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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - vicar 

Fr. Józef Błaszak OFMConv. - hospital chaplain 
Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

KATECHECI / CATECHISTS  
Diakon Paweł Sawiak - bierzmowanie; Urszula Boryczka - kl. 0 

Elżbieta Sokołowska - kl. 0; Danuta Surowiec-Ramos - kl. 2; 
Zofia Fiedorczyk - kl. 3; Monika Danek - kl. 4;  
Anna Maziarz - kl. 5; Piotr Goszczynski - kl. 6;  

Danuta Daniels - kl. 6; Eugeniusz Bramowski - kl. 7;  
Alicja Szewczyk - zastępstwa; Beata Kozak - zastępstwa;  

Małgorzata Sokołowski - zastępstwa; 
Iwona Gajczak - koordynatorka  

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 o godz. 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 - Stanisław, tel. 508 283 4262 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 parish office at least six 
months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the office to ar-
range for a priest to visit and administer the Sacraments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary 
rzymsko-katolickiej i polskiego dziedzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy 
Bogu i sobie nawzajem zachowując i dzieląc się naszymi 
polskimi tradycjami w otwarciu się na wszystkich ludzi. 
Parafię obsługują Ojcowie Franciszkanie. 
 
The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is 
to bear witness to our Roman Catholic faith and our Polish 
heritage. We strive to continue to serve God and each other, 
celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out 
to all people. The parish is served by Conventual Franciscan Friars. 
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Saturday, December 27, 2014 - św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

 8:00 am † Wojciech Ignaciuk (1. roczn.) — Rodzice 

 4:00 pm † John Kowalczyk (anniv.) — Wife & children 

 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kuby — Mama 

Holy Family Sunday, December 28, 2014, 4. Niedz. Świętej Rodziny 

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

  † Maria Węglarczyk — Znajoma 

 9:30 am - God’s blessings & health for Radko Family — Self 

 11:00 am † Wacław Chojnowski — Żona i dzieci 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  † Wiesław Bańkowski — Magdalena i Scott Albrecht 

  - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety, Jerzego 

   i Kasi Śpitalniak — Anna Chojnowska 

Monday, December 29, 2014  

 7:00 am † Tadeusz Jakimowski — Paczuski Family 

 8:00 am † Aleksandra Makarewicz — Córka z rodziną 

 8:00 am † Roman Topor — Lilianna i Seregej Paliwoda Gudimor 

Tuesday, December 30, 2014  

 7:00 am -  
 8:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla dzieci 

     i wnuków z rodziny Sobieszek — Mama i babcia 

Wednesday, December 31, 2014  

 7:00 am † Alfred & Marion Bacławski — Family 

 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ojca Wiesława  

     w dniu urodzim — Przyjaciele 

 6:00 pm - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny  

     Kancelarczyk  i za † Jana Kancelarczyk (roczn.) 

      — Roma Kancelarczyk 

 

 

 

 

 

 

MOTHER OF GOD Thursday, January 1, 2015, BOZEJ RODZCIELKI 

 8:00 am † Mary Pierce — Urszula i Wacław Włodarczyk 

 9:30 am -  
 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

Friday, January 2, 2015  

 7:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband & son 

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

 7:00 pm † Evelyn Rolak (1.roczn.) — Dzieci 

Saturday, January 3, 2015 

 8:00 am † Irena Brodecka — Siostrzenica z rodziną 

 4:00 pm † Gregory & Franciszka Murawski — Granddaughter 

 6:00 pm † Franciszek Łoziński — Krzysztof Świąder z rodziną 

 7:00 pm KONCET KOLĘD 

EPIPHANY, January 4, 2015, 2014, 4. OBJAWIENIE PAŃSKIE 

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

 9:30 am † Joanne Feeley — Children 

 11:00 am † Mieczysław Modzelewski — Żona i dzieci 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Our True Home 

Why did Jesus choose to become a baby 

born of a mother and father and to spend all 

but His last years living in an ordinary human 

family? In part, to reveal God's plan to make 

all people live as one "holy family" in His 

Church (see 2 Corinthians 6:16-18). 

In the Holy Family of Jesus, Mary and Jo-

seph, God reveals our true home. We're to 

live as His children, "chosen ones, holy and 

beloved," as the First Reading puts it.  

The family advice we hear in today's read-

ings - for mothers, fathers and children - is all 

solid and practical. Happy homes are the fruit 

of our faithfulness to the Lord, we sing in 

today's Psalm. But the Liturgy is inviting us 

to see more, to see how, through our family 

obligations and relationships, our families 

become heralds of the family of God that He 

wants to create on earth.  

