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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. kom. 857-212-7962 

 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. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie 

świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego dzie-

dzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie na-

wzajem zachowując i dzieląc się naszymi polskimi trady-

cjami 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, wel-

coming and reaching out to all people. The parish is 

served by Conventual Franciscan Friars. 
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Saturday, November 15, 2014 - bł. Jana Dunsa Szkota 

 8:00 am † Za zmarłych z rodz. Szostek, Grabczak, Kargul i Sobieszek 

     — Rodzina  

 4:00 pm † Lucy & Edward, Barbara Jean Sweda — Children 

 7:00 pm † Kazimierz, Eleonora i Wacław Chojnowski  

     — Synowa i żona z rodziną 

33rd SUNDAY, November 16, 2014 - 33. NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Mirosław Mikutowicz, Robert Kupczak, Kazimierz Pacocha  

     — Janina Modzelewska 

 9:30 am † Evelyn Rolak — The Stanley Sadowski family 

 11:00 am - ZA PARAFIAN - FOR OUR PARISHIONERS - (Msza dla dzieci) 

Monday, November 17, 2014 - św. Elżbiety Węgierskiej 

 7:00 am † Lucyna Gut — Lucy & Maria 

 8:00 am - O zdrowie i bł. Boże dla Mariana Mierzejewskiego-Rodzina 

Tuesday, November 18, 2014 - bł. Karoliny Kózkówny 

 7:00 am † Anna Marszewski — Sister Czesława & family 

 8:00 am † Stanisław Łapuć; Jadwiga i Władysław Łapuć;  

     Anna, Mikołaj, Helena Prokopiuk — Krystyna Łapuć 

Wednesday, November 19, 2014 - bł. Salomei 

 7:00 am - God’s blessings & good health for Józefa Gil  

     — Grandson Kevin 

 8:00 am - Za żyjących i zmarłych Członków i Członkinie Różańca Św.  

     — Własna 

Thursday, November 20, 2014 - św. Rafała Kalinowskiego 

 7:00 am - In thanksgiving and asking for further God’s blessing  

     for daughter Beata Fojcik — Mother 

 8:00 am † Ewa Kraska (5 roczn.) — Kuzynka z rodziną 

  † Halina i Jan Laszczkowski, Irena i Iza Świeczak, Paulina  

     Gromadzka, Józef Damięcki - Anna Laszczkowska z rodziną 

Friday, November 21, 2014 - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

 7:00 am - God’s blessings & good health for Valdemar Welz  

     — Iwona & Ernest Gajczak 

 6:00 pm Wystawienie N.S., Adoracja, Spowiedź, Koronka 

 7:00 pm - O zdrowie i błog. Boże dla Ireny Rosiewicz w dniu urodzin  

     — Córka z rodziną 

Saturday, November 22, 2014 - św. Cecylii 

 8:00 am † Stanisław i Cecylia Jarzębscy — Wnuczek z rodziną  

 4:00 pm † Virginia Caissie — Agnieszka Caissie & family 

 7:00 pm † Marianna i Jan Modzelewski — Synowa i wnuki 

 

CHRIST KING OF THE UNIVERSE  

Nov. 23, 2014 CHRYSTUSA KRÓLA 

 8:00 am - ZA PARAFIAN - FOR OUR PARISHIONERS 

 9:30 am † Lucyna Pieprzycki — Daughter 

 11:00 am † Józef Wróblewski  

     — Agnieszka Maziarz z rodziną 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Settling Accounts  

The day of the Lord is coming, Paul warns 
in today's Epistle. What matters isn't the time 
or the season, but what the Lord finds us do-
ing with the new life, the graces He has given 
to us.  

This is at the heart of Jesus' parable in to-
day's Gospel. Jesus is the Master. Having 
died, risen, and ascended into heaven, He 
appears to have gone away for a long time.  

By our baptism, He has entrusted to each of 
us a portion of His "possessions," a share in 
His divine life (see 2 Peter 1:4). He has given us 
talents and responsibilities, according to the 
measure of our faith (see Romans 12:3, 8). 

We are to be like the worthy wife in today's 
First Reading, and the faithful man we sing 
of in today's Psalm. Like them, we should 
walk in the "fear of the Lord" - in reverence, 
awe, and thanksgiving for His marvelous 
gifts. This is the beginning of wisdom (see Acts 

9:31; Proverbs 1:7).  

This is not the "fear" of the useless servant 
in today's parable. His is the fear of a slave 
cowering before a cruel master, the fear of 
one who refuses the relationship that God 
calls us to. 

