
 

  1 

 

 

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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      31st Sunday in Ordinary Time 
        Every so often the local paper has a featu-

re article that looks at news that is weird, silly 

or a major waste of money. One article took a 

look at research projects that had been funded 

by grants whose conclusions seemed obvious. 

“People eat more ice cream in summer,” “Cars 

last longer when well maintained,” and 

“Students do better when they eat breakfast” 

are more common sense than mysteries that 

need to be explored. Do we really need to 

spend time and money to study the obvious? 

Common sense is not so common! 

 The practice of religion does not esca-

pe the weird, the silly or the waste of money, 

especially when it meets up with politics. Every 

year, there is one controversy or another about 

Halloween, focusing on costumes, or meaning, 

or the fear of demonic possession because a 

three year old wears a devil’s costume. Would 

that the devil be so obvious! It is important to 

remember the origins of Halloween and reclaim 

the honor and memory of the saints who we 

celebrate tomorrow on All Saints Day.  

      Instead of hiding behind costumes and poli-

tical correctness, it might be time to stand with 

history and meaning and mission. Maybe kids 

should dress as saints and tell the story of the 

holy men and women on whose shoulders we 

stand. Perhaps it is time to celebrate the ‘holy 

eve’ with joy. But if a little devil with a candy 

basket can cancel a party or school celebration, 

just imagine what the real Evil One can do. 

Saturday, November 02, 2013 - Wspomnienie Wszystkich Zmarłych 

8:00 AM + Irena i Eugeniusz Sikora, Maria i Józef Cholewa,  

      int. Wnuczka z rodziną 

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

6:00 PM -  Nieszpory za Zmarłych poleconych w Wypominkach   

7:00 PM + Nowenna za zmarłych (Dzień 1)   

Sunday, November 03, 2013  
8:00 AM + Za zmarłych z rodzin: Grochowskich, Kalinowskich,  

     Ogonowskich, Zaniewskich, Truchel i Podbielskich,  

     int. Jarosław Grochowski z rodziną 

9:30 AM + All Souls Novena (Day 2) 

10:30 AM -  Nabożeństwo Wypominkowe 

11:00 AM  -  O zdrowie i Boże błog. w dniu 40-tych urodzin dla  

     Agnieszki, int. Mąż i dzieci 

Monday, November 04, 2013 - św. Karola Boromeusza, biskupa 

7:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Husband 

8:00 AM + Nowenna za zmarłych (Dzień 3)   

Tuesday, November 05, 2013 - św. Elżbiety i Zachariasza  

7:00 AM + All Souls Novena (Day 4)   

8:00 AM + Ewa Sendrowska, int. Rodzice i rodzeństwo 

  + Bronia Ding, int. Gienia Gąsior z rodziną 

  + Stanisława Skinder (rocz.), int. Synowa 

Wednesday, November 06, 2013  

7:00 AM + Jennie Piasecki, int. Family 

8:00 AM + Nowenna za zmarłych (Dzień 5)   

Thursday, November 07, 2013  

7:00 AM + All Souls Novena (Day 6)   

8:00 AM -  W intencji powołań 

      -  O zdrowie i Boże błog. dla Krystyny, Anny, Ireny  

      i Siostry Magdaleny   

Friday, November 08, 2013 - bł. Dunsa Szkota, kapłana  

7:00 AM + Julian Sarnicki (8 anniv.), int. Wife & children 

6:00 PM            -  Koronka, adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź 

7:00 PM + Nowenna za zmarłych (Dzień 7)   

Saturday, November 09, 2013 - Rocznica Pośw. Bazyliki Laterańskiej 

8:00 AM + Mariusz i Barbara Kargul, zmarli z rodzin Szostek,  

     Grabczak i Sobieszek, int. Rodzina 

4:00 PM + All Souls Novena (Day 8)   

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Valdemara Welz z okazji  

     urodzin, int. Iwona i Ernest Gajczak 

Sunday, November 10, 2013  

8:00 AM + Nowenna za zmarłych (Dzień 9)   

9:30 AM + Magdalena Dudzik, int. Great-granddaughter  

     with family 

10:30 AM -  Nabożeństwo Wypominkowe 

11:00 AM  - Rocznica odzyskania niepodległości Państwa Polskiego, 

    int. Weterani Pl.# 37 

 

 

NABOŻEŃSTWO  

WYPOMINKOWE  
            W LISTOPADZIE -  

NIEDZIELA, GODZ. 10:30AM 

  ZAPRASZAMY! 

