówki zegara o godzinę do tyłu. 

MASSES AND PRAYERS FOR THE DEAD 

According to our custom we will celebrate the No-

vena of Masses and prayers for the departed every 

day from November 2nd to 10th. For the conven-

ience of our parishioners the Novena Masses will be 

celebrated at 7:00 pm this year, including the two 

Sundays. On the Solemnity of All Saints (November 

1st), the Mass at 7:00 pm will be followed by the de-

votion for the Dead with a procession to five stations. 

On All Souls Day (November 2nd) at 6:30 pm Req-

uiem Vespers will be sung. With these prayers we 

want to embrace your departed loved ones. 

By now our parishioners must have received cards 

for writing names of their Deceased. These cards are 

also available at the back of the church. 

ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH 

Odpust zupełny (czyli całkowite darowanie wobec 
Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone) 
za zmarłych można uzyskać za nawiedzenie kościoła 
lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz 
i Wierzę w Boga. 
W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmen-
tarza z równoczesną modlitwą za zmarłych - co-
dziennie odpust zupełny, który można ofiarować wy-
łącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza 
w inne dni - odpust cząstkowy również wyłącznie za 
zmarłych). 
 Do uzyskania odpustu zupełnego należy także speł-
nić trzy warunki: 1) spowiedź sakramentalna w najbliż-
szym czasie, 2) Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa 
w intencjach Ojca Świętego. 

ARE YOU CELEBRATING HALLOWEEN OR ALL SAINTS? 
The day before All Saints is called Halloween in the secular world. The name is Christian. Halloween 

means the Eve of All Hallows (All Hallows Even), the Eve of All Saints, but that is the 

only Christian element in it. All the rest that accompanies Halloween is of pagan ori-

gin so it goes back to the time before Christianity. It was a pagan Celtic feast. 

They believed that after sunset on Samhain, which we now called Halloween, the 

spirits of the dead and evil spirits roamed the skies seeking to harm humans, es-

pecially if the dead had been harmed by them. To protect themselves people dis-

guised themselves by dressing up in costumes and carried lights inside in tur-

nips. In order to turn a pagan feast into a Christian feast, the Church placed the 

feast of All Saints on November 1st, to coincide with the pagan celebration. Chil-

dren have fun on Halloween now but it would be a pity if children did not know 

the Christian feast at this time, the feast of All Saints. So if your children are cele-

brating Halloween and know nothing about All Saints, please explain All Saints to 

them. We are Christians now, so let us not celebrate as pagans. The Church has tried to turn a pagan celebra-

tion into a Christian celebration. Is the reverse happening again now? Let us celebrate All Saints. 

Copyright © Fr. Tommy Lane 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,875.00; Kolekta II - $1,529.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“H.O.P.E.” -  

“Nasze wsparcie w wydatkach parafialnych”. 

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! 

XXX 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.  

ZADUSZKI - NOWENNA ZA ZMARŁYCH 

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za 

Zmarłych. Także w tym roku w naszej Parafii organizuje-

my Nowennę Mszy świętych wypominkowych (zadusz-

kowych) za Zmarłych poleconych naszej modlitwie z od-

czytaniem ich imion. Sprawowane one będą codziennie 

w dniach od 2 do 10 listopada. By ułatwić Parafianom 

udział, w tym roku sprawowane one będą o godz. 7.00 

wieczorem, także w dwie niedziele przypadające w tym 

czasie, oraz - dodatkowo - w Uroczystość Wszystkich 

Świętych, czyli 1 listopada, także o godz. 7.00 wieczorem, 

a po niej nabożeństwo za Zmarłych z procesją do pięciu 

stacji. Ponadto w Dzień Zaduszny (2 listopada) o godz. 

6.30 wieczorem odśpiewamy Nieszpory żałobne. Zapew-

ne nasi Parafianie otrzymali już listy z kartkami na Wypo-

minki. Kartki te są też wyłożone w kościele. 

PRZYJAŹŃ ZE ŚWIĘTYMI 
W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: 

„Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę 

w istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę 

w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to tylko 

wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim 

zawrzeć przyjaźń. To mnie wprowadzi w wielką wspól-

notę ludzi, którzy potrafili wygrać życie. Takim konkre-

tem ukazującym autentyczność wiary w obcowaniu ze 

świętymi jest troska o to, by znać dokładnie życie przy-

najmniej kilku świętych. Obecnie w życiorysach 

ukazuje się konkretnych ludzi, którzy wę-

drowali drogą naszego szarego życia 

i potrafili wejść do domu Ojca Niebie-

skiego. Takie życiorysy dotyczą św. Mak-

symiliana Kolbego, św. Brata Alberta, 

św. Rafała Kalinowskiego. W nich już 

nie kładzie się nacisku na cuda, lecz 

na konkret życia, który w spotkaniu 

z tymi świętymi pozwala uwierzyć, 

że droga Ewangelii jest drogą moż-

liwą do przebycia dla mnie. 

Wejście w grono świętych jest 

wejściem we wspólnotę żyjącą 

miłością, która ma to do siebie, że 

zawsze promieniuje. Jeżeli ktoś 

otwiera swoje serce na spotkanie 

z człowiekiem wielkiego formatu, to 

pozostaje pod działaniem doskonałej 

miłości wspólnoty ludzi świętych 

i w atmosferze ich miłości o wiele 

łatwiej mu wędrować ewangeliczną 

drogą. 

Trzeci ważny element, który decyduje o tym, byśmy 

sięgali w swoim życiu religijnym po spotkanie z kon-

kretnym świętym, to ułatwienie odkrycia świętych ludzi, 

którzy dziś żyją na ziemi. Oni są obok nas, a my ich nie 

dostrzegamy dlatego, że mamy jakieś dalekie od prawdy 

wyobrażenie o świętości i od rzeczywistych 

wymiarów świętego wędrującego po ziemi. 

Dopiero autentyczne spotkanie ze św. Bratem 

Albertem czy św. Rafałem pozwala dostrzec 

wśród ludzi żyjących obok nas autentycznych 

świętych idących ewangeliczną drogą. 

Wspominamy dziś świętych i wspominamy 

zmarłych naszych bliskich, z których wielu 

jest już w ich gronie. Wszyscy zbawieni są 

święci. Pomyślmy i o naszej świętości, 

o tym, że jesteśmy w drodze do nieba. 

Chodzi o to, abyśmy za kilka, kilka-

naście czy kilkadziesiąt lat, kiedy odpro-

wadzą nas na cmentarz, należeli do grona 

świętych. Sens naszego życia leży 

w perspektywie należenia do grona ludzi 

szczęśliwych. To jest perspektywa nowe-

go świata, który jest oparty na prawie mi-

łości Boga i całego świata, który Bóg stwo-

rzył. Ta perspektywa pozwala spokojnie 

patrzeć na wszystkie trudności, niebezpie-

czeństwa, niesprawiedliwości, krzywdy, nawet 

morderstwa, które mają miejsce w świecie. Istnieje 

wspólnota ludzi żyjących miłością, a my chcemy do tej 

wiecznej wspólnoty należeć. 

Ks. Edward Staniek 
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BBĘDZIESZĘDZIESZ  MIŁOWAŁMIŁOWAŁ......  

Dyskusja Jezusa z faryzeuszami, którą śledzimy od 

kilku tygodni w niedzielnych Ewangeliach, dziś osią-

ga punkt kulminacyjny: dalej już pójść nie można. 

Jezus bowiem powołał się na ostateczną zasadę 

i prawo regulujące ludzkie odniesienie do Boga i do 

człowieka – przykazanie miłości. I albo się je uznaje, 

albo nie. Od tego zależy wszystko, całe ludzkie życie, 

i dlatego, jeśli ktoś kwestionuje bądź świadomie od-

rzuca prawo miłości, zarazem odrzuca wszystko: czło-

wieka, siebie, Boga... Jak trudno wtedy żyć. Popada 

się w rozpacz, która stopniowo i na różne sposoby 

niszczy człowieka. 

Albowiem bez 

miłości nie da się 

żyć. Człowiek po-

trzebuje miłości 

bardziej niż powie-

trza, chleba czy wo-

dy. Może niekiedy 

sobie tego nie 

uświadamiamy, ale 

gdy doznamy nieraz 

braku miłości, od-

trącenia, nienawiści 

czy krzywdy, wtedy 

niczego tak nie pra-

gniemy jak bliskiej, 

kochanej osoby, 

której możemy w pełni ufać. Bez kogoś takiego czło-

wiek duchowo umiera. Tak rodzą się zbrodniarze, nar-

komani, samobójcy. 

Ale miłość potrzebujemy nie tylko przyjmować 

i doznawać. Człowiek ma także potrzebę dawania mi-

łości. Jak nieszczęśliwy jest egoista zasklepiony 

i zapatrzony tylko w siebie. Choćby opływał we 

wszystko, prędzej czy później przekona się, że takie 

życie nie ma sensu – gdy nie ma się dla kogo żyć. 

Właśnie dlatego u źródeł wszystkich zasad postę-

powania Bóg postawił miłość. 

No dobrze, powiemy, ale jak można nakazać mi-

łość? Przecież kochać można tylko z dobrej woli, 

a nie pod przymusem czy na siłę. Tak, ale przykaza-

niu miłości wcale nie oznacza przymusu, lecz zobo-

wiązanie, powinność, wewnętrzny nakaz, który nas 

pobudza do decyzji: chcę kochać! Człowiek jest 

w stanie taką decyzję podjąć. Albowiem miłość jest 

nie tylko uczuciem, lecz także rozumnym aktem woli. 

Często o tym zapominamy lub nawet w ogóle nie 

wiemy. Wydaje się nam, że miłość musi zrodzić się 

spontanicznie, sama, i sama musi trwać: gdy potem 

nasze uczucia stygną, jesteśmy przekonani, że miłość 

widocznie się skończyła i nie ma co dalej zawracać 

sobie głowę. 

A wszystkiemu jest winne podstawowe nieporozu-

mienie: że miłość utożsamiamy tylko z uczuciem. 

Tymczasem co innego jest kogoś lubić, czyli darzyć 

uczuciem i doznawać w ten sposób przyjemności; 

a co innego jest kochać, czyli chcieć czyjegoś dobra, 

ale ze względu na niego, a nie na swoją przyjemność. 

A to już wymaga decyzji, silnej woli, wytrwałości 

i konsekwencji. I właśnie dlatego Bóg mówi: będziesz 

miłował! Bez wzglę-

du na okoliczności, 

samopoczucie, ocho-

tę i cenę – kochaj! 

Bo możesz kochać, 

jeśli tylko chcesz 

kochać. Miłość jest 

bowiem także aktem 

woli. Bez tego była-

by n ie moż l iwa 

i wszelkie ludzkie 

odniesienia, a przede 

wszystkim małżeń-

stwo i rodzicielstwo 

byłyby niemożliwe. 

Jesteś odpowiedzial-

ny za tego, kogo 

oswoiłeś – powie Mały Książę. Gdyby rodzina nie 

była zbudowana na fundamencie zobowiązania do 

miłości, a tylko na uczuciu miłości, wtedy żadne mał-

żeństwo nie przetrwałoby dłużej niż kilka lat. 

Jest jeszcze pewien szczegół, którego często nie 

zauważamy: mamy kochać bliźniego jak samego sie-

bie. Wzorem i niejako warunkiem miłości do innych 

ma być miłość siebie samego. Dla wielu z nas jest to 

zaskoczeniem, gdyż miłość siebie samego kojarzy się 

nam z samolubstwem czy próżnością. Owszem, fał-

szywa miłość siebie tak. Ale tu chodzi o miłość praw-

dziwą, samoakceptację, pozytywne nastawienie do 

siebie takiego, jakim się jest. Skoro Bóg mnie kocha 

i akceptuje, to i ja powinienem siebie pokochać. Bo 

dopiero gdy pokocham siebie, zechcę coś dla siebie 

zrobić, zdobyć się na trud przemiany, pracy nad sobą. 

W przeciwnym razie ciągle będę żył w wewnętrznym 

konflikcie, skłóceniu ze sobą, a w konsekwencji i ze 

światem. I wtedy na pewno nie potrafię nikogo poko-

chać. 

Ks. Mariusz Pohl 


