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

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - parochial 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 
  W sprawie sprzętu audio-wizualnego tel. 617-922-3691 
Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355 
  For audio-visual equipment tel. 617-922-3691 (Mariusz) 

 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 św. 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. - Wed.  7:00 am (English); 8:00 am (Polish) 

Thursday  7:00 am (English) 7:00 pm (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. 

ŻYCIE JEST DAREM OD BOGA 
Jeżeli odkryłaś, że pod Twym sercem poczęło się życie, przyjdź do nas 
sama lub z najbliższą osobą i podziel się tą wspaniałą nowiną. Będzie-
my Ci błogosławić, a jeśli trzeba - służyć pomocą. Nie lękaj się! 
- Ojcowie franciszkanie 

LIFE IS A GIFT FROM GOD 
If you discovered that a new life began under your heart, come to us 
alone or with someone you love, and share this wonderful news. We 
will bless you, and - if necessary - offer you help. Do not be afraid! 
- Franciscan Fathers 
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Saturday, March 14, 2015  

 8:00 am † Halina Kulikowska — Janina Modzelewska  

 4:00 pm † John & Angela Farinoso — Lu Ann  

 7:00 pm † Ewa Sendrowska — Rodzice i rodzeństwo  

4 SUNDAY of LENT - March 15, 2015 - 4 NIEDZ.W. POSTU (LETARE) 

 8:00 am † Kornelia Karbowska — Córka Jolanta  

 9:30 am † Stanley & Josephine Saniuk, Carol, Stanley Saniuk Jr. 

     — Henry Saniuk  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część I 

 11:00 am -  ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

       (MSZA DLA DZIECI) 

Monday, March 16, 2015  

 7:00 am † Zenia Grochowska — Josephine Szloch  

 8:00 am † Bogdan Grabczak (15 roczn.) — Bratanica z rodziną  

Tuesday, March 17, 2015  

 7:00 am † Zenia Grochowska — Krystyna & Family  

 8:00 am † Irena Zaremba — Władzia Wygonowska z rodziną  

Wednesday, March 18 2015  

 7:00 am † Helena Pawlik (15 anniv.) — Daughter  

 8:00 am † Ignacy i Apolonia Zalewski — Córka Barbara z mężem  

 7:00 pm   GORZKIE ŻALE - część II 

 7:40 pm † Zenia Grochowska — Teresa Pijanowska z rodziną 

Thursday, March 19 2015  

 7:00 am † Czesław & Maria Baclawski — Family 

 8:00 am † Barbara Kargul (roczn.) — Siostra z rodziną 

 7:00 pm † Józef Sadowski — Żona i dzieci 

Friday, March 20, 2015  

 7:00 am -  

 6:00 pm - Koronka, Spowiedź 

 6:15 pm  - DROGA KRZYŻOWA, Spowiedź 

 7:00 pm † Józefa i Kazimierz Jagiełło — Córka z rodziną 

Saturday, March 21, 2015  

 8:00 am † O zdrowie i bł. Boże dla o. Jana (roczn. Chrztu św.)  

 4:00 pm † Helena Pawlik & Oliver Winsett 

     — Husband & grandfather  

 7:00 pm † Witold Szypszak — Rodzina Śnietków  

5 SUNDAY OF LENT - March 22, 2015 - 5 NIEDZIELA W. POSTU 

 8:00 am -  ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

 9:30 am † Alicja Wajdemajer — Agnieszka Caissie with family  

 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część III 

 11:00 am † Za poległych w Afganistanie Marines — Rodzina Bester  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE A Nighttime Conversation 

Many conversations can be carried on better at 

night when it is quiet. Then we can sometimes 
manage to put into words things that are really 

important and essential and go more deeply into 
things. Nicodemus, a member of the council, 
comes to Jesus with this sort of conversation one 

night. 

In the first part of the conversation, before this 
passage, Jesus makes it quite clear that in order 
to attain life’s goal, to enter the kingdom of 

heaven, we have to be born anew “from above”. 
Nicodemus does not understand this. An adult 

cannot become a baby once more and still less 
an embryo. It is a matter of being born again – 
not so as to live for as long as possible on this 
earth, but so as to have the kind of life that no 

death can destroy. 