Scripture for the week of November 3 2013 

3 SUN Wis 11:22-12:2/ 2 Thes 1:11-

  2:2/Lk 19:1-10 

4 Mon Rom 11:29-36/ Lk 14:12-14 

5 Tue Rom 12:5-16b/ Lk 14:15-24 

6 Wed Rom 13:8-10/ Lk 14:25-33 

7 Thu Rom 14:7-12/ Lk 15:1-10 

8 Fri Rom 15:14-21/ Lk 16:1-8 38 

9 Sat Ez 47:1-2, 8-9, 12/ 1 Cor 3:9c  

                     -11, 16-17/ Jn 2:13-22 

10 SUN 2 Mc 7:1-2, 9-14/2 Thes 2:16       

               -3:5/Lk 20:27-38 or 20:27, 34-38 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=srFjcgstNKHvTM&tbnid=k6KfFZ5A1bVGQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdorobeknakom.blogspot.com%2F&ei=RMhvUsXMNK2-4AOVmYGQCw&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNHpLF3LkTZ8GzVd
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

  CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT. 

The Holy Father's Prayer Intentions - November 
Suffering Priests. That priests who experience difficulties 

may find comfort in their suffering, support in their doubts, 

and confirmation in their fidelity. 

Latin American Churches. That as fruit of the continental 

mission, Latin American Churches may send missionaries 

to other Churches. 

XXXI SUNDAY IN ORDINARY TIME  

Message of His Holiness Francis for the World Mission Day  
  5. I would like to encourage 

everyone to be a bearer of the good 

news of Christ and I am grateful espe-

cially to missionaries, to the Fidei Do-

num priests, men and women religious 

and lay faithful - more and more nume-

rous – who by accepting the Lord's 

call, leave their homeland to serve the 

Gospel in different lands and cultures. 

 But I would also like to em-

phasize that these same young Chur-

ches are engaging generously in sen-

ding missionaries to the Churches that are in difficulty - 

not infrequently Churches of ancient Christian tradition – 

and thus bring the freshness and enthusiasm with which 

they live the faith, a faith that renews life and gives hope. 

 To live in this universal dimension, responding to 

the mandate of Jesus: "Go therefore and make disciples of 

all nations" (Mt 28, 19) is something enriching for each 

particular Church, each community, because sending mis-

sionaries is never a loss, but a gain. I appeal to all those 

who feel this calling to respond generously to t he Holy 

Spirit, according to your state in life, and not to be afraid 

to be generous with the Lord.  

 I also invite Bishops, religious families, commu-

nities and all Christian groups to support, with foresight 

and careful discernment, the missionary call ad gentes and 

to assist Churches that need priests, religious and laity, 

thus strengthening the Christian community. And this con-

cern should also be present among Churches that are part 

of the same Episcopal Conference or Region, because it is 

important that Churches rich in vocations help more gene-

rously those that lack them. 

 At the same time I urge missionaries, especially 

the Fidei Donum priests and laity, to live with joy their 

precious service in the Churches to which they are sent 

and to bring their joy and experience to the Churches from 

which they come, remembering how Paul and Barnabas at 

the end of their first missionary journey "reported what 

God had done with them and how he had opened the door 

of faith to the Gentiles" (Acts 14:27).  

 They can become a path to a kind of "return" of 

faith, bringing the freshness of the young Churches to 

Churches of ancient Christian tradition, and thus helping 

them to rediscover the enthusiasm and the joy of sharing 

the faith in an exchange that is mutual enrichment in the 

journey of following the path of the Lord.  

 

Devotions for Deceased  

in November - every Sunday  

at 10:30 AM (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 con-

tributed $15,045. 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. 

Liczenie wiernych / The Mass Count! 
 Ten weekend jest ostatnim, podczas którego mar-

szałkowie liczą wiernych naszej parafii. Dziękujemy 

wszystkim parafianom za życzliwość i współpracę 

przy liczeniu. 

 This is the last weekend when our ushers 

count worshipers in our parish. Thank you for your 

cooperation. 

