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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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33rd Sunday of Ordinary Time 
 As we grow up, we all have those 

learning moments when things don’t go so well 

or we experience a disappointment or rejection 

that brings us to tears—and usually to some 

adult for comfort. Is there a person alive in 

America who in these moments has not heard, 

“It’s not the end of the world”? In movies, 

books and our own imagination, we’ve seen the 

end of the world a million times. But when 

does the world really end? 

 Jesus talks about the end of the world 

in the Gospels. He knows the Apostles are con-

cerned about it, but He tells them that only the 

Father knows the day and the hour. In Luke, He 

describes a scene of great struggle and chaos, 

events that have occurred time and again in the 

history of the world. There are TV evangelists 

who use the Book of Revelation mistakenly to 

describe something that is to take place soon.  

 The end of the world is not an event 

that takes place in history. It is the fulfillment 

of time when all that we have done is brought 

to perfection and lifted up to God as our offer-

ing to Him. Eternal life begins now, so we are 

not living in fear of it, but in preparation for it. 

We need to remain steadfast and confident. 

God will not abandon us; He will perfect us. 

All creation will be renewed and restored 

through Him and with Him and in Him. As the 

angel says, “Fear not!” God knows what He is 

doing. 

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) 

Monday, November 18, 2013 -  bł. Karoliny Kózkówny, męczennicy 
7:00 AM + Roman Borowiec, int. Teresa with family 

8:00 AM + Jakub Niemczyk, int. Koledzy 

Tuesday, November 19, 2013 - bł. Salomei, dziewicy 
7:00 AM -  For Benefactors of OLC Parish   

8:00 AM + Stanisław Łapuć, int. Żona z dziećmi 

+ Zofia, Jan Płeszka, Bronisława Kądziołka, 

+ Maria, Józef, Tadeusz, Stanisław, Czesław,  

    Krzysztof Łyczak   
Wednesday, November 20, 2013 - św. Rafała Kalinowskiego  
7:00 AM + Edward Pijanowski, int. Łupiński Family 

8:00 AM + Ronnie Willis, int. Wanda Paliwoda 

Thursday, November 21, 2013 - Ofiarowanie N.M.P. 
7:00 AM + Czesława Niewiadomska, int. Stasia & Elżbieta 

  + Helena & Jan Słotarski, Tadeusz Opoka,  

+ Marek, Tomek Sokołowski & Arkadiusz Diakun,  

8:00 AM + Helena Pawlik i Oliver Winsett, int. Mąż i dziadek 

+ Elżbieta Kłoda, Paweł, Teresa Maliszewska,  

  + Wiera, Bronisław Gierłowski, Grzegorz Brzozowski 

Friday, November 22, 2013 - św. Cecylii, męczennicy  

7:00 AM + Winifred Ellis, int. Gugała Family 

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

7:00 PM + Regina Kołakowska, int. Helen i Walter Harney 

Saturday, November 23, 2013 - św. Klemensa I, papieża 
8:00 AM + Cecylia Jarzębska, int. Wnuczek z rodziną 

4:00 PM + Virginia Caissie, int. John Caissie & family 

7:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

Jesus Christ the King Sunday, November 24, 2013 - Chrystusa Króla  
8:00 AM + Jerzy Jurczuk, int. Rodzina 

9:30 AM + Lucyna Pieprzycki, int. Daughter 

10:30 AM -  Nabożeństwo Wypominkowe 

11:00 AM + Andrzej i Antoni Małek, int. Zbyszek z rodziną 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO  

WYPOMINKOWE  
           W LISTOPADZIE -  
NIEDZIELA, GODZ. 10:30AM 

  ZAPRASZAMY! 

Scripture for the week of November 17, 2013 

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

  Lk 21:5-19 

18 Mon 1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 

  62-63/Lk 18:35-43 

19 Tue 2 Mc 6:18-31/Lk 19:1-10 

20 Wed 2 Mc 7:1, 20-31/ 

  Lk 19:11-28 39 

21 Thu 1 Mc 2:15-29/Lk 19:41-44 

22 Fri 1 Mc 4:36-37, 52-59/ 

  Lk 19:45-48 

23 Sat 1 Mc 6:1-13/Lk 20:27-40 

24 SUN 2 Sm 5:1-3/Col 1:12-20/ 

  Lk 23:35-43 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

          RETIRED RELIGIOUS. 