He has called us to be trusted servants, fel-
low workers (see 1 Corinthians 3:9), using our tal-
ents to serve one another and His kingdom as 
good stewards of His grace (see 1 Peter 4:10).  

In this, we each have a different part to play.  

Though the good servants in today's parable 
were given different numbers of talents, each 
"doubled" what he was given. And each 
earned the same reward for his faithfulness - 
greater responsibilities and a share of the 
Master's joy.  

So let us resolve again in this Eucharist to 
make much of what we've been given, to do 
all for the glory of God (see 1 Corinthians 10:31). 
That we, too, may approach our Master with 
confidence and love when He comes to settle 
accounts.  

By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of Nov. 16, 2014 
16 SUN Prv 31:10-13, 19-20, 30-31 

1 Thes 5:1-6/Mt 25:14-30 or 

25:14-15, 19-21  

17 Mon Rv 1:1-4; 2:1-5/Lk 18:35-43  

18 Tue Rv 3:1-6, 14-22/Lk 19:1-10  

19 Wed Rv 4:1-11/Lk 19:11-28  

20 Thu Rv 5:1-10/Lk 19:41-44  

21 Fri Rv 10:8-11/Lk 19:45-48  

22 Sat Rv 11:4-12/Lk 20:27-40  

23 SUN Ez 34:11-12, 15-17 

1 Cor 15:20-26, 28/Mt 25:31-46  
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XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR NOVEMBER 2014 

Universal: That all who suffer loneliness may experience 
the closeness of God and the support of others.  

Mission: That young seminarians and religious may have 
wise and well-formed mentors.  

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 $ 11,395. 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. 

PAROCHIAL FINANCES 

Today after each Holy Mass 

members of the Finance 

Council in a brief address will 

present Parishioners the fi-

nancial situation of our par-

ish. 

SPOTKANIE Z PROFESOREM BINIENDĄ 

23 listopada 2014 – niedziela, po 
Mszy świętej o godzinie 11:00, 
sala pod kościołem MBCz. 

Spotkanie Polonii z prof. Wiesła-
wem Biniendą i prawnikiem Ma-
rią Szonert Biniendą  

Temat spotkania: Aspekty kata-
strofy smoleńskiej 2010 w świetle wyników ba-
dań zaprezentowanych podczas III Konferencji 
Smoleńskiej. 

Profesor Wiesław Binienda – ekspert Komisji Parla-
mentarnej Macierewicza do spraw badania przyczyn 
katastrofy smoleńskiej, członek zespołu doradczego 
prezydenta USA do badań tzw. technologii zaawan-
sowanych w kosmosie.  

Maria Szonert Binienda – wiceprezes Kongresu Po-
lonii Amerykańskiej do spraw polskich, ekspert 
prawniczy rodzin katyńskich przed Międzynarodo-
wym Trybunałem w Hadze, reprezentant prawny 
rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.  

Organizatorzy spotkania: Szkoła Języka Polskiego 
i Klub Gazety Polskiej w Bostonie. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

DDOMINIKOMINIK  DDAMIANAMIAN  BBALIKALIK 

11.23.2014 o godz. 11:00 am  

ZMARŁ 

Śp. RRONALDONALD  WWYSOCKIYSOCKI  l. 79l. 79  
Wieczny odpoczynek  

racz mu dać, Panie 

OFIAROWANIE  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, 

polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - 

ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty 

rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano ka-

płanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że 

dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, 

uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty 

liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. 

Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. 

Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Zło-

żyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. 

Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione 

potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. 

Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowa-

nie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodob-

nie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Jo-

achim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. 

Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilka lat 

później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych 

autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to 

wspominać będziemy w najbliższy piątek, 21 listopada. Infor-

macje o nim pochodzą w dużej mierze z pism apokryficznych, 

nie przyjętych do kanonu Pisma świętego. 

W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodze-

niu Jezusa, czytamy, że rodzicami Maryi był św. Joachim i św. 

Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym wieku. Dlate-

go przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i naukę 

do świątyni, gdy Maryja miała zaledwie trzy lata. Opis ten po-

wtarza apokryf z VI w. - Księga Narodzin Błogosławionej Ma-

ryi i Dziecięctwa Zbawiciela, a także pochodzący z tego samego 

czasu inny apokryf, Ewangelia Narodzenia Maryi. 

W Kościołach wschodnich panuje zgodne przekonanie, że 

Maryja faktycznie była ofiarowana w świątyni. Potwierdzają to 

bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,549.00; Kolekta II - $1,072.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Retired Religious - Siostry Emerytki”. 

