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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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3rd Sunday of Lent 

Water has been getting lots of coverage 

in the news lately. Besides the usual prob-

lems of drought in one place and floods in 

another, there is also the discussion about 

bottled water, clean water, acid rain, wa-

ter and health, and water in the environ-

ment. To paraphrase another quote: water, 

water everywhere, and something new 

about it everyday. 

The water at Meribah and the water at 

the well in Samaria is just ordinary water. 

What makes it extraordinary is the one 

who gives it. Water is given to the people 

through the action of Moses and Jesus. 

Not only is their status as prophets af-

firmed, but the providence of God is pro-

claimed. The ordinary water becomes ex-

traordinary because it reveals the mercy 

and love of God. 

At this time of Lent, it is easy to take 

our Lenten practices for granted and see 

them as ordinary acts of sacrifice. We 

may even forget the reason why we are 

doing them. But these ordinary ways we 

grow spiritually can become extraordi-

nary because of the One who receives 

them. Prayer, sacrifice and sacrament may 

seem too simple to be worth doing and we 

may be tempted to look for something 

“bigger” to do. Resist the temptation. God 

meets us where we are—in the simple and 

ordinary.  

James Gaffney, © 2007 Karides Lic.  

to St. George Publishing 

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 

Monday, March 24, 2014  
 7:00 am † Anthony Acquaviva — Bernadette Zyglewicz 
 8:00 am † Alicja Zalewski — Siostra Barbara z mężem 

Tuesday, March 25, 2014 — ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 
 7:00 am † Edward Suski — Władzia Wygonowska & family 
 8:00 am † Evelyn Rolak — Jadzia Wiktorowska 
 7:00 pm † Józefa i Kazimierz Jagiełło — Córka z rodziną 

Wednesday, March 26, 2014  
 7:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband 
 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Genowefy 
    Kotowskiej w Dniu Urodzin — Mąż 
 7:00 pm - GORZKIE ŻALE część III 

Thursday, March 27, 2014  
 7:00 am † Antonina Albrycht — Bernadette Zyglewicz 
 8:00 am † Michalina i Józef Gradek — Zięć 
  † Janusz Sekulski — Siostra 

Friday, March 28, 2014  
 7:00 am -  
 6:00 pm - Koronka, 6:15 pm Droga Krzyżowa, Spowiedź 
 7:00 pm † Witold Szypszak — Rodzina Śnietków 

Saturday, March 29, 2014 
 8:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Nicolasa & Sebastiana 
    — Parents 
 4:00 pm † George Rutkowski — Władzia Wygonowska & family 
 7:00 pm † Mieczysław Grochowski — Jarosław z rodziną 

Sunday, March 30, 2014 - CZWARTA NIEDZIELA W. POSTU 
 8:00 am † Gertruda i Marek Gugała — Rodzina 
 9:30 am † Stanley Sr. & Josephine Saniuk;  
  † Stanley Jr. & Carol Saniuk;   — Family 
10:30 am  - GORZKIE ŻALE część I 
11:00 am † Za zmarłych z rodzin Konarski i Niewczas 
     — Alina i Stanisław Konarski 

 
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 23, 2014 

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  

24 Mon 2 Kgs 5:1-15ab/Lk 4:24-30  

25 Tue Is 7:10-14; 8:10 

  Heb 10:4-10/Lk 1:26-38  

26 Wed Dt 4:1, 5-9/Mt 5:17-19  

27 Thu Jer 7:23-28/Lk 11:14-23  

28 Fri Hos 14:2-10/Mk 12:28-34  

29 Sat Hos 6:1-6/Lk 18:9-14  

30 SUN 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a 

Eph 5:8-14 / Jn 9:1-41 or 9:1, 6-9, 

13-17, 34-38  
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III 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). 

CARDINAL DZIWISZ’ VISIT TO THE US 

In this year of canonization of Blessed John Paul II Car-

dinal Dziwisz is looking forward to greeting the Polish 

American Catholics of New England at St. Joseph Basil-

ica in Webster, MA on Tuesday, May 20, 2014 at the 

Mass at 6:00 pm followed by the a buffet dinner ($30 per 

person). 

Cardinal Dziwisz established the John Paul II Mercy 

Center in Cracow, for which he welcomes donations 

from business people and the faithful from around the 

world. There will be a luncheon meeting with the Cardi-

nal on Tuesday, May 20, 2014 at 12:30 pm for selected 

individuals. Usually, a $1,000 donation per couple is sug-

gested. Those who would like to participate in the lunch-

eon, please give your names to the parish office as soon 

as possible, so that the organizing committee can mail 

them personal invitations. The deadline originally set as 

March 24th can be prolonged by a few days. The Cardi-

nal will personally greet his guests and provide them the 

opportunity to have a photo with him. 