This is where today’s gospel begins. It is the 

second part of the conversation. How can we get 
out of the rut of our old lives and find new life, 
eternal life? Jesus expresses it with an image 

from the Bible. Once, during their forty years of 
wandering through the wilderness, the Jews had 
been quite rebellious against God. They were 
attacked by a plague of poisonous serpents. 

Many of the Jews died. Moses made a metal 
serpent and set it up on high. Anyone who 

looked up at it was healed. That is how we ought 
to act, Jesus advises Nicodemus. Once he is 
hanging on the Cross on high, then we ought to 

look up to him, and looking at him will make us 

whole again and give us new life. 

I recall a cross in a field at Pacem in Terris 
Retreat Center in Isanti, MN that I would often 
walk to when I was there. It definitely set the 

tone for my walk knowing that Jesus under-
stands all of my difficulties. How often when we 
have looked upon the Cross has peace stolen 
into our restless hearts, consolation into our de-

spair, remorse, and readiness to stand up again, 

the desire to begin again, and to carry on! 

In this nighttime conversation we also dis-
cover why it is that it helps so much to look up 
to the One who is crucified. In one of the loveli-

est sayings that Jesus ever uttered, he says that 
God so loved the world that he will do anything 
for it; he even gives up for us what is most pre-
cious to him, his Son. It becomes clear that God 

wants, not to judge people, but to save them. Let 
us pray that we and our neighbors will know this 
love so as to not fall victim to the darkness when 
everything is obscure and difficult. Jesus tells 
his nighttime visitor, “Believe in this love! It is 

stronger than anything else, even death!” Let us 
then make time during Lent and otherwise to 
have just this kind of “Nicodemus hour” in the 

silence of the night. God bless you all! 

Father Tony 
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IV SUNDAY OF LENT 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR MARCH 2015 

Universal: That those involved in scientific research may 

serve the well-being of the whole human person.  

Mission: That the unique contribution of women to the life of 

the Church may be recognized always.  

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). 

SSTATEMENTTATEMENT  OFOF  PARISHPARISH  CONTRIBUTIONCONTRIBUTION  
As tax season has started you can obtain a yearly state-

ment of your contributions to our Church. Please come 

to the parish office or call to receive your statement. 

Last weekend, our parish 
launched the 2015 Catho-
lic Appeal. I would like 
to thank all of you who 

have given so generously to support our parish. If 
you were unable to attend Mass last weekend and 
wish to make a pledge to the Catholic Appeal, 
please take a pledge form from the back of the 
church. You also can make a gift or pledge online 
at www.bostoncatholicappeal.org. Thank you for 
your support and for helping us reach our parish 
goal. 

ALMS FOR CHILDREN IN KENYA, AFRICA 
In Lent, our parish organizes help 
for the hungry and homeless chil-
dren in Kenya, Africa, where the 
Franciscans run missions and take 
care of children, often saving 
them from death. For homeless 
girls, who living in the streets had 
been sexually abused, we have 
built an Orphanage - Rehabilitation Home. We also help 
many children from poor families by paying their school 
fees, providing medical care and food. 
Until March 11 the amount of $ 1236 was collected. 
God bless you for your Lenten alms, which not only as a 
whole will be transferred as intended, but increased by 
10% by the pastor. 

MASSACHUSETTS CITIZENS FOR LIFE 
ANNUAL CONVENTION announcement 

We're All About Life: Find out how pro-life laws are saving 

countless lives; ethical, natural solutions for infertility that are 

the most effective; the latest on end-of-life care and doctor-

prescribed suicide. You can do the best pro-life work when you 

are informed! Join us on March 21, 2015, 8:30 - 4:00, St Sebas-

tian's, Needham. www.masscitizensforlife.org, 617-242-4199 

CCORNERORNER  FORFOR  UNWANTEDUNWANTED  RELIGIOUSRELIGIOUS  ITEMSITEMS  
In the church hall next to the library there is a table for 

religious items. There you can dispose unwanted (old, 

worn out ...) religious items (crosses, images, prayer 

books, rosaries, etc.) that can not be disposed in the trash, 

especially if they had been blessed. Perhaps someone else 

would want to take such an object, renew, repair and use 

it. If not, they will be burned with dignity. 