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! 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - listopad 2014 

Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu sa-

motności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony bra-

ci. 

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy 

i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych for-

matorów. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy idąc na spotkanie z Chrystusem, który przycho-

dzi, potrafili pamiętać, że świętość polega na przyjęciu Go 

z takim ubóstwem serca, którego On sam nas uczy.  

BIBLIOTEKA PARAFIALNA 
Wkrótce w sali pod kościołem zostanie otwarta Biblioteka 

Polonijna. Posiadamy już sporo książek, ale chcemy ich 

mieć znacznie więcej.  Pani Beata Kozak, która tę biblio-

tekę organizuje i będzie prowadzić, zwraca się z prośbą 

o dotacje książek. Przyjmować będzie wyłącznie książki 

w języku polskim. Można je dostarczać do biura parafial-

nego, do sklepów Euromart i DJ’S Super Market lub bez-

pośrednio do niej. 

FINANSE PARAFII 
Dziś po każdej Mszy świętej członkowie Rady Finanso-

wej w krótkich słowach przedstawią Parafianom temat  

sytuacji finansowej naszej parafii.  

Oprócz powagi apokryfów, na których się oparli, o ustanowie-

niu święta Ofiarowania Maryi w świątyni zadecydował zapewne 

w niemałej mierze również paralelizm świąt Maryi i Jezusa. 

Skoro obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25 III) i Poczę-

cie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Ma-

ryi (8 IX), Wniebowstąpienie Jezusa i Wniebowzięcie Maryi 

(15 VIII), to naturalne wydaje się obchodzenie obok święta ofia-

rowania Chrystusa (2 II) także święta ofiarowania Jego Matki. 

Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto naj-

pierw w Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy to 

poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświęt-

szej Maryi Panny), potem od VIII w. na całym Wschodzie. W 

roku 1372 wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI, a w 1585 r. 

Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół. 

Chociaż wspomnienie to nie ma żadnego potwierdzenia hi-

storycznego, przynosi ono ważną refleksję teologiczną: Maryja 

przez całe życie była oddana Bogu - od momentu, w którym 

została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem 

ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób doskonalszą 

świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi ręka-

mi. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach 

dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez 

Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem 

dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo 

pilnie i z całym oddaniem - o czym świadczą chociażby jej wła-

sne słowa wypowiedziane do Gabriela: „Oto ja, służebnica Pań-

ska” (Łk 1, 38). 

W tradycji bizantyńskiej obchodzi się uroczyście święto 

Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni 

(Wwiedienije Preświatoj Bohorodicy wo Chram). Bracia prawo-

sławni opowiadają, że 3-letnia Maryja samodzielnie weszła po 

15 wysokich stopniach świątynnych w ramiona arcykapłana 

Zachariasza, który wprowadził Ją do Świętego Świętych, gdzie 

sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku. 

W Kościele katolickim dzisiejsze wspomnienie jest świętem 

patronalnym Sióstr Prezentek, założonych w 1626 r. w Krako-

wie przez Zofię z Maciejowskich Czeską dla nauczania i wy-

chowania dziewcząt. Jest też dniem szczególnej pamięci 

o mniszkach klauzurowych, o czym przypomniał św. Jan Paweł 

II w 1999 r.: „Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, 

w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez resz-

ty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Ko-

ścioła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, 

które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji 

i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługu-

jąca się hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, 

aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia ducho-

wego i materialnego, kieruję do nich słowa serdecznego pozdro-

wienia i podziękowania”. 

W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania 

swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak zo-

staliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w 

czasie chrztu. Nie zapominajmy o tamtym wydarzeniu, ale nie-

ustannie odnawiajmy w swoim życiu chęć poświęcania siebie 

Bogu i szukania Jego woli. 
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ŁŁASKIASKI  BEZBEZ!!  

I znów pewnie rodzi się w nas opór i wątpliwości 

odnośnie tej przypowieści. To ciekawe, że ostatnio 

chyba częściej buntujemy się przeciw słowom 

Ewangelii niż jesteśmy z nimi zgodni. Przyczyna 

tego tkwi w powierzchownej interpretacji, nie do-

cierającej do głębi prawdy objawionej, czyli 

w niezrozumieniu właściwej treści Słowa Bożego: 

zatrzymujemy się na poziomie czysto ludzkich, 

emocjonalnych skojarzeń. To dowodzi jak daleko 

odeszliśmy w życiu i myśleniu od ducha Ewangelii, 

a jak przylgnęliśmy do wyobrażeń i pojęć tego 

świata. Spróbujmy więc sięgnąć trochę głębiej. 

