
 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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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. 

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

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 
Fr. Wiesław Ciemięga OFMConv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFMConv. - in residence 
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  
Zostanie wybrana przed Wielkanocą - To be elected. 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  
Zostanie wybrana - To be elected before Easter. 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 

 Sala bł. Jana Pawła II — 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 niedziele, sala J.P 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. 617-265-8132 

 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 - 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 

 Teatr Polski / 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 

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 
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2nd Sunday of Lent 

Late in spring, my young nieces would 

stay with me for a few hours while their 

parents worked. I had them plant an assort-

ment of small flowering plants. During the 

summer, they often would help me water 

the garden and marvel at the size and 

beauty of the flowers that grew so quickly. 

By summer’s end, the mature plants added 

beauty and grace to an otherwise barren 

spot. 

When Jesus is transformed before the 

Apostles, he is not just a bright light in a 

dark moment. He reveals something new 

and as yet unseen: the glory of the Father, 

proclaimed in the Law and the Prophets, 

and now fully seen in the person of Jesus. 

This is God’s love and mercy, promising 

new hope and new life to the whole world. 

Encouraged by their vision, the Apostles 

would be the first to witness to Jesus and to 

the Gospel. 

Every so often, we may get a small in-

sight into faith. An understanding of the 

Gospel, or a new appreciation for the sacra-

ments or a sense of awe during a special 

holy day can reinvigorate our faith. It gives 

us an added incentive to seek the truth or to 

delve more deeply into our beliefs. It may 

also be the little spark that renews a falter-

ing faith. Look for those little moments 

when we are transformed. When we seek 

the Lord, He is always to be found. 

James Gaffney, © 2007 Karides Lic. to St. 
George Publishing 

Saturday, March 15, 2014 
 8:00 am † Janina Widawska — Syn Wiesław z rodziną 
 4:00 pm † Anna Saraczyński — Kotecki Family 
 7:00 pm † Ewa Sendrowska — Rodzice i rodzeństwo 

Sunday, March 16, 2014 - DRUGA NIEDZIELA W. POSTU 
 8:00 am † Barbara Karbowska — Yolanta Karbowska 
 9:30 am † Jennie Skayne (2 anniv.) - Family 
 10:30 am   GORZKIE ŻALE część III 
 11:00 am - Za Parafian — For our Parishioners (Msza dziecięca) 

Monday, March 17, 2014 (św. Patryka) 
 7:00 am † Evelyn Rolak — Bernadette Zyglewicz 
 8:00 am † Maria Kołodziej — Córka i wnuczka 

Tuesday, March 18, 2014  
 7:00 am - 
 8:00 am † Edward Pawłowski (6 roczn.) — syn Czarek z mamą 
  † Helena Pawlik (14 roczn.) i Oliver Winsett 
      — Mąż i dziadek 
  † Leszek Szonert — Halina Parol z rodziną 

Wednesday, March 19, 2014 - UROCZ. ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 7:00 am † Czesław & Maria Baclawski — Family 
 8:00 am † Józef Sadowski — Żona z dziećmi 

 7:00 pm † Ireneusz Rogowski — Syn Sylwester 
po Mszy św. - GORZKIE ŻALE część I 

Thursday, March 20, 2014  
 7:00 am † John & Loretta McBride & all the deceased 
     of McBride Family — Family 
 8:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Alicji, Zdzisława 
     i Bogusława Fiedorczyk — Mama 

Friday, March 21, 2014  
 7:00 am -  
 6:00 pm - Koronka, 6:15 pm Droga Krzyżowa, Spowiedź 
 7:00 pm † Józef Marciniak — Alicja Kozakiewicz z rodziną 

Saturday, March 22, 2014 
 8:00 am † Antoni Kołakowski — Janina Modzelewska 
 4:00 pm † Alicja Wajdemajer (anniv.) - Agnieszka Caissie z rodz. 
 7:00 pm † Za Zmarłych z rodzin Hreczyńskich i Machnickich 
      — Rodzina 

Sunday, March 23, 2014 - TRZECIA NIEDZIELA W. POSTU 
 8:00 am † Mirosław Mikutowicz i Robert Kupczak 
      — Jarosław Rogowski 
 9:30 am - Za Parafian — For our Parishioners 
10:30 am   GORZKIE ŻALE część II 
11:00 am † Za zmarłych z rodziny Dubrówko — Rodzina 