There you can also leave new items if you want to share 

them with others. 

KKĄCIKĄCIK  ZBĘDNYCHZBĘDNYCH  DEWOCJONALIÓWDEWOCJONALIÓW  
W sali pod kościołem przy bibliotece polonijnej posta-

wiono stół na dewocjonalia. Można na nim składać nie-

chciane (stare, zniszczone...) przedmioty religijne (krzyże, 

obrazy, modlitewniki, różańce itp.), których nie wolno 

wyrzucać na śmietnik, zwłaszcza jeśli były poświęcone. 

Być może ktoś inny zechce taki przedmiot zabrać, odno-

wić, naprawić i używać. Jeśli nie, po pewnym czasie zo-

staną one godnie spalone. 

Można tam zostawiać także nowe dewocjonalia, który-

mi chcemy podzielić się z innymi. 

KONCERT JERZEGO ZELNIKA 
Serdecznie zapraszamy na koncert pt. „ŻOŁNIERZE 

WYKLĘCI, PODZIEMNA ARMIA POWRACA” z udziałem 
Jerzego Zelnika, jednego z najwybitniejszych aktorów 
polskiego kina i teatru, niezapomnianego odtwórcy roli 
faraona w filmie Jerzego Kawalerowicza i wielu innych 
wspaniałych kreacji filmowych. 

Koncert odbędzie się w sali Św. Jana Pawła II w dniu 
20 marca o godz. 8 pm. Bilety w cenie $25 dorośli, $10 
młodzież do lat 18 (weterani i harcerze w mundurach - 
wstęp wolny). do nabycia w sklepach polskich i agencjach 
oraz w Szkole Polskiej. 

W koncercie wystąpi również autor widowiska Paweł 
Piekarczyk. Więcej szczegółów w zamieszczonych ulot-
kach i plakatach. Zapraszamy na wspaniały spektakl! 

Jan Kozak 

Scripture for the week of March 15, 2015 

15 SUN 2 Chr 36:14-16, 19-23/Eph 2:4-10/Jn 3:14-21 

16 Mon Is 65:17-21/Jn 4:43-54 

17 Tue Ez 47:1-9, 12/Jn 5:1-16 

18 Wed Is 49:8-15/Jn 5:17-3020 

19 Thu 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/Rom 4:13, 16-18, 22/Mt 

1:16, 18-21, 24a or Lk 2:41-51a 

20 Fri Wis 2:1a, 12-22/Jn 7:1-2, 10, 25-30 

21 Sat Jer 11:18-20/Jn 7:40-53 

22 SUN Jer 31:31-34/Heb 5:7-9/Jn 12:20-33 

http://www.masscitizensforlife.org/
tel:617-242-4199
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $1,638.00; Kolekta II - $1,700.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Easter Flowers - Kwiaty na Wielkanoc”. 
CHURCH DONATIONS: 
♦ by Paweł Zabielski - $40 
♦ by Parishioner - $100 
♦ by Parishioner - $50 
♦ by Mr. & Mrs. Marian Ubowski - $100 
IN MEMORY OF ZENIA GROCHOWSKA : 
♦ by Helen Daniszewska - $50 
IN MEMORY OF ZENIA GROCHOWSKA TO ST. J. P. II HALL: 
♦ by Concetta Evangelista - $25 
♦ by Yvonne Gunzburger - $15 
EASTER FLOWERS: 
♦ by Rosary Society-Towarzystwo Żywego Różańca - $80 
♦ by Mr. & Mrs. Marian Ubowski - $50 
LENTEN ALMS FOR NEEDY CHILDREN IN KENYA, AFRICA: 
♦ by Fr. Józef Błaszak - $150 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, 
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! 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - marzec 2015 

Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania na-

ukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru czło-

wieka. 

Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficz-

ny wkład kobiety w życie Kościoła. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby gotowość do słuchania, jaką miała Maryja, była przykła-

dem dla wszystkich osób konsekrowanych, wezwanych do kro-

czenia za Panem na drodze rad ewangelicznych. 