Każdy ze sług otrzymał w depozyt i użytkowanie 

sporą sumę pieniędzy. 

Jeden talent to była 

wtedy równowartość 

34 kg złota lub srebra. 

Nie był to podarunek 

„na drobne wydatki”, 

lecz zobowiązująca 

pożyczka, okazyjny 

kredyt, obiecujący du-

ży zysk, ale pod wa-

runkiem odpowiedzial-

nej pracy. 

Kwota była proporcjo-

nalna do indywidual-

nych możliwości każ-

dego. Na tym polega 

prawdziwa sprawiedli-

wość: nie każdemu po równo, lecz każdemu według 

możliwości. Bóg nie stawia człowiekowi zadań po-

nad siły. Wymaga tylko tyle, ile wie, że człowiek 

jest w stanie osiągnąć. I według takich kryteriów 

też rozlicza. Nie musimy więc patrzeć zazdrosnym 

okiem na to, że inni potrafią osiągnąć więcej: komu 

więcej dano, od tego też się więcej wymaga. Mamy 

więc zrobić tyle, na ile nas stać, a przynajmniej sta-

rać się okazać minimum dobrej woli – wtedy bę-

dziemy OK. Problem i grzech zaniedbania zaczyna 

się wtedy, jeśli nie zrobimy nic, jeśli zrezygnujemy 

w ogóle z wysiłku. Bóg nie cierpi małoduszności, 

a jeszcze bardziej nie lubi, gdy człowiek 

w rozpaczliwym geście zamyka się w sobie, mani-

festacyjnie pokazuje Bogu, że Go nie potrzebuje, że 

ma Go gdzieś. 

Oczywiście Bóg nie robi tego z powodu urażonej 

dumy czy obrażalstwa na punkcie swojej Osoby. To 

tak jak ojciec, który widzi, że dziecko zacina się 

w złości i zaczyna robić coś, czym może wyrządzić 

sobie krzywdę. Czy pozwoli mu na to? A jeśli nie, 

to czy tylko dlatego, że poczuje się obrażony, czy 

też raczej z miłości, w trosce o swoje dziecko – by 

je ustrzec przed nieszczęściem? Otóż Pan Bóg tak 

samo – chce nas ustrzec przed nieszczęściem potę-

pienia, bo każdy, kto odcina się od Boga i próbuje 

być samodzielny, ten skazuje się na potępienie. 

Na tym polega najgorszy z grzechów – szatańska 

pycha! Czy nasuwają się nam już skojarzenia 

z grzechem pierworodnym? „Ja sam wiem lepiej, 

nie potrzebuję Cię!” Chyba tak pomyślał sobie ten 

zły sługa: „poradzę sobie sam, mam wszystko to, 

czego potrzebuję i żadnej łaski nie chcę!” Tu jest 

istota grzechu: nie potrzebuję Twojej łaski, Boże! 

Zbawię się bez Ciebie!” 

Ale to jest tragiczne 

złudzenie i nieporozu-

mienie. Jeśli ktoś myśli, 

że starczy mu tego, co 

sam ma, trwa w strasz-

liwym błędzie! W decy-

dującym momencie 

rozliczenia okaże się to 

bowiem całkowicie nie-

przydatne i bez warto-

ści – tak, jakby nie miał 

nic, jakby wszystko 

stracił, bo postawił na 

niewłaściwe akcje. 

Ale skupmy trochę 

uwagę na tych dobrych 

i pracowitych sługach. 

Oczywiście wszelkie skojarzenia nadgorliwości czy 

lizusostwa są całkowicie fałszywe – jest to chyba 

pozostałość po minionym okresie, w którym każde 

pozytywne wychylenie się było traktowane jako 

uległość wobec znienawidzonego systemu czy wła-

dzy. Ale w normalnych układach ekonomicznych 

i społecznych, inicjatywa, zaradność i przedsię-

biorczość są bardzo wysoko cenione i premiowane. 

Także i Pan Bóg lubi ludzi z inicjatywą, ale z Bożą 

inicjatywą, tzn. takich, którzy Mu potrafią bardziej 

zaufać i lepiej rozpoznać i pełnić Jego wolę, a nie 

takich, którzy Mu się przeciwstawiają. Taka posta-

wa przemyślności i niekonwencjonalności w wyko-

rzystywaniu łaski Bożej, zasługuje na najwyższą 

pochwałę! Pan Jezus powie o nich, że to „gwałto-

wnicy zdobywają Królestwo Boże”, ci, którzy po-

trafią całkowicie zaufać Jego miłości. 
Ks. Mariusz Pohl 