 
Płyty CD z Gorzkimi Żalami w wykonaniu Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II można nabyć w biurze parafialnym lub w zakrystii w cenie $15.00. 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Scripture for the week of March 16, 2014 
16 SUN Gn 12:1-4a/2 Tm 1:8b-10 

  Mt 17:1-9  

17 Mon Dn 9:4b-10/Lk 6:36-38  

18 Tue Is 1:10, 16-20/Mt 23:1-12  

19 Wed 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 Thu Jer 17:5-10/Lk 16:19-31  

21 Fri Gn 37:3-4,12-13a,17b-28a 

  Mt 21:33-43, 45-46  

22 Sat Mi 7:14-15, 18-20 

  Lk 15:1-3, 11-32  

23 SUN Ex 17:3-7/Rom 5:1-2, 5-8/Jn 4:5-

42 or 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42  
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II SUNDAY OF LENT 

POPE’S PRAYER INTENTIONS - MARCH 
Universal: That all cultures may respect the rights and 

dignity of women. 
Mission: That many young people may accept the Lord’s 

invitation to consecrate their lives to proclaim-
ing the Gospel. 

DEVOTIONS 
♦ Sunday - 10:45 am - prayers for the parish and priests 
♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 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 Czestochowa. 

♦ 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). 

ELECTIONS TO PARISH COUNCIL 
& TO FINANCE COUNCIL 

For the last few weeks we have been asking our Pa-

rishioners to propose names of our Parishioners - 

candidates to our new Parish Council and Finance 

Council. Thank you for having done this. If you 

have not yet proposed your candidates, and you still 

wish to do so, you may do it today (March 16th) by 

writing their names on the provided sheets of paper. 

Each adult (18+) Parishioner may propose three 

candidates to the Parish Council and one to the Fi-

nance Council. Your votes will be counted and a list 

of candidates will be set up by a commission ap-

pointed by the pastor. Soon the Parishioners will 

receive by mail the election cards. Only five mem-

bers of Parish Council and two members of Finance 

Council will be elected, and the same number will 

be appointed by the pastor. The list of Parish Coun-

cil members should be announced on Fifth Sunday 

of Lent, April 6th, 2014. 

Qualifications of the members: 

 A Catholic who has been registered and active 

in the parish at least for the last 6 months; 

 Participation in the sacramental life of the 

Church; 

 Age 18 or older. 

ALMS FOR CHILDREN IN KENYA 
In Lent, our parish organizes help to the hungry and 

homeless children in Kenya, Africa, where the Francis-

cans run missions and take care of children, often sav-

ing 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. For many years for 

this action has been responsible Father Arkadiusz Ku-

kałowicz, who will preach to us Lenten retreat during 

Holy Week this year. 

Therefore next to the Cross at the altar is a box for 

Lenten alms to help the needy children in Kenya. Re-

signing from specific pleasure (luxuries food, ciga-

rettes, alcohol, candies, theatre) we can save money to 

help these children. All the money collected in the box 

will be taken to Kenya by Father Arkadiusz personally. 

Thus there will be no external costs of this action, and 

100% of it will go to the intended purpose. 

As of March 12th $ 274.00 has been collected. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

Maya Helena Choudhury - 03.16.2014 

after 11:00 am Mass 

THIRD FRIDAY IN HONOR OF DIVINE MERCY 

The Sisters of Our Lady of Mercy warmly invite you to 

celebrate the Eucharist in honor of Divine Mercy every 

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

Third Friday this month falls on March 21st. Exposi-

tion of the Blessed Sacrament begins at 6:00 pm, the 

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

Mass celebrated by Fr. Richard Clancy at 7:00 pm. For 

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

I have opened My Heart as a living fountain of mercy. 

Let all souls draw life from it. Let them approach this 

sea of mercy with great trust (Diary, 1520). On the cross, 

the fountain of My mercy was opened wide by the lance 

for all souls — no one have I excluded! (1182). I am 

offering people a vessel with which they are to keep com-

ing for graces to the fountain of mercy. That vessel is 

this image with the signature: "Jesus, I trust in 

You" (327). The graces of My mercy are drawn by 

means of one vessel only, and that is — trust. The more 

a soul trusts, the more it will receive (1578). 