RROZLICZENIEOZLICZENIE  PODATKÓWPODATKÓW  
Zaczął się czas rozliczeń podatkowych. W biurze para-

fialnym można otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożo-

nych na nasz Kościół. 

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE 
Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Śladami Świętego Jana 
Pawła II do Guadelupe i innych miejsc w Meksyku w terminie 
od 11-go do 17-go kwietnia 2015. 
Informacje oraz rezerwacje: 
Syrena Travel Agency 
10 Andrew Sq., South Boston, MA 
Tel .617-269-9123  Fax. 617-269-0030 
E-mail: syrenatravel@gmail.com www.syrenatravelagency.com 

W miniony weekend nasza 
parafia rozpoczęła Kwestę 
Katolicką 2015. Chciał-
bym podziękować wszyst-
kim, którzy włączyli się w 

ten projekt. Jeśli nie mogli Państwo uczestniczyć we 
Mszy świętej w ostatni weekend, a chcieliby złożyć 
zobowiązanie uczestniczenia w Kweście, proszę 
wziąć ze sobą kopertę do tego przeznaczoną z tyłu 
kościoła. Można również zrobić donację online na 
www.bostoncatholicappeal.org. Dziękujemy za 
wsparcie. Pomoże nam ono osiągnąć cel wyznaczony 
naszej parafii. 

LEKTORZY NA SUMIE 

03-15-2015: Dzieci 

03-22-2015: Czesław Kilian; Karol/Anna Griffin 

JAŁMUŻNA NA DZIECI W KENII 
W okresie Wielkiego Postu orga-

nizujemy pomoc głodnym i bez-

domnym dzieciom w Kenii w 

Afryce, gdzie franciszkanie pro-

wadząc misje obejmują opieką 

dzieci, często ratując je od śmier-

ci. Dla bezdomnych dziewcząt, 

które mieszkając na ulicy często 

były wykorzystywane seksualnie, założyliśmy 

i prowadzimy Rehabilitacyjny Dom Dziecka. Pomagamy 

też bardzo wielu dzieciom z biednych rodzin opłacając im 

szkołę, zapewniając opiekę zdrowotną i wyżywienie. 

Do 11 marca zebrano $ 1236. 

Bóg zapłać za jałmużnę wielkopostną, która nie tylko 

w całości zostanie przekazana zgodnie z przeznaczeniem, 

lecz powiększona o 10% przez proboszcza. 

BIBLIOTEKSA POLONIJNA 
Biblioteka Polonijna otwarta jest w pierwszą i trzecią nie-

dzielę każdego miesiąca w godzinach 12:00-1:30 pm. 

Posiadamy już dość liczny księgozbiór, który wciąż po-

większa się dzięki dotacjom. Otrzymałam książki od: pani 

Uli Radzko - „Syrena Agency”, pani Marii Fiedorczyk, 

pani Iwony Gajczak, pani Marty Saletnik, pani Doroty 

Matyczyk, państwa Małgorzaty i Piotra Gubałów, pani 

Haliny Sobieszek, pana Janusza Wicher. 

Dzięki panu Zdzisławowi Fiedorczykowi mamy nowe, 

piękne regały. Pan Fiedorczyk wykonał je nieodpłatnie, 

a koszt materiałów w części pokryła dotacja pieniężna 

pani Renaty Bester. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspieranie Bibliote-

ki Polonijnej, do której zapraszamy. 

Beata Kozak 

https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

  GORZKIE ŻALE: w środy o godz. 7:00 pm 

 w niedziele o godz. 10:30 am 

  DROGA KRZYŻOWA: w piątki o godz. 6:15 pm 

Dodatkowa okazja do SPOWIEDZI 

w każdą środę Wielkiego Postu o godz. 6:30 pm 

Matthew McDonald, przedstawiciel Ry-

cerzy Kolumba, największej świeckiej 

organizacji rzymskokatolickiej na świe-

cie zamierza mówić o Rycerzach na 

Mszach świętych w sobotę, 21 marca i 

niedzielę, 22 marca. Święty Jan Paweł II nazwał rycerzy „silną prawą rękę Kościoła.” Zainte-

resowani przynależnością do tej Organizacji będą mogli spotkać się osobiście z Rycerzem Ko-

lumba w sali parafialnej po każdej polskiej Mszy świętej. 