         Deceased - Zmarli:  

        + Antoni Tomaszycki 

             + Carol Saniuk 
  

          Wieczny odpoczynek  

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

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

♦ Blessed Mother Statue donation by: 

   Parishioner - $280; Parishioner - $500; 

♦ Haritage of Our Faith donation by: 

   Spitalniak Family- $2,000; 

   Parishioner - $1,000; 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   
               BIEDNYCH W AMERYCE. 

● Kolekta I  - $1,961.00          

● Kolekta II - $1,098.00 

 PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  LISTOPAD 

Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają 

trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia 

w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.  

Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łaciń-

skiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako 

owoc misji kontynentalnej. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby wiara, którą poświadczyli swoim życiem Święci, 

pomogła nam wzmocnić nasze świadectwo bycia 

chrześcijanami, czyniąc nas mocniejszymi duchowo. 

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! 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny  
5. Chciałbym was wszystkich zachęcić, abyście byli głosi-

cielami Dobrej Nowiny Chrystusa i jestem szczególnie 

wdzięczny misjonarzom, kapłanom fidei donum, zakonni-

kom, zakonnicom, wiernym świeckim – ciągle coraz licz-

niejszym – którzy odpowiadając na wezwanie Chrystusa, 

opuszczają swoją własną ojczyznę, 

aby służyć Ewangelii na innych zie-

miach i w innych kulturach. Chciał-

bym jednak również podkreślić, że 

obecnie młode Kościoły wspaniało-

myślnie angażują się w posyłanie 

misjonarzy do Kościołów, które 

znajdują się w trudnej sytuacji – nie-

rzadko do Kościołów w krajach od 

dawna chrześcijańskich – w które 

wnoszą świeżość i entuzjazm, z jakimi przeżywają wiarę, 

która odnawia życie i daje nadzieję. Żyć zgodnie z tym 

powiewem uniwersalności, odpowiadając na wezwanie 

Jezusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 

28, 19), stanowi bogactwo każdego Kościoła partykular-

nego, każdej wspólnoty, a posyłanie misjonarzy nigdy nie 

jest stratą, lecz zyskiem. 

 Zachęcam tych wszystkich, którzy czują się we-

zwani, aby wielkodusznie odpowiedzieli na głos Ducha 

Świętego, zgodnie z ich sytuacją, i aby nie bali się być 

wspaniałomyślnymi dla Pana. Zachęcam także biskupów, 

rodziny zakonne, wspólnoty i stowarzyszenia chrześcijań-

skie, aby wspierały z przenikliwością i z uważnym roze-

znaniem misyjne powołania ad gentes i by pomagały Ko-

ściołom, które potrzebują kapłanów, zakonników i zakon-

nic, jak i świeckich, aby wzmacniać wspólnotę chrześci-

jańską. Ta troska powinna być również obecna w łonie 

Kościołów należących do tej samej konferencji Episkopa-

tu, czy tego samego regionu. Jest ważne, aby Kościoły, 

które są bogatsze w powołania, wspaniałomyślnie poma-

gały tym, które cierpią z powodu ich braku. 

 Zachęcam też misjonarzy, szczególnie kapłanów 

fidei donum i osoby świeckie, aby z radością przeżywali 

swoją cenną posługę w Kościołach, do których zostali 

posłani, i by nieśli ich radość i doświadczenie Kościołom, 

z których pochodzą, pamiętając jak to Paweł i Barnaba, 

pod koniec pierwszej podróży misyjnej „Kiedy przybyli i 

zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg 

przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wia-

ry” (Dz 14, 27). Mogą się oni stać dla nich, w pewnym 

sensie, drogą do odnowy wiary, wnosząc świeżość mło-

dych Kościołów, aby Kościoły o starożytnej chrześcijań-

skiej tradycji odnalazły entuzjazm i radość dzielenia się 

wiarą we wzajemnej wymianie, która jest obustronnym 

ubogacaniem się na drodze naśladowania Pana. 