FROM ZIGGY’S TOURS 

A trip for Mercy Sunday to Stockbridge on 26 of April - 

for more information and reservations, please call 

the Ziggy’s Tours, tel.: 617-288-7777 

or e-mail: ziggy@ziggystours.net 

OD ZIGGY’S TOURS 

Wyjazd do Stockbridge na uroczystość Niedzieli Miłosier-

dzia dnia 26 kwietnia - po więcej informacji i rezerwację 

proszę dzwonić do Ziggy’s Tours, tel.: 617-288-7777 

lub e-mail: ziggy@ziggystours.net 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,895.00;    Kolekta II - $1,375.00; 

♦ Richard Rolak: donation for snow removal - $100 
♦ Anna Maria Nowicki: donation for Heritage of Our 

Faith Project - $40 
♦ Connie Bielawski: donation for Heritage of Our 

Faith Project - $100 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
Rekolekcje Wielkopostne — Parish Retreat. 

Rekolekcje wygłosi nam w Wielkim Tygodniu ojciec 
Arkadiusz Kukałowicz, nasz misjonarz w Kenii, 
w Afryce. Misja w Kenii powstała 30 lat temu 
(w 1984) a jednym z trzech założycieli i pionierem 
był proboszcz naszej parafii o. Jan Łempicki. Oprócz 
posługi duszpasterskiej, przy pomocy Kościołów 
z Europy i Ameryki prowadzimy tam liczne dzieła 
charytatywne: przychodnie zdrowia, projekty wodne, 
szkoły, wyższe seminarium duchowne, drukarnię ka-
tolicką, rehabilitacyjny Dom Dziecka dla dziewcząt. 

Na prośbę episkopatu Kenii rozwijamy od podstaw 
Narodowe Sanktuarium Maryjne w miejscu objawień 
Matki Bożej (Subukia). Więcej o tym sanktuarium na 
www.subukia.org Ogromną większość naszych 
wspólnot misyjnych stanowią już rodzimi franciszka-
nie wychowankowie naszych polskich misjonarzy. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - MARZEC 
Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były 
szanowane prawa i godność kobiet. 
Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpo-
wiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia 
głoszeniu Ewangelii. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby Wielki Post był dla nas czasem sprzyjającym życiu 
na sposób ubogich w duchu, którzy ufają Bogu we 
wszystkim i odkrywają Jego obecność w swoim życiu. 

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. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

ZMARŁ 

Śp. EEDWARDDWARD  SSUSKIUSKI  l. 89l. 89  
Dobry Jezu, nasz Panie 

daj mu wieczne spoczywanie. 

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ 
I DO RADY FINANSOWEJ 

Przez kilka ostatnich tygodni prosiliśmy Parafian 

o zgłaszanie kandydatów do Rady Parafialnej i Ra-

dy Finansowej.  Za zgłoszone kandydatury dzięku-

jemy. Jeśli ktoś chciałby jeszcze zgłosić swych kan-

dydatów, może to uczynić dziś (16 marca) wypisu-

jąc ich nazwiska i imiona. Każdy może zgłosić 

maksymalnie trzech kandydatów do Rady Parafial-

nej i jednego do Rady Finansowej. W tym celu 

przygotowaliśmy kartki. Jedna osoba może wypeł-

nić tylko jedną kartkę i wrzucić ją do urny z tyłu 

kościoła. Zgłaszać mają prawo wyłącznie dorośli 

(18+ lat) członkowie naszej parafii. 

Komisja wyznaczona przez proboszcza podliczy 

kartki i utworzy listę wyborczą. Wkrótce, drogą li-

stowną nasi Parafianie otrzymają karty do wyboru 

Rady Parafialnej i Rady Finansowej. Wybranych 

zostanie pięciu członków Rady Parafialnej i dwóch 

członków Rady Finansowej. Tyle samo zostanie 

mianowanych przez proboszcza. Przewiduje się, że 

pełen skład obu rad zostanie ogłoszony w piątą nie-

dzielę Wielkiego Postu, 6 kwietnia. 

Członek Rady Parafialnej (i Rady Finansowej) musi 

spełniać następujące warunki: 

 być katolikiem zarejestrowanym i aktywnym 

w parafii od przynajmniej 6 miesięcy; 

 uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła; 

 być osobą dorosłą (ponad 18 lat). 