Jesus shows us this in today's Gospel. His 

obedience to His earthly parents flows di-

rectly from His obedience to the will of His 

heavenly Father. Joseph and Mary aren't 

identified by name, but three times are called 

"his parents" and are referred to separately as 

his "mother" and "father." The emphasis is 

all on their "familial" ties to Jesus. But these 

ties are emphasized only so that Jesus, in the 

first words He speaks in Luke's Gospel, can 

point us beyond that earthly relationship to 

the Fatherhood of God.  

In what Jesus calls "My Father's house," 

every family finds its true meaning and pur-

pose (see Ephesians 3:15). The Temple we read 

about in the Gospel today is God's house, His 

dwelling (see Luke 19:46). But it's also an image 

of the family of God, the Church (see Ephesians 

2:19-22; Hebrews 3:3-6; 10:21).  

In our families we're to build up this house-

hold, this family, this living temple of God. 

Until He reveals His new dwelling among us, 

and says of every person: "I shall be his God 

and he will be My son" (see Revelation 21:3,7). 
By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of Dec. 28, 2014 

28 SUN Sir 3:2-6, 12-14 or Gn 15:1-6; 

21:1-3/Col 3:12-21 or 3:12-17 or 

Hb 11:8, 11-12, 17-19/ Lk 2:22-40 

or 2:22, 39-40  

29 Mon 1 Jn 2:3-11/Lk 2:22-35  

30 Tue 1 Jn 2:12-17/Lk 2:36-40 

31 Wed 1 Jn 2:18-21/Jn 1:1-18 

  1 Thu Nm 6:22-27/Gal 4:4-7/Lk 2:16-21 

  2 Fri 1 Jn 2:22-28/Jn 1:19-28 

  3 Sat 1 Jn 2:29-36/Jn 1:29-34 
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HOLY FAMILY SUNDAY & NEW YEAR 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR JANUARY 2015 

Universal: That those from diverse religious traditions 
and all people of good will may work together for peace.  
Mission: That in this year dedicated to consecrated life, 

religious men and women may rediscover the joy of fol-

lowing Christ and strive to serve the poor with zeal.  

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 7:00 pm 

- Devotion to Our Lady of Częstochowa. 
♦ Friday - 6:00 pm - Exposition and adoration of the Blessed 

Sacrament - Confession - Chaplet of Divine Mercy. 
At 7:00 pm - Mass (in Polish). 

HHELPELP  CCHILDRENHILDREN  ININ  AAFRICAFRICA  
May God bestow His bountiful blessings on those who contrib-
uted to the Advent project of helping needy children in Kenya, 
Africa. The summary of the project will be presented in due 
course. 

PPARISHARISH  DDUESUES  
At the meeting on December 4th, 2014 our Parish Finance 
Council decided that, starting from January 1st, 2015, par-
ish dues will be increased to $50 per adult (18 years or 
older) who is not a full time student. This is the first incre-
ment in a decade. So far the charges have been $40 per 
family; since the New Year they will be per adult person. 

CCHRISTMASHRISTMAS  PPARTYARTYYY  
Christmas party will take place on January 11th at 12:15pm. 
While breaking Christmas wafers, in parish family atmos-
phere we’ll exchange best wishes, have a delicious dinner, 
sing carols. The program includes also “Jasełka” - a nativity 
play performed by the children of Polish Language School, 
a raffle and dance. 
We ask for homemade pastries and lottery gifts. 
Tickets can be purchased in the parish office, sacristy, Euro-
mart and Baltic Deli stores at the price of: $25 for adults, $10 
for children and youth under 16 years of age, for $5 youth 
and children with a place at pizza table. Small children who 
do not require a separate seat - free. ALL ARE WELCOME. 

PPARISHARISH  OFFICEOFFICE  CLOSEDCLOSED  
The parish office will be closed from December 24, 2014 

to January 1, 2015. 

Błogosławionego, zdrowego i szczęśliwego 
Nowego Roku wszystkim naszym Parafianom  

i Gościom życzą ojcowie Franciszkanie. 

The Franciscan Fathers wish all our Parishioners  
and Guests a Blessed and Happy New Year. 

CATHOLIC APPEAL 2014 

Thank you to all who have already 
pledged their support to the 2014 
Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $ 11,895. 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. 

CCHANGESHANGES  ININ  MMASSASS  TIMETABLETIMETABLE  
Starting from a New Year the following changes in Mass 

schedule will take effect: 

1. On all Thursdays the Holy Mass in Polish is moved 

from 8:00 am to 7:00 pm; 

2. In the month of May on weekdays the Holy Mass in 

Polish will be celebrated at 7:00 pm right after the May 

Devotion. There will be no Mass at 8:00 am. 