Additional Collection -  for Victims of  

Typhoon in Philippines. 

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. 

XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME  

  Presentation of Mary 
 Mary’s presentation was celebrated in Jerusalem in 

the sixth century. A church was built there in honor of this 

mystery. The Eastern Church was more interested in the fe-

ast, but it does appear in the 

West in the 11th century.  

Although the feast at times di-

sappeared from the calendar, in 

the 16th century it became  

a feast of the universal Church.  

 As with Mary’s birth, 

we read of Mary’s presentation 

in the temple only in apocryphal 

literature. In what is recognized 

as an unhistorical account,  

the Protoevangelium of James 

tells us that Anna and Joachim 

offered Mary to God in the Temple when she was three years 

old. This was to carry out a promise made to God when Anna 

was still childless. Though it cannot be proven historically, 

Mary’s presentation has an important theological purpose.  

It continues the impact of the feasts of the Immaculate Con-

ception (December 8) and of the birth of Mary (September 

8). It emphasizes that the holiness conferred on Mary from 

the beginning of her life on earth continued through her early 

childhood and beyond. 

 It is sometimes difficult for modern Westerners to 

appreciate a feast like this. The Eastern Church, however, 

was quite open to this feast and even somewhat insistent abo-

ut celebrating it. Even though the feast has no basis in histo-

ry, it stresses an important truth about Mary: From the begin-

ning of her life, she was dedicated to God. She herself beca-

me a greater temple than any made by hands. God came to 

dwell in her in a marvelous manner and sanctified her for her 

unique role in God's saving work. At the same time, the ma-

gnificence of Mary enriches her children. They, too, are tem-

ples of God and sanctified in order that they might enjoy and 

share in God's saving work. 

 "Hail, holy throne of God, divine sanctuary, house 

of glory, jewel most fair, chosen treasure house, and mercy 

seat for the whole world, heaven showing forth the glory of 

God. Purest Virgin, worthy of all praise, sanctuary dedicated 

to God and raised above all human condition, virgin soil, 

unplowed field, flourishing vine, fountain pouring out wa-

ters, virgin bearing a child, mother without knowing man, 

hidden treasure of innocence, ornament of sanctity, by your 

most acceptable prayers, strong with the authority of 

motherhood, to our Lord and God, Creator of all, your Son 

who was born of you without a father, steer the ship of the 

Church and bring it to a quiet harbor" (adapted from a homi-

ly by St. Germanus on the Presentation of the Mother  

of God). 

 

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). 

Pilgrimages to the Canonization of Blessed 

John Paul II 
On April 27th, 2014 Blessed John Paul II will be canoni-

zed. Syrena Travel Agency is organizing two pilgrimages:  

The first pilgrimage April 21-30 and the second April  

23-28, 2014. 

For more information about the pilgrimages please call 

617-269-9123, email: syrenatravel@gmail.com or go to 

www.syrenatravelagency.com. 

♦ Church donation by Parishioner - $10; 

   Ania & Jerry Gilmore - $100; 

♦ In memory of Anthony Tomaszycki by  

   Helen Marois - $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. 

     Deceased - Zmarli:  
         + Jadwiga Krzyżanowska 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.  

 A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.  
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  

 POMOC SIOSTROM ZAKONNYM. 

Dodatkowa kolekta - NA POMOC OFIAROM  

   TAJFUNU NA FILIPINACH. 
● Kolekta I  - $2,151.00     ● Kolekta II - $860.00 

 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! 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

PIELGRZYMKI  

NA KANONIZACJĘ 

(27 kwietnia 2014)  

BŁ. JANA PAWŁA II 
 

Syrena Travel Agency  

organizuje dwie  

pielgrzymki na  

Uroczystości Kanonizacji 

bł. Jana Pawła II. 

     Pierwsza pielgrzymka w dniach 21-30 kwietnia; 

Druga pielgrzymka w dniach 23-28 kwietnia. 
 

Więcej informacji na temat szczegółów i kosztów 

pielgrzymek można uzyskać pod tel. 617-269-9123; 

e-mail: syrenatravel@gmail.com 

lub na stronie www.syrenatravelagency.com. 

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! 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
 W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religij-
ny, 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 kapłano-

wi, który ofiarowywał je Panu. Święta 
Anna, matka Maryi, przez wiele lat była 
bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i 
ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła 
obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda 
je na służbę Bogu. Po tylu latach oczeki-
wania na upragnione potomstwo było 
wielkie poświęcenie. Ewangelie nie mó-
wią dokładnie, kiedy miało miejsce ofia-
rowanie Maryi, ale na pewno na począt-

ku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy 
to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu Maryję. 
Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilka lat póź-
niej stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych auto-
rów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Informacje o tym  
wydarzeniu pochodzą w dużej mierze z pism apokryficznych, nie 
przyjętych do kanonu Pisma świętego. 
 Chociaż dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego po-
twierdzenia historycznego, przynosi ono ważną refleksję teolo-
giczną: 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 doskonal-
szą 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 własne słowa wypo-
wiedziane do Gabriela: "Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38). 
 Dzisiejsze wspomnienie jest dniem szczególnej pamięci 
o mniszkach klauzurowych, o czym przypomniał Jan Paweł II  
w 1999 r. "Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w któ-
rej Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty od-
dana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na 
całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały 
życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, 
czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wier-
nych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym 
siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, kieru-
ję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania". 
 W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania 
swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak zosta-
liśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w cza-
sie Chrztu świętego. Nie powinniśmy zapominać o tamtym wyda-
rzeniu, ale nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęca-
nia siebie Bogu i szukania Jego woli.  

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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 Sceny i znaki, przedstawione przez Jezusa, zostały 

od razu zrozumiane jako zapowiedź końca świata, albo-

wiem bez Świątyni jerozolimskiej, Żydzi nie wyobrażali 

sobie życia. Byli z niej dumni, uważali ją za dom Boży 

i za gwarancję Bożego błogosławieństwa. Błąd polegał na 

tym, że w którymś momencie uznali, że Świątynia sama 

przez się ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa, że nie 

wiara i zaufanie do Boga, lecz sam fakt istnienia Świątyni, 

jest najważniejszy.  

 Na tym polegał tragizm 

Żydów, i nie tylko ich, że środek 

uznali za cel, że symbol pomylili 

z tym, co ma on symbolizować. 

Ostatecznie więc ufność pokładali 

nie w samym Bogu, lecz w dziele 

swoich rąk, które z Bogiem utożsa-

mili.  

 Tymczasem tylko żywa, 

autentyczna wiara daje człowieko-

wi przystęp do Boga i gwarancję 

Jego opieki. Bez wiary, ani Świą-

tynia, ani kościoły, ani obrazy 

święte, ani nawet modlitwa i sakramenty, nie mają 

zbawczego znaczenia. Trzeba o tym pamiętać, by nie 

wpaść w pułapkę formalizmu lub „magizmu” religijnego.  

 Być może o tym myślał Jezus, kiedy przestrzegał 

przed zwodzeniem i oszustwami religijnymi. Polegają one 

na tym, że ludzie, w imieniu Boga, szafują na prawo 

i lewo zwodniczymi obietnicami, rzekomymi objawienia-

mi, fałszywymi interpretacjami Słowa Bożego, cudami. 

 Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dobie niezli-

czonych ilości sekt, powiązanych z miliardowymi interesa-

mi, w dobie nihilistycznych filozofii, ludobójczych ideolo-

gii, fałszywego mistycyzmu, łatwo jest zatracić wiarę 

i rozeznanie. Zresztą nie tylko dziś grozi światu zamęt reli-

gijny: zawsze tak było, choć nie z wykorzystaniem takich 

możliwości technicznych jak obecnie. Ale nie w technice 

rzecz, lecz w oszustwie.  

          Bowiem wszystkie te ideologie i środki mają służyć 

tylko jednemu: oszukaniu człowieka, odciągnięciu go od 

Boga i zagarnięciu w niewolę. Łatwo tego dokonać, gdy 

zamiast wiary, czyli osobistej więzi z Bogiem, człowiek 

jest przywiązany do swoich wyobrażeń Boga. Wyobraże-

nia te łatwo się wypaczają wskutek ignorancji religijnej: 

braku więzi z Kościołem i nieznajomości Biblii.  