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 19th $696.00 has been collected. 

ROZMOWY O POLSCE 
 Aktualna sytuacja polityczna w Polsce 

 Ideologia „gender” 

 Ukraina a polska Racja Stanu 

 Wybory parlamentarne krajowe i europejskie 

Czwartek 27 marca o godz. 7 pm - sala pod kościołem. 

DR HAB. KRYSTYNA PAWŁOWICZ: prawnik, nauczyciel 

akademicki, profesor w Wyższej Szkole Administracji 

Państwowej w Ostrołęce. Uczestnik rozmów Okrągłego 

Stołu po stronie solidarnościowej. Współautorka ustawy 

o zgromadzeniach z 1990 roku. W latach 2007-2011 sę-

dzia Trybunału Stanu. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej VII kadencji. 

Organizatorzy: Klub Gazety Polskiej i Szkoła Języka Pol-

skiego im. Jana Pawła II w Bostonie. 

AKATHISTOS TO BLESSED VIRGIN MARY 
As we celebrate the Solemnity of the Annunciation of 
the Lord we would like to invite all 
our parishioners and friends for a 
great service called Akathistos. This 
service is to emphasize the great role 
that Mary played in the events of the 
History of Salvation. Join us on 
Tuesday, March 25th after the 
Mass at 7:00 pm for this great ser-
vice. All are welcome! 

PILGRIMAGE TO THE CANONIZATION OF 
BLESSED JOHN PAUL II 

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

canonized. Syrena Travel Agency is organizing two 

pilgrimages: The first pilgrimage on April 21-30 

and the second on 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. 

CATHOLIC APPEAL 2014      Thank you to all who have already pledged their support to the 2014 Catho-
lic Appeal. So far our parish contributed $ 3,590. 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. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,241.00;    Kolekta II - $1,280.00; 

Today (March 23) the collection is for 
Rekolekcje Wielkopostne — Parish Retreat. 

The Lenten retreat will be given during the Holy Week by 
Father Arkadiusz Kukałowicz, our missionary in Kenya, 
Africa. The mission in Kenya was established 30 years 
ago (in 1984) and one of the three founders and a pioneer 
was Fr. Jan Łempicki, the pastor. In addition to pastoral 
ministry, and with the help of various Churches in Europe 
and America, the missionaries are involved in many chari-
table and development works: health clinics, water pro-
jects, schools, major seminary, a Catholic printing press 
and a rehabilitation Orphanage for girls. 
At the request of the episcopate of Kenya they are devel-
oping from scratch a National Marian Shrine in a place of  
Our Lady’s apparitions at Subukia. More about this shrine 
is on www.subukia.org The majority of our Franciscan 
Friars are already native Kenyans, alumni of our Polish 
missionaries. 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
Kwiaty wielkanocne — Easter flowers 

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! 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

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 

JAŁMUŻNA DLA DZIECI W KENII 
W okresie Wielkiego Postu organizujemy pomoc głod-
nym i bezdomnym dzieciom w Kenii w Afryce, gdzie 
franciszkanie 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 opie-
kę zdrowotną i wyżywienie. Z ramienia misji za tę akcję 
od wielu lat odpowiedzialny jest Ojciec Arkadiusz Kuka-
łowicz, który wygłosi nam tegoroczne rekolekcje wielko-
postne w Wielkim Tygodniu.  
Przy ołtarzu koło krzyża stoi skarbona na jałmużnę wiel-
kopostną dla potrzebujących dzieci w Kenii. Rezygnując 
z konkretnych przyjemności (wytrawne jedzenie, papiero-
sy, alkohol, słodycze, kino) możemy zaoszczędzić środki 
na pomoc tym dzieciom. Zebrane pieniądze do Kenii za-
bierze 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 19 marca 2014 zebrano $696.00. 