JAŁMUŻNA DLA DZIECI W KENII 
W okresie Wielkiego Postu organizujemy pomoc głodnym i bezdomnym dzieciom w Kenii w Afryce, gdzie franciszka-

nie prowadząc misje obejmują opieką dzieci, często ratując je od śmierci. 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. Z ra-

mienia misji za tę akcję od wielu lat odpowiedzialny jest Ojciec Arkadiusz Kukałowicz, który wygłosi nam tegoroczne 

rekolekcje wielkopostne w Wielkim Tygodniu.  

Przy ołtarzu koło krzyża stoi skarbona na jałmużnę wielkopostną dla potrzebujących dzieci w Kenii. Rezygnując z kon-

kretnych przyjemności (wytrawne jedzenie, papierosy, alkohol, słodycze, kino) możemy zaoszczędzić środki na pomoc 

tym dzieciom. Zebrane pieniądze do Kenii zabierze osobiście Ojciec Arkadiusz. Mamy zatem pewność, że nie będzie 

żadnych kosztów ubocznych tej akcji, czyli że złożone ofiary w 100% trafią na przeznaczony cel.  

Do dnia 12 marca 2014 zebrano $274.00. 



 

6  

Temat dwóch pierwszych czytań na dzisiejszą niedzielę 
mógłby być zatytułowany: powołanie wierzących. 
W Starym Testamencie (Rdz 12, 1-4a) czytamy historie 
powołania Abrahama, przodka narodu wybranego i ojca 
wszystkich wierzących. „Pan rzekł do Abrahama: «Wyjdź 
z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, 
który ci ukażę»”. Cudowna i tajemnicza wiara tego czło-
wieka, który chociaż pochodzi z rodu bałwochwalczego, 
wierzy w jednego prawdziwego Boga do tego stopnia, że 
opuszcza wszystko — ziemię i rodzinę — aby iść za gło-
sem Tego, który go wzywa ku nieznanemu przeznaczeniu. 
Abraham wychodzi, będzie żył jako koczownik udając się 
z miejsca na miejsce według poleceń 
Boga, wierząc, przeciw wszelkiej oczy-
wistości, że On wypełni swoją obietnicę: 
„Uczynię z ciebie wielki naród”. 

W drugim czytaniu św. Paweł mówi 
o powołaniu chrześcijanina, który widzi 
korzeń swego w powołaniu Abrahama, 
lecz wie, że został oświecony 
i podniesiony przez łaskę Chrystusa. 
„Bóg nas wybawił i wezwał świętym 
wezwaniem, nie na podstawie naszych 
czynów, lecz stosownie do własnego 
postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie 
Jezusie”. Abraham został powołany ze względu na Chry-
stusa, Jemu miał przygotować lud, z którego Pan się naro-
dzi; lecz chrześcijanin został powołany do orszaku Chry-
stusa przez łaskę wynikającą z tajemnicy paschalnej Jego 
śmierci i zmartwychwstania. Abraham oglądał z daleka 
dzień Chrystusa; chrześcijanin widzi Go z bliska, żyjąc 
w czasie już uświęconym przez przyjście Zbawiciela. Jeśli 
Abraham odpowiedział tak doskonale na wezwanie Boże, 
o ileż doskonalej jest obowiązany uczynić to chrześcijanin 
— teraz, kiedy Jezus Chrystus „przezwyciężył śmierć, a na 
życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2 
Tm 1, 10). 

Według dawnej tradycji, dzisiaj odczytuje się ewangelię 
o Przemienieniu (Mt 17, 1-9), które Jest syntezą tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Pana oraz wyrazem powoła-
nia chrześcijańskiego. Fakt, jaki miał miejsce „sześć dni 
później” — wyznanie wiary Piotra w Cezarei, a po nim 
bezpośrednio pierwsza zapowiedź męki, ukazuje się jako 
potwierdzenie oświadczenia: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Bo-
ga żywego” (Mt 16, 16), a równocześnie jako zachęta dla 
Apostołów, aby nie upadli na duchu wskutek cierpień, ja-
kie miały Jezusowi przypaść w udziale. Potrzebne było, 
aby zrozumieli, że Męka nie tylko nie niszczy chwały Sy-
na Bożego, lecz jest koniecznym ku niej przejściem. 
„Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). 
Na ten widok Piotr wybucha: on, który zareagował gwał-
townie na zapowiedź Męki, teraz wobec chwały Mistrza 
umiłowanego woła z zapałem: „Panie, dobrze, że tu jeste-
śmy” (tamże 4). Krzyż przeraził go, chwała natomiast pod-
nosi i chciałby w niej trwać zapominając o wszystkim in-
nym. Lecz widzenie uszczęśliwiające na Taborze jest tylko 