          Jezus kładł wielki nacisk na nauczanie i trwanie we 

wspólnocie. Sam osobiście i przez swoich uczniów, gro 

czasu poświęcał na głoszenie kazań, wyjaśnianie Bożego 

prawa, uczenie modlitwy. Mnóstwo czasu spędzał 

z Apostołami i uczniami na wyjaśnianiu swojej nauki. Gdy 

obiecywał Ducha Świętego, to najpierw po to, aby umożli-

wić i zagwarantować Kościołowi wierność prawdzie.  

 Wiedział bowiem, że od prawidłowego myślenia 

zależy prawidłowe postępowanie. Prawda może przetrwać 

tylko we wspólnocie ożywianej przez Ducha Świętego. 

Wierność prawdzie jest bardzo trudna w pojedynkę, gdy 

człowiek jest zdany tylko na siebie.  

 Wspólnota ludzi tak samo myślących i czujących, 

mających do siebie zaufanie, polegających na sobie, daje 

człowiekowi siłę. To jest pierwsze zadanie Kościoła: gro-

madzić ludzi w jedno, by dać im siłę. Ale nie siłę politycz-

ną czy społeczną, lecz siłę wiary, modlitwy, braterstwa, 

wierności. Nie jest to siła skierowana przeciwko komukol-

wiek, lecz ku Bogu, ku prawdzie 

i dobru.  

 Nie przypadkiem więk-

szość apokaliptycznych znaków 

zapowiadających czasy ostatecz-

ne, polega na zniszczeniu relacji 

między ludźmi i narodami, na 

wprowadzeniu nieufności 

i nienawiści w rodzinach, spo-

łecznościach, narodach. Ratunek 

jest tylko w wierności prawdzie  

i w miłości, a Kościół jest po to, 

aby nas w tym wspomagać. Wy-

korzystajmy tę szansę!  

 Jaka jest więc nasza wiara? Wierzymy, że Bóg 

jest, że troszczy się o nas, pomaga nam. Chodzimy do ko-

ścioła, przyjmujemy sakramenty, oczekując w zamian 

konkretnych łask. To taka religijna transakcja. Taka wiara 

jest ewangeliczną świątynią przyozdobioną pięknymi ka-

mieniami.  

 Tymczasem Jezus mówi – z takiej wiary, zbudo-

wanej na obrzędowości, na praktykach religijnych i trady-

cji, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie 

w gruzach. Taka wiara nie daje życia. Taka wiara funkcjo-

nuje tylko na zewnątrz człowieka. Kto ma taką 

„zewnętrzną” wiarę będzie narażony na zwiedzenie przez 

fałszywych proroków. Będą wmawiać nam: „Ja jestem 

Twoim bogiem”.  

 Dla wielu chrześcijan ten czas zwodzenia już nad-

szedł. Ulegają współczesnym zagrożeniom duchowym, 

które na pozór nie wydają się złe, ale odciągają od Jezusa. 

Sprawiają, że Pan nie jest już w centrum życia, że nie jest 

moim zbawicielem.  

  Ale kiedy Jezus będzie rzeczywiście królował  

w moim sercu, w moim życiu, wtedy niestraszne będą 

wojny, klęski żywiołowe, nagłe zdarzenia. Dar bliskości 

Boga domaga się od ludzi odpowiedzi w postaci nawróce-

nia i wiary. Domaga się też składania świadectwa o Jezu-

sie Chrystusie w codziennym życiu, w pracy, w szkole, 

rodzinie. Świadectwa nie tylko w prostych i bezpiecznych 

sytuacjach, ale też wtedy, gdy nie jest ono mile widziane, 

gdy spotka się ze śmiechem, szyderstwami, obelgami.  

 Jezus mówi wprost: „…podniosą na was ręce  

i będą was prześladować (…) i niektórych z was o śmierć 

przyprawią.” Lecz mimo tego wymaga świadectwa i obie-

cuje dać nam mądrość i wymowę. Potrzeba jednak wpierw 

mojej decyzji, mojej odwagi.  

Strzeżcie się, aby was nie zwiedziono... 