WIZYTA KARDYNAŁA DZIWISZA W USA 
W tym roku kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, 
kardynał Dziwisz chce spotkać się z Polonią Nowej 
Anglii w Bazylice Świętego Józefa w Webster, MA we 
wtorek, 20 maja 2014 na Mszy świętej o 6:00 pm, 
a następnie na kolacji w formie bufetu - koszt 30 dolarów 
od osoby. 
Kardynał Dziwisz erygował Sanktuarium Błogosławione-
go Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach, na które 
zbiera darowizny od ludzi biznesu i wiernych z całego 
świata. Organizowany jest obiad z Kardynałem we 
wtorek, 20 maja, 2014 o godz. 12:30 pm dla wybranych 
osób. Sugerowany dar to $ 1000 od pary. Ci, którzy 
chcieliby wziąć udział w obiedzie proszeni są o niez-
włoczne zapisanie się w biurze parafialnym, by komitet 
organizacyjny mógł wysłać do nich imienne zaproszenia. 
Termin zgłoszenia pierwotnie ustalony na 24 marca może 
być przedłużony o kilka dni. Kardynał osobiście powita 
swoich gości i zaprosi do wspólnego zdjęcia. 

AKATYST 
KU CZCI BOGURODZICY 

W uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego, wtorek 25 marca, po Mszy 

świętej o godz. 7:00 pm odbędzie 

się Nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej zwane Akatystem. Serdecz-

nie zapraszamy! 

PIELGRZYMKA NA KANONIZACJĘ 
BŁ. JANA PAWŁA II — SYRENA TRAVEL 
Pierwsza pielgrzymka w dniach 21-30 kwietnia; 

Druga pielgrzymka w dniach 23-28 kwietnia. 

Więcej informacji: tel. - 617-269-9123;  

e-mail: syrenatravel@gmail.com 

lub www.syrenatravelagency.com. 
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„Daj nam wody do picia!” (Wj 17, 2), mówił lud rozgnie-
wany wskutek pragnienia na pustyni bezwodnej. Mojżesz 
na rozkaz Boży uderzył w skałę i wypłynęła woda 
w obfitości, „Tą skałą był Chrystus”, twierdzi św. Paweł 
(1 Kor 10, 4); była ona obrazem Mesjasza mającego się 
stać źródłem wody nie materialnej, lecz duchowej; „wody 
żywej”, danej nie jednemu narodowi, lecz wszystkim naro-
dom, aby każdy człowiek miał czym ugasić swoje pragnie-
nie i ”nie pragnął na wieki” (J 4, 14). 

Ewangelia Jana przedstawia tę rzeczywistość bardzo wy-
raźnie. Samarytanka sądząc, że zadrwiono z niej, kiedy 
Jezus siedząc przy studni 
powiedział: „Gdybyś znała 
dar Boży i wiedziała, kim 
jest, ten kto ci mówi: «Daj 
mi się napić”, prosiłabyś 
Go wówczas, a dałby ci 
wody żywej” (tamże 10), 
zaczyna dyskutować 
z Panem. On jednak twier-
dzi z powagą: „Kto będzie 
pił wodę, którą Ja mu dam, 
nie będzie pragnął na wie-
ki, lecz woda, którą Ja mu 
dam, stanie się w nim źró-
dłem wody wytryskającej 
ku życiu wiecznemu” (tamże 14). Kto otrzyma tę wodę, 
będzie posiadał w sobie trwały zarodek życia wiecznego, 
łaskę uświęcającą, której Chrystus udziela wszystkim wie-
rzącym w Niego. On jest jej niewyczerpanym źródłem; 
wystarcza zbliżyć się i zaczerpnąć. W Nim czerpie się 
przede wszystkim przez chrzest, który posługuje się wodą 
jako znakiem sakramentalnym. Aby poić się tą wodą żywą 
i ożywiającą, trzeba wierzyć. Jezus istotnie przedłuża swo-
ją rozmowę z niewiastą, aby doprowadzić ją do wiary. Ona 
zaś, z początku nieufna, powraca wreszcie do miasta 
z entuzjazmem, by głosić Mesjasza. Chrzest i wiara są to 
dwa dary ściśle złączone: kto wierzy, może być ochrzczo-
ny; a chrzest wlewa wiarę. Chrzest zanurza człowieka 
w wodzie żywej, wypływającej z przebitego Serca Chry-
stusa; w wodzie oczyszczającej, gaszącej pragnienie, oży-
wiającej. Ona w sercu wierzącego staje się „źródłem try-
skającym”, które gwałtownie bije w górę aż do życia 
wiecznego i do niego prowadzi. 

Św. Paweł mówiąc o wierze i łasce, które dają człowieko-
wi nadzieję wspólnoty życia wiecznego z Bogiem, przed-
stawia najpewniejszą rękojmię: „Nadzieja zawieść nie mo-
że, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach na-
szych” (Rz 5, 5). Łaska, uczestnictwo w naturze Bożej nie 
da się oddzielić od miłości Boga, która jest istotą Jego by-
tu i życia. Miłość ta, rozlana przez łaskę chrztu, nie jest 
oderwