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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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   32nd Sunday of Ordinary Time 
 Faith is our belief in God. Religion is 

the way we express it and theology is the way 

we explain it. So says the pastor. What is re-

markable is that all three are interconnected. 

What we do in liturgy affects what we believe 

and how we explain it influences our faith. 

They are not three separate entities, but differ-

ent aspects of our relationship with God. It 

makes a difference what religion we practice, 

how we practice it and how we explain it.  

 Jesus debates the Sadducees on their 

own terms. They do not believe in the resurrec-

tion or life after death. Using Scripture, Jesus 

deflects their question and focuses on what 

they have overlooked. God is the God of the 

living, proven by the words of Moses. God is in 

relationship with all His people, living and de-

ceased.  

 It is easy to get lost in theological de-

bate, trying to figure out if God exists, why evil 

happens and what will happen next. But all the 

reasoning in the world does not reveal God. 

Faith is more a matter of the heart than of the 

mind. There comes a moment where we make a 

‘leap of faith,’ when faced with all the evi-

dence, teaching and experience we have, we 

make a choice to believe in God and trust Him 

at His Word. In our relationship with God, we 

experience His love and His Presence. Live 

confidently in His love. In His own time, God 

will answer all our questions. 

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 

Monday, November 11, 2013 - św. Marcina z Tours, biskupa 
7:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

8:00 AM + Stanisława Pijanowska, int. Rodzina 

Tuesday, November 12, 2013 - św. Jozafata, biskupa i męczennika  
7:00 AM - God’s blessings & health for Nadia Matel, Natalia  

     & Alex Kiami, int. Grandparents 

  + Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek  

8:00 AM + Michalina i Józef Gradek, int. Zięć 

+ Aleksandra Makarewicz, int. Dzieci 

Wednesday, November 13, 2013 - św. Benedykta, Jana, Mateusza,  

                  Izaaka i Krystyna - Pięciu Pierwszych Męczenników Polski 

7:00 AM + Józef & Genowefa Bochyńscy,  

     int. Anna & Adam with families 

8:00 AM + Teofil i Eugenia Urbaniak, int. Córka 

Thursday, November 14, 2013 - św. Mikołaja i Tow., męczenników 

7:00 AM + Mary Szymczak, int. Family 

+ Wanda, Wacław, Natalia Odoliński  

8:00 AM + Jan Skrzyniarz. int. Rodzina Śmierzchalskich 

+ Stanisław i Józefa Mierzejewski, int. Wnuk 

Friday, November 15, 2013 - św. Alberta Wielkiego, kapłana   
7:00 AM + Armand Marois (anniv.), int. Wife   

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

7:00 PM + Zofia i Zdzisław Milewscy, int. Janina Modzelewska 

Saturday, November 16, 2013 - NMP Ostrobramskiej  
8:00 AM + Franciszek Wygonowski, Marianna,  

     Henryk i Alina Jakubiak, int. Rodzina 

4:00 PM + Aleksander & Helena Pruski, int. Daughter 

7:00 PM + Józef Wróblewski (10 rocz.), int. Żona z rodziną 

Sunday, November 17, 2013  
8:00 AM + Lottie Kotarba, int. Znajomi 

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

10:30 AM -  Nabożeństwo Wypominkowe 

11:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Janiny i Marka Migalskich  

      w 40-tą rocz. ślubu, int. Dzieci 

   Msza dziecięca 

 

NABOŻEŃSTWO  

WYPOMINKOWE  
            W LISTOPADZIE -  

NIEDZIELA, GODZ. 10:30AM 

  ZAPRASZAMY! 

Scripture for the week of November 10, 2013 

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

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

34-38 

11 Mon Wis 1:1-7/ Lk 17:1-6 

12 Tue Wis 2:23-3:9/ Lk 17:7-10 

13 Wed Wis 6:1-11/ Lk 17:11-19 

14 Thu Wis 7:22b-8:1/ Lk 17:20-25 

15 Fri Wis 13:1-9/ Lk 17:26-37 

16  Sat Wis 18:14-16; 19:6-9/Lk 18:1-8 

17 SUN Mal 3:19-20a/2 Thes 3:7-12/ 

Lk 21:5-19 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for FUEL. 

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. 

XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME  

Message of His Holiness Francis for the World Mission Day  
 The concern for all the Churches that the 

Bishop of Rome shares with his brother Bishops finds 

an important expression in the activity of the Pontifical 

Mission Societies, which are 

meant to animate and deepen the 

missionary conscience of every 

baptized Christian, and of every 

community, by reminding them of 

the need for a more profound mis-

sionary formation of the whole 

People of God and by encourag-

ing the Christian community to 

contribute to the spread of the 

Gospel in the world. 

  Finally I wish to say a word about those Chris-

tians who, in various parts of the world, experience dif-

ficulty in openly professing their faith and in enjoying 

the legal right to practice it in a worthy manner.  

 They are our brothers and sisters, courageous 

witnesses - even more numerous than the martyrs of the 

early centuries - who endure with apostolic persever-

ance many contemporary forms of persecution.  

 Quite a few also risk their lives to remain faith-

ful to the Gospel of Christ. I wish to reaffirm my close-

ness in prayer to individuals, families and communities 

who suffer violence and intolerance, and I repeat to 

them the consoling words of Jesus: "Take courage,  

I have overcome the world" (Jn 16:33).  

  Benedict XVI expressed the hope that:  

"The word of the Lord may spread rapidly and be glori-

fied everywhere" (2 Thes 3:1): May this Year of Faith 

increasingly strengthen our relationship with Christ the 

Lord, since only in him is there the certitude for looking 

to the future and the guarantee of an authentic and last-

ing love" (Porta fidei, 15).  

 This is my wish for World Mission Day this 

year. I cordially bless missionaries and all those who 

accompany and support this fundamental commitment 

of the Church to proclaim the Gospel to all the ends of 

the earth. Thus will we, as ministers and missionaries of 

the Gospel, experience "the delightful and comforting 

joy of evangelizing" (PAUL VI, Evangelii Nuntiandi, 

80).  

  From the Vatican, 19 May 2013, Solemnity of 

Pentecost      
         Pope FRANCIS   

 

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). 

THIRD FRIDAY IN HONOR OF  

DIVINE MERCY 
The Sisters of Our Lady of Mercy warmly invite you to 

celebrate the Eucharist in honor of Divine Mercy every 

Third Friday of the month at St. Ann Parish in Dorchester. 

Third Friday this month falls on November 15th.  

Exposition of the Blessed Sacrament begins at 6:00 PM, 

the Chaplet of Divine Mercy is sung at 6:30 PM and Holy 

Mass with Fr. Richard Clancy is celebrated at 7:00 PM 

For more information, call the Sisters at 617-288-1202.  

AUGUST 2013 

Income:    $13,566.00 

Expences: $21,028.60 

Loss:        - $7,462.60 

♦ Blessed Mother Statue donation by: 

   Rosary Society - $500; 

♦ Haritage of Our Faith donation by: 

   Spitalniak Family- $2,000; Parishioner - $1,000; 

♦ Parish Heating by Parishioner - $50; 

♦ Chistmas Flowers by Rosary Society - $100; 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already pledged their support 

to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish contributed 

$15,045. 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. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  

  OGRZEWANIE.  
● Kolekta I  - $2,021.00          ● Kolekta II - $819.00 

● Wszystkich Świętych - All Souls - $837.00 

 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! 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny  
Troska o wszystkie Kościoły, jaką Biskup 

Rzymu dzieli ze swoimi współbraćmi biskupami,  

w sposób znamienny realizuje się poprzez zaangażo-

wanie Papieskich Dzieł Misyjnych, które mają za cel 

ożywiać i pogłębiać świadomość 

misyjną każdego ochrzczonego  

i każdej wspólnoty, czy to przy-

pominając o konieczności pogłę-

bionej formacji misyjnej całego 

Ludu Bożego, czy też ożywiając 

wrażliwość wspólnot chrześcijań-

skich tak, aby zaofiarowały swoją 

pomoc w przekazywaniu Ewan-

gelii światu. 

Kieruję wreszcie moje myśli w stronę chrze-

ścijan, którzy w różnych częściach świata napotykają 

na trudności dotyczące otwartego wyznawania swojej 

wiary i uznania ich prawa do życia zgodnie z wiarą. 

Nasi bracia i siostry są odważnymi świadkami – licz-

niejszymi niż męczennicy pierwszych wieków – któ-

rzy z apostolską wytrwałością znoszą różne współ-

czesne formy prześladowania. Wielu jest takich, któ-

rzy ryzykują nawet życie, aby dochować wierności 

Ewangelii Chrystusa. Pragnę zapewnić, że poprzez 

modlitwę jestem blisko tych osób, rodzin  

i wspólnot, które doświadczają przemocy i nietole-

rancji i powtarzam im pocieszające słowa Jezusa: 

„miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). 