DDOŁĄCZOŁĄCZ  DODO  GRONAGRONA  RRYCERZYYCERZY  KKOLUMBAOLUMBA    
Rycerze Kolumba to największa na świecie katolicka 

organizacja charytatywna i bratnia skupiająca prakty-

kujących katolików - mężczyzn działających według 

zasad miłosierdzia, jedności, braterstwa i patrioty-

zmu, a jednocześnie odważnie stojących w obronie 

naszej wiary i wartości moralnych.  

Rycerze Kolumba to międzynarodowy zakon świec-

kich mężczyzn, liczący ponad 1.8 miliona członków. 

Nasz Zakon został założony przez Sługę Bożego, 

księdza Michała McGivney 133 lat temu. Św. Jan 

Paweł II mówił: „Rycerze Kolumba to prawa ręka 

Kościoła”. Jednym z naszych zadań jest wspieranie 

naszych biskupów i księży. 

Nazwa Rycerze Kolumba powstała stąd, że postać 

Krzysztofa Kolumba była symbolem ewangelizacji, 

a słowo „rycerze” miało na celu podkreślić rycerskie 

szlachetne ideały miłosierdzia i służby Kościołowi 

i państwu. 

Jak przypomina Św. Jakub „Wiara bez czynów mar-

twą jest”, dlatego Rycerze Kolumba zaangażowani są 

w działalność charytatywną, aby ulżyć losowi tych, 

którzy doświadczyli w życiu mniej szczęścia. Przy-

kładem niech będzie nasza akcja rozdawania wózków 

inwalidzkich, którą przeprowadziliśmy wspólnie 

z Caritasem. Organizujemy koncerty charytatywne, 

dzięki którym zdobywamy środki na działalność cha-

rytatywną, na pomoc potrzebującym. W jedności jest 

siła, dlatego założyciele Rycerzy Kolumba żyjąc 

w środowisku, które w otwarty sposób okazywało 

wrogość w stosunku do katolików, polegali na sile 

jedności, aby zachować swoją wiarę i walczyć o pra-

wowite miejsce w społeczeństwie. Już 130 lat temu 

siły zła próbowały rozbić jedność w Kościele i dzisiaj 

mamy podobną sytuację. 

Rozumiejąc jak bardzo istotna jest rodzina, jako naj-

mniejsza i jednocześnie najważniejsza komórka spo-

łeczna, Rycerze Kolumba działają na rzecz rozwoju 

i umacniania rodziny. Organizujemy rekolekcje dla 

rodzin i małżeństw, poradnie rodzinne i pomoc mate-

rialną.  

Jesteśmy też liczącą się organizacją w działalności na 

rzecz obrony życia poprzez własne działania jak i też 

przez wspieranie innych organizacji. W wielu miej-

scowościach Rycerze są współorganizatorami Mar-

szu dla Życia i Rodziny. 

Rycerze Kolumba to patrioci przywiązani do swojej 

Ojczyzny. Jedną z przyczyn założenia naszego zako-

nu była chęć podkreślenia faktu, ze katolicy to dumni 

obywatele swojego państwa. Rycerze Kolumba pro-

pagują patriotyzm i formują w duchu patriotyzmu 

młodzież i obywateli. Bierzemy udział w uroczysto-

ściach patriotycznych i organizujemy spotkania pa-

triotyczne z młodzieżą. 

Działalność Rycerzy Kolumba skoncentrowana jest 

w sześciu sferach: Kościół (parafia), społeczność, 

rodzina, obrona życia, młodzież oraz pomoc wzajem-

na. To są podstawowe pola działania Rycerzy, cho-

ciaż nasza działalność nie ogranicza się do nich. 

Już niedługo, bo za tydzień 21 i 22 marca będziemy 

z wizytą u was, aby osobiście zaprosić mężczyzn, 

którzy ukończyli 18 rok życia, by dołączyli do nas 

i utworzyli polskojęzyczną Radę Rycerzy Kolumba 

przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej. 

Po więcej informacji wejdź na stronę www.kofc.org/pl/ 

Rycerze Kolumba 

http://www.kofc.org/pl/