       Uroczystość Wszystkich Świętych  
jest dziękczynieniem Bogu za niezli 

czoną liczbę osób, które w swoim 

ziemskim życiu kierowały się wiarą, 

wiernie wypełniając wolę Bożą,  

a teraz radują się chwałą nieba. To 

również dzień szczególnej modlitwy 

za ich wstawiennictwem.  Tego dnia 

wspominamy nie tylko świętych, 

którzy zostali wyniesieni na ołtarze 

jako święci, czy błogosławieni, ale 

także tych wszystkich, którzy przez 

swoje życie osiągnęli zbawienie, lecz pozostają nieznani. 

Kościół pragnie uczcić ich pamięć. Natomiast wiernym 

chce dać przykład do naśladowania, aby podążając ich 

śladem wzrastali w wierze oraz wytrwale dążyli do celu, 

jakim jest przebywanie z Bogiem w wiecznej radości. 

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  Wypominkowe -    
    w każdą Niedzielę Listopada 

            o godz. 10:30 AM.  

               Zapraszamy! 

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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 Dziś Kościół daje nam do rozważenia scenę z ewangelii 
Łukasza o Zacheuszu, zwierzchniku celników, człowieku bardzo 
bogatym, który chciał zobaczyć Jezusa. Ewangelista Łukasz 
umiejscawia tę scenę właściwie tuż po spotkaniu Jezusa z boga-
tym młodzieńcem. Bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa  
z pytaniem „Nauczycielu co mam czynić aby osiągnąć życie 
wieczne?”. W rezultacie rozmowy z Panem, bogaty młodzieniec 
odszedł smutny, gdyż miał liczne bogactwa, do których był przy-
wiązany i z których nie chciał zrezygnować dla fascynującej per-
spektywy  pójścia za Jezusem. Scena z bo-
gatym młodzieńcem zrodziła w sercach apo-
stołów pytanie o zbawienie bogatych. Czy 
bogaci – ci, którzy mają wszystko mogą być 
zbawieni bez konieczności rozdania wszyst-
kiego ubogim? W odpowiedzi na wątpliwość 
uczniów, Jezus zwrócił ich uwagę na Boga i 
Jego łaskę jako konieczny warunek zbawie-
nia. U ludzi nie jest możliwe aby się zbawić 
ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest moż-
liwe. 
 Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii 
jest antytezą bogatego młodzieńca. Podobnie 
jak bogaty młodzieniec, celnik Zacheusz po-
siada liczne bogactwa, które nie dają mu 
szczęścia. Słysząc o tym, że Jezus przecho-
dzi, rodzi się w jego sercu pragnienie by Go 
zobaczyć. Za ciekawością Zacheusza stoi 
pragnienie by coś w swoim życiu zmienić. 
Być może ma nadzieję, że samo ujrzenie 
Jezusa wyzwoli w nim wolę życia i poczuci sensu doczesnej eg-
zystencji.  
 Zmęczony życiem i znienawidzony przez ludzi, nie 
zwracając uwagi na drwiny tłumu, wspina się na drzewo i czeka 
na Jezusa. W tym niezwykłym spotkaniu, które ma miejsce, Je-
zus odpowiada na pragnienie Zacheusza; nie tylko pozwala mu 
się zobaczyć, ale chce zatrzymać się w jego domu. Możemy 
wyobrazić sobie scenę, w której idą razem, Zacheusz grzesznik 
oraz Jezus – Syn Boży. Idąc do grzesznika w gościnę, Jezus 
naraża siebie na ataki faryzeuszów i tłumu. Być może wśród 
tych, którzy szli za Jezusem byli i tacy, którzy zostali przez Za-
cheusza osobiście skrzywdzeni i oszukani. Jezus jednak jakby 
zupełnie nie boi się konsekwencji postawienia siebie przy Zache-
uszu. Idzie obok niego i przyznaje się do niego, bo przecież przy-
szedł aby „szukać i zbawić to, co zginęło”. 
 Spotkanie z Jezusem wyzwala w Zacheuszu pragnienie 
zmiany życia. Połowę swojego majątku rozdaje ubogim, a tym, 
których skrzywdził zwraca poczwórnie. Zauważmy, że Jezus nie 
żąda od Zacheusza aby rozdał swój majątek ubogim, Zacheusz 
sam chce to uczynić. Spotkanie z Jezusem rodzi w nim wolność 
wobec tego, co posiada. Tutaj znajdujemy odpowiedź na pytanie 
uczniów, czy bogaci mogą się zbawić bez konieczności rozdania 
wszystkiego ubogim? Zacheusz zostaje zbawiony w relacji z 
Jezusem. Otrzymuje bezwarunkowy dar przebaczenia, który 
rodzi w nim poczucie sprawiedliwości oraz otwiera na perspekty-
wę czynienia dobra i wynagrodzenia za wyrządzone krzywdy. 