3. In the month of October on weekdays the Holy Mass in 

Polish will be celebrated at 7:00 pm right after the Ro-

sary Devotion. There will be no Mass at 8:00 am. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

CCONGRATULATIONSONGRATULATIONS  TOTO  

LEONA WOJTCZAKLEONA WOJTCZAK, ,   

WHOWHO  WASWAS  BAPTIZEDBAPTIZED  ONON  CCHRISTAMASHRISTAMAS  

& & TOTO  HERHER  PPARENTSARENTS 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Będą podane później. 
♦ Christmas donation by Matwiejczuk family - $50; 

♦ In memory of Evelyn Rolak by Son Richard - $100; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“H.O.P.E - Nasze wsparcie w wydatkach parafialnych”. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach:  

Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY I NOWY ROK 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - styczeń 2015 

Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji 

religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali 

w promowaniu pokoju . 

Intencja misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu 

konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość 

płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się 

posługiwaniu ubogim. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby wszyscy wierzący w Chrystusa byli przekonani, że 

jest możliwe osiągnięcie jedności chrześcijan, zaczynając 

od codziennych gestów tworzących tę komunię.  

AADWENTOWADWENTOWA  POMOCPOMOC  DZIECIOMDZIECIOM  WW  AAFRYCEFRYCE  
Bóg zapłać za wzięcie udziału w adwentowej akcji pomocy 

potrzebującym dzieciom z naszych misji w Kenii, Afryce. 

Szczegółowe rozliczenie projektu zostanie przedstawione 

wkrótce. 

OOPŁATYPŁATY  PARAFIALNEPARAFIALNE  
Parafialna Rada Finansowa w dniu 4 grudnia 2014 zdecy-

dowała, że od 1 stycznia 2015 opłaty parafialne zostaną 

podwyższone do 50 dolarów za osobę dorosłą (18 lat lub 

więcej), która nie jest studentem studiów dziennych. Jest 

to pierwsza podwyżka od dziesięciu lat. Dotychczas opła-

ty wynosiły $40 i dotyczyły rodzin; od nowego roku zaś 

dotyczyć będą osób dorosłych. 

OOPŁATEKPŁATEK  PPARAFIALNYARAFIALNY  
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na parafialną uro-
czystość opłatkową, która odbędzie się w sali św. Jana 
Pawła II w niedzielę, 11 stycznia po Mszy świętej 
o godzinie 11.00. Łamiąc się opłatkiem w atmosferze ro-
dziny parafialnej złożymy sobie nawzajem życzenia no-
woroczne, spożyjemy smaczny obiad, zaśpiewamy kolę-
dy. W programie są także jasełka w wykonaniu dzieci 
Szkoły Języka Polskiego, loteria fantowa i zabawa tanecz-
na. 
Prosimy o fanty na loterię i ciasto. 
Bilety na tę uroczystość można nabyć w biurze parafial-
nym, w zakrystii, w sklepach Euromart i Baltic Deli. 
Cena biletów: $25 od osób dorosłych, $10 od dzieci i mło-
dzieży szkolnej poniżej 16 roku życia, $5 od młodzieży 
i dzieci z miejscem przy stole z pizzą. Małe dzieci, które 
nie będą wymagały osobnych miejsc biletów nie potrzebu-
ją. ZAPRASZAMY. 

BBIUROIURO  PARAFIALNEPARAFIALNE  NIECZYNNENIECZYNNE  
Biuro parafialne będzie nieczynne w dniach od 24 grudnia 

2014 do 1 stycznia 2015. 

PPODZIĘKOWANIAODZIĘKOWANIA  
ZAZA  BEZINTERESOWNĄBEZINTERESOWNĄ  SŁUŻBĘSŁUŻBĘ  

Szczególna i stała wdzięczność od wszystkich Parafian 
należy się Katechetom, Członkom Chóru i Chórku, Mini-
strantom, Marszałkom i Lektorom. 
Ponadto dziękujemy Pani Renacie Marshall za troskę 
o kwiaty w kościele; Panu Mariuszowi Wierzbickiemu za 
opiekę nad sprzętem muzycznym w sali św. Jana Pawła II 
Państwu Małgorzacie i Piotrowi Gubałom za pranie obru-
sów ołtarzowych; Panu Janowi Surowcowi za naprawy 
hydrauliczne i ślusarskie oraz za prace porządkowe. Panu 
Władysławowi Maziarzowi za prace porządkowe; Paniom 
Halinie Sobieszek i Marii Dachterze za stałą gotowość 
pomocy w biurze parafialnym; Paniom i Panom za po-
sprzątanie, udekorowanie kościoła i ustawienie szopki. 
Dzieciom i zarządowi Szkoły Języka Polskiego za przed-
stawienie Jasełek; Pani Beacie Kozak za przygotowanie 
posiłku spowiednikom. Bóg zapłać. 