Benedykt XVI zachęcał: „Oby słowo Pańskie 

rozszerzało się i rozsławiało (2 Tes 3, 1): oby ten 

Rok Wiary coraz bardziej umacniał naszą więź  

z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pew-

ność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej 

miłości” (Porta Fidei, 15). Jest to moje życzenie na 

tegoroczny Światowy Dzień Misyjny. Z całego serca 

błogosławię misjonarzom i tym wszystkim, którzy im 

towarzyszą i wspierają to fundamentalne zaangażo-

wanie Kościoła, aby głoszenie Ewangelii mogło roz-

brzmiewać we wszystkich częściach świata i żeby-

śmy my, słudzy Ewangelii i misjonarze, doświadczali 

„słodkiej i pokrzepiającej radości ewangelizowa-

nia” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 80). 

Watykan, 19 maja 2013, w Uroczystość  

Zesłania Ducha Świętego. 

   Papież Franciszek 

ZABAWA -  

"JESIEŃ RÓŻAMI  

SIĘ ZACZYNA" 
Dnia 16 LISTOPADA 

2013 (Sobota); godz. 

8:00PM - 1:00AM. 

SALA Bł. JANA PAWŁA II Centrum Parafialnego. 

Oprawa muzyczna DJ ”MW”. Zapewniamy smaczne 

przekąski serwowane przez EUROMART; BILETY: 

$20 od osoby - do nabycia: w Biurze Parafialnym 

(Tel. 617 268 4355) i w sklepach: BALTIC DELI,  

EUROMART oraz Syrena Travel Agency i Ziggy's 

Tours.  Dochód z zabawy przeznaczony jest na reali-

zację projektu  ”Dziedzictwo Naszej Wiary”. Organi-

zatorem Zabawy jest Parafia OLC.  

                                                     ZAPRASZAMY!!! 

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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 Męczeństwo siedmiu braci opisane w Księdze 

Machabejskiej przywodzi na pamięć męczeństwo tysię-

cy oficerów, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie, 

Miednoje i w wielu innych miejscach na Wschodzie. 

Także oni, jak bracia machabejscy ginęli za Ojczyznę. 

Te dramatyczne chwile po wielu latach ukrywania 

prawdy zostały przywołane obrazem filmu Andrzeja 

Wajdy „Katyń”. Wielu z nas obejrzało go. To w pewnej 

mierze dokument, który ukazuje dramat żołnierzy z jed-

nej strony, ale i dramat ich rodzin.  

 W końcowej części filmu widzi-

my oficerów wychodzących z ciężaró-

wek i słyszymy strzały jeden po drugim. 

Tak ginęli polscy żołnierze trafiani kulą 

w tył głowy. Jakże trudno było pogo-

dzić się żonie jednego z bohaterów fil-

mu, która czyniła wyrzut jego matce 

pogodzonej ze śmiercią syna jak matka 

synów machabejskich: „Dlaczego mó-

wisz, tak jakby zginął? Wołała. On musi 

żyć!”  

 Te tragiczne wydarzenia sprzed 

kilkudziesięciu laty w przededniu dzi-

siejszego święta Niepodległości zostały 

uroczyście upamiętnione w Warszawie. 

Zostały wyczytane ich imiona i nazwi-

ska, oddano im hołd. Za nich wszystkich została ofiaro-

wana msza św. To był jakby ich wspólny pogrzeb. 

Wspominamy to wszystko nie tylko po to, aby ocalić 

pamięć o nich, ale też po to, aby wydobyć sens tej wiel-

kiej ofiary. Ich śmierć jako żołnierzy ma swój wy-

dźwięk patriotyczny. Oni ginęli za Ojczyznę. Dezercja 

nie wchodziła w grę. Do końca liczyli na inny bieg spra-

wy. Niestety, ich los potoczył się inaczej. Służba Oj-

czyźnie przyjęła kształt ofiary, ofiary z ich życia.  