Zbawienie rodzi się w relacji do Boga. Kto odpowiada na zapro-
szenie Boga do komunii i przyjaźni z Nim już jest zbawiony. 
Wszelkie dobre działanie i zmiana życia jest już tylko konse-
kwencją relacji z Chrystusem. 
 Z drugiej strony możemy powiedzieć, że wszelkie wysił-
ki zmiany siebie bez Chrystusa prowadzą do nikąd. Wcześniej 
czy później rodzą frustrację i niezadowolenie z siebie. „Bo tyle 
razy próbowałem i nic z tego. Ciągle te same słabości i upadki”. 
Jeśli celem mojego życia jest zmiana siebie, jakaś samodosko-

nałość,  a nie poznanie Chrystusa i ser-
deczna komunia z Nim, to mój trud staje 
się nie do zniesienia i wcześniej czy póź-
niej prowadzi do zniechęcenia.  
 Jest taka scena w Ewangelii,  
w której Jezus mówi o złym duchu, który 
wyrzucony błąka się po świecie aż w koń-
cu bierze siedem innych duchów, złośliw-
szych od siebie i wraca do duszy człowie-
ka starannie wymiecionej i uprzątniętej  
i czyni w niej bałagan większy niż kiedykol-
wiek. Jeśli przedmiotem naszych starań 
jest bycie nieskazitelnym, to z pewnością 
doznamy rozczarowania sobą. Jeśli nato-
miast naszym celem jest więź z Chrystu-
sem, to osobista doskonałość będzie kon-
sekwencją bliskości Chrystusa, wynikiem 
naszych serdecznych relacji z Panem. 
Radosna nowina o Zacheuszu polega na 
tym, że Zacheusz poznał Chrystusa i przy-

jął Go rozradowany. Dalsze jego życie, decyzje i działanie były 
już tylko owocem tego poznania.   
 Jakim człowiekiem był Zacheusz? Co zrobił, by zoba-
czyć Pana Jezusa? Dlaczego Pan Jezus prosił Zacheusza, by 
zszedł z drzewa? Co zmieniło się w postępowaniu Zacheusza? 
Co spowodowało zmianę w postępowaniu Zacheusza? W jaki 
sposób powinniśmy przygotować się na spotkanie z Panem Je-
zusem podczas Eucharystii? W jaki sposób powinniśmy słuchać 
Słowa Bożego? Co powinniśmy zrobić z naukami, które daje 
nam Pan Jezus w swoim Słowie? - to kilka pytań czekających na 
odpowiedź. 
 Wiemy, o jakim spotkaniu mówi dzisiaj do nas Pismo 
św. i kim był Zacheusz, jak mówili o nim w miasteczku. Uradowa-
ny obecnością Pana Jezusa i Jego miłością Zacheusz obiecał, 
ze jeżeli kogoś skrzywdził, wszystko naprawi. A jak my, napra-
wiamy krzywdy wyrządzone bliźnim? Dziś Pan Jezus jest z nami 
pod postacią Chleba i wina, by każdy mógł do Niego przyjść  
i uświęcić się. Czy każde spotkanie z Nim, na Mszy św. przemie-
nia nasze życie, by stawało się z każdym dniem bliżej Niego.  
           Refleksje naszego serca: 1. „Pragnę, aby każde spotkanie  
z Chrystusem na Eucharystii wiązało się z moją przemianą”.  
2. „Teraz już wiem, że jeśli komuś wyrządzę krzywdę, muszę ją 
jak najszybciej naprawić”. 3. „Jeśli my nie pojednamy się z ludź-
mi, nie naprawimy im wyrządzonych krzywd, Bóg nie przebaczy 
nam naszych grzechów”. 4. „Będę, modlił się za ludzi, którzy nie 
potrafią przyznać się do błędu i powiedzieć „przepraszam”.  

Panie, połowę mego majątku daję ubogim ... 
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