ZZMIANAMIANA  ROZKŁADUROZKŁADU  MMSZYSZY  ŚWIĘTYCHŚWIĘTYCH  
Od Nowego Roku następują zmiany w programie Mszy 

świętych: 

1. We wszystkie czwartki przenosi się Mszę świętą po 

polsku z godziny 8:00 rano na 7:00 wieczorem; 

2. W miesiącu maju we wszystkie dni powszednie Msza 

święta po polsku będzie sprawowana o godzinie 7:00 

wieczorem bezpośrednio po nabożeństwie majowym. 

Nie będzie natomiast Mszy świętej rano o godzinie 

8:00.  

3. W miesiącu październiku we wszystkie dni powszednie 

Msza święta po polsku będzie sprawowana o godz. 7:00 

wieczorem bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym. 

Nie będzie natomiast Mszy świętej rano o godz. 8:00. 

OODWIEDZINYDWIEDZINY  DDUSZPASTERSKIEUSZPASTERSKIE  --  KKOLĘDAOLĘDA  
Błogosławieństwo domu przez kapłana jest naszą polską 
tradycją. Dlatego rodziny, które pragną do swego domu 
zaprosić kapłana na Kolędę, proszone są o kontakt z biu-
rem parafialnym: 617-268-4355. 

BBIBLIOTEKAIBLIOTEKA  PPARAFIALNAARAFIALNA  
4 stycznia o godzinie 12 w południe w sali pod kościołem 

zostanie uroczyście otwarta Biblioteka Polonijna. 

KKONCERTONCERT  KKOLĘDOLĘD  
Chór i Chórek Parafialny zapraszają na KONCERT KOLĘD 

na sobotę, 3 stycznia na godzinę 7:00 wieczorem. 
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Kończy się rok i rozpoczyna nowy. Życie powtarza historię. Co roku to samo. 

Jak stary film, dlatego starzy i bardzo młodzi patrzą na to jak na czarno biały niemy 

film, ale inni, mądrzy, którzy czerpią naukę z historii, patrzą jak na ziarnko, okru-

chy życia, które pozostało. Mamy jeszcze jeden rok do wygrania albo przegrania.  

Co z tym zrobimy? Jak pokierujemy swym życiem? Czy ma to być kolejny rok, 

kolejnej bezmyślnej porażki? A może powrotem do nadziei, którą możemy odna-

leźć przez wiarę. Ale, co to jest wiara? To wymysł ludzi, czy rzeczywistość, która 

nas dotyka? Historia cięgle potwierdza, że prawda, to Chrystus, to Pismo Święte 

wraz ze swoimi prawdami. Już tyle razy prawdy ewangeliczne chciano nam obalić. 

Zmieniano filozofię, systemy polityczne i ekonomiczne. I wciąż okazywało się jed-

no i to samo. Filozofia, ekonomia, życie społeczne bez Boga prowadziło i prowadzi 

do schizofrenii, do chorób psychicznych, do tragedii, do zabójstwa życia. Propago-

wane życie bez Boga, bez Bożych ideałów prowadzi do deprawacji, do zagłady 

człowieczeństwa, a zatem ludzkości. Nie potrzeba kataklizmów, ludzie sami sobie 

zgotują „Apokalipsę” bez ingerencji Boga. Czy nie mamy przykładu hitleryzmu, 

czy leninizmu lub stalinizmu, tej zawsze jedynej prawdy, albo w Chinach i innych 

państwach, gdzie wprowadzano wiarę bez Boga Prawdziwego, a pseudo wiarę wy-

korzystywano do celów politycznych?  

Rozpoczynamy nowy rok. Zapomnieliśmy o słowach i nauczaniu, które oparte na 

prawdzie o człowieku i prawdzie o świecie, zaczerpnięte od Boga i od słów zawar-

tych w Biblii płynęły i płyną do nas przez św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, Fran-

ciszka, biskupów i kapłanów. Często lekceważymy te słowa, bo jest problem, bo 

jest codzienne życie, a nasze codzienne życie to, co innego niż nasza wiara. I tu 

zaczyna i kończy się nasz dramat z wiarą, z Panem Bogiem i naszym zbawieniem.  