 Dzisiaj, w przededniu święta Niepodległości, 

gdy słyszymy wiele podobnych słów o służbie, o ofie-

rze, o żołnierzach poległych za Ojczyznę, trzeba też po-

wiedzieć, co jest jeszcze ważniejsze, że nasz główna 

Ojczyzna jest w niebie. Z takim przekonaniem umierali 

bracia machabejscy wierząc, że ich nadzieja, jaką złoży-

li w Bogu, otworzyła przed nimi nowe życie, że zostaną 

wskrzeszeni. Także żołnierze, którzy ginęli w różnych 

miejscach oddając życie za Ojczyznę, ginęli z wiarą, że 

ich ofiara ma nie tylko wymiar doczesny, że służy na-

stępnym pokoleniom, którym przyjdzie żyć w wolnym 

kraju, ale wierzyli, że ma także sens zbawczy.  

 Ufali, że to swoje życie na nowo odnajdą w Bo-

gu, że będą uczestnikami zmartwychwstania. Do takie-

go myślenia uprawnia nas Chrystus który w polemice  

z saduceuszami, mówi, że Bóg, któremu ufamy i wie-

rzymy, nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszy-

scy bowiem dla Niego żyją. Tak więc ci, którzy uznani 

są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powsta-

niu z martwych, będą równi aniołom, stając się uczest-

nikami zmartwychwstania. Jakże nie uznać za godnych 

życia w świecie przyszłym tych, którzy kierując się mi-

łością, swoje życie oddali za Ojczyznę? Także każdy, 

kto kocha, kto służy, kto czyni dobro, kto nawet w imię 

miłości traci, staje po stronie życia i otwiera przed sobą 

bramy nieba. Taka jest logika ewangelicznego życia.  

 W miesiącu, kiedy wspominamy zmarłych, kie-

dy także modlimy się za nich, zamawia-

my Msze św., dajemy na Wypominki, 

tym samym umacniamy się w wierze, 

że ci zmarli żyją. I jeśli potrzebują du-

chowego oczyszczenia, to ufamy, że 

nasza modlitwa i ofiara pomoże im  

w pełni zmartwychwstać i radować się 

nowym życiem. A i sami przez te akty 

miłosierdzia względem umarłych, zasłu-

gujemy na Boże miłosierdzie. I jeśli my 

o innych pamiętamy, to inni o nas pa-

miętać będą. Tak więc myśląc o innych 

nic nie tracimy. Wszelkie dobro czynio-

ne wraca do nas po wielekroć. A najpeł-

niej powróci do nas, gdy sami wejdzie-

my w nowe życie, i gdy zmartwych-

wstaniemy. 

 Niesamowity, ale i śmieszny jest w końcu przy-

kład saduceuszów z dzisiejszej Ewangelii. Ale i my, 

często używamy podobnie śmiesznych argumentów  

w "obronie naszych pozycji". Nasze ludzkie widzenie, 

nasza ludzka optyka nie przystaje do Bożej wizji, do 

wizji Ewangelicznej. Widzimy krótkowzrocznie, tylko 

swój interes i swoją korzyść (czasami nawet pozorną)  

i jesteśmy zdziwieni, że inni tego tak nie widzą, nie ak-

ceptują, że Bóg nas nie rozumie, że przecież nasze wi-

dzenie jest zdroworozsądkowe, że przecież trzeba być 

ślepym, żeby tego nie widzieć ... jak saduceusze w dzi-

siejszej Ewangelii, którzy nie szukali prawdy, a jedynie 

uzasadnienia dla swoich racji, dla swoich prawd. Szuka-

li w końcu samych siebie. 

  I wtedy trzeba Jezusa, aby nam rozbił nasz ob-

raz świata i spraw, aby nam otworzył oczy, aby nam 

ukazał rzeczywistość w innej, dalekosiężnej perspekty-

wie. Jesteśmy w naszych przekonaniach zatwardziali  

i dlatego nasz bóg jest bogiem umarłych, a nawet jest 

martwym bogiem czy bożkiem. Ten prawdziwy, jest 

ponad naszymi przekonaniami, jest Bogiem Żywym  

i Bogiem żywych. Ten prawdziwy jest Bogiem, Którego 

nie znamy, bo czasami znać nie chcemy, jest jednak Bo-

giem bliższym nas niż my sami ... Jak uwierzyć Bogu, 

że jest On Bogiem Żywym, Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka i Bogiem Jakuba a nie bożkiem saduceuszów? 

Bóg nie jest Bogiem umarłych lecz żywych... 