zapowiedzią chwały Zmartwychwstania, jest umocnie-
niem, by tym odważniej iść za Jezusem drogą wiodącą na 
Kalwarię. Wszystko to wyraził głos pochodzący z nieba: 
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie”. Ojciec ma upodobanie w Synu, który 
chociaż dzieli z Nim naturę boską, godzi się ukryć chwałę 
pod zasłoną swojego ciała, a jeszcze bardziej pod wzgardą 
krzyża. Uczniowie powinni Go zawsze słuchać, zwłaszcza 
gdy mówi z krzyża i naucza drogi do Niego wiodącej. Po-
wołanie chrześcijanina oznacza upodobnienie się do Jezu-
sa ukrzyżowanego, by kiedyś upodobnić się do Niego 
w chwale. 

MODLITWA: O Boże, który nakazałeś 
nam słuchać Twojego umiłowanego Syna, 
posilaj nas wewnętrznie swoim słowem 
i oczyszczaj oczy naszego ducha, abyśmy 
mogli cieszyć się oglądaniem Twojej 
chwały. 

Bez wahania słuchajcie mego Syna, 
w którym mam upodobanie, którego prze-
powiadanie objawiło Mnie, a pokora 
uwielbiła. On jest prawdą i życiem, moją 
mocą i mądrością. Słuchajcie Go: tajemni-

ce prawa zapowiedziały Go, język proroków wysławiał. 
Jego słuchajcie: On zbawia świat przez swoją krew... Jego 
słuchajcie: On otwiera drogę do nieba i narzędziem krzyża 
przygotowuje dla was stopnie prowadzące do Królestwa... 

Ożyw, o Panie, moją wiarę według nauki Twojej Ewange-
lii, i spraw, aby nie wstydziła się Twojego krzyża, przez 
który świat został odkupiony. Spraw, abym nie lękał się 
cierpienia dla sprawiedliwości, ani nie wątpił w obiecaną 
nagrodę: przez trud dochodzi się do odpoczynku, a przez 
śmierć do życia. 

Ty, o Chryste, przyjąłeś na siebie słabości naszej nędznej 
natury, lecz jeśli będziemy wytrwale oddawać Ci świadec-
two i cześć, również i my zwyciężymy to, co Ty zwycię-
żyłeś, i otrzymamy to, co obiecałeś... Trzeba wypełniać 
przykazania i znosić przeciwności; spraw, niechaj zawsze 
rozbrzmiewa w naszych uszach głos Ojca Twego, który 
kiedyś dał się słyszeć: „To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie”. 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

O BO BOŻEOŻE, T, TYY  NASNAS  WEZWAŁEŚWEZWAŁEŚ  ŚWIĘTYMŚWIĘTYM  WEZWANIEMWEZWANIEM  (2 Tm 1, 9)   

RELIKWIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO  

W NASZYM KOŚCIELE 
Przypominamy, że w naszym kościele posiadamy reli-

kwie Krzyża Świętego: maleńką odrobinkę drzewa Krzy-

ża, na którym Pan Jezus umarł dla naszego zbawienia. Są 

one umieszczone w prezbiterium u stóp głównego Krzy-

ża w miejscu wygodnym do ucałowania. Dokładnie po-

kazuje to pierwsza strona okładki tego biuletynu. W reli-

kwiarzu widnieje napis: „Ex Ligno Crucis D. N. J. 

C.” (D. N. J. C. = Domini Nostri Jesu Christi), czyli 

„Z Drzewa Krzyża Pana Naszego Jezusa Chrystusa”. 

Zachęcamy do uczczenia tych relikwii zwłaszcza w okre-

sie Wielkiego Postu. 