Dramat polega na tym, że przychodzą chwile, kiedy uświadamiamy sobie, że 

JEST BÓG, i sprawiedliwość jest i jest sąd sprawiedliwy, Boży sąd. Uświadamiamy 

sobie, że przegraliśmy swoje życie.  

Mamy wtedy do wyboru dwie opcje, dwa warianty: zanegować Boga, wiarę 

w Niego i powiedzieć: „nic mnie to nie obchodzi, że byłem draniem, bandytą, ka-

tem, bo wszystko się kończy wraz ze śmiercią. Cieszę się, że swoje przeżyłem le-

piej niż inni, których skutecznie gnębiłem, nad którymi skutecznie się pastwiłem.” 

Ale to nie uspakaja, nie usprawiedliwia, nie odpuszcza grzechów czy winy.  

Możesz przecież wykrzyknąć do jakiejkolwiek gazety, nie ma przykazania fi-

zycznego, które mówi o przyciąganiu ziemskim. Jutro idę by to udowodnić, że wia-

ra, zaufanie dla nauczycieli, którzy uczą mnie nie dotyczy. Jestem ponad to. Ja je-

stem wolnym człowiekiem. Mogę wszystko, przenosić góry, robić co chcę. Mam do 

tego konstytucyjne prawo. I poszedł. I wyszedł z drugiego piętra przez okno.  

Co się stało?  

Naprawdę nie wiesz? Są trzy możliwości: wyszedł i zabił się – zmarł, skończył 

życie. Druga możliwość to: wyszedł i połamał się dotkliwie, kaleka do końca życia. 

I trzecia najmniej prawdopodobna, ale możliwa, bardzo się potłukł, ale potem wy-

szedł z tego.  

A Pan Bóg czeka na ciebie z miłosierdziem. Wie, że nie masz żadnych szans zba-

wić się poza nim, wymazać konsekwencje grzechu. Wciąż ofiaruje ci swoją pomoc 

i mówi: „Uwierz mi, przyjmij moją pomoc, przecież ja za ciebie umarłem w hanieb-

ny sposób. Dlaczego nie chcesz uwierzyć, że ciebie kocham? Dlaczego nie przyj-

mujesz mojej miłości? Nic więcej nie mogę zrobić, bo oddałem wszystko dla ciebie. 

Nic więcej nie mam, co mógłbym ofiarować za Ciebie. Więc jakie będzie twoje 

życie w tym, może ostatnim twym roku? Czy znowu beze Mnie, bez wiary i bez 

kościoła, bez możliwości zbawiania, czyli bez szczęścia pokoju i miłości? Czy na-

prawdę tego chcesz? Czy tego szuka twoje niespokojne serce?” 

W Nowy Rok przeżywamy Uroczystość Bożej Rodzicielki, święto pokoju, świę-

to miłości i nadziei na lepsze. Na lepszy Nowy Rok. Rok nadziei, bo rok zawierze-

nia Bogu i ukochania Boga, a przez Niego innych. Jeszcze jeden rok szansy na po-

prawę, na naprawienie, na zadość uczynienie, na powiedzenie przepraszam i proszę 

o przebaczenie. Jezu przebacz mi, Jezu ufam Tobie, bo bez Ciebie nie ma zbawie-

nia. Jezu wybacz i zbaw mnie i daj mi dobrze przeżyć Nowy 2015 rok. 

NA NOWY ROKNA NOWY ROK 

Czesław Kilian 

USIĄDŹMY POD CHOINKĄ 

Chodź, pójdziemy razem  

do szczęśliwych chwil  

radosnego śpiewania pastorałek i kolęd - 

do Wielkiego Oczekiwania. 

Podaj mi swoje ręce,  

weź radość i serce,  

świateł pójdziemy drogą,  

dobrych myśli i gwiazd  

wspomnień - one pomogą. 

Jesteśmy razem przy stole,  

bierzemy życzeń tych moc  

z miłością Matczyną wielką  

ulepionych pierogów,  

ciast upieczonych z rodzynką. 

Jest w izbie pod choinką  

snop znojny chlebnego żyta  

i zapach wiązki siana - 

to Tato wniósł do domu  

Tradycję z samego rana. 

Przybył do nas wśród nocy 

 mały Jezus z Betlejem  

razem z Trzema Królami  

i z gwiazdą - ona rozjaśni drogę  

jaka jest jeszcze przed nami. 

Usiądźmy pod choinką,  

zaświećmy swoje światełka,  

podaj mi rękę, proszę,  

posłuchaj jak bije serce  

zanim ogarnie nas cisza. 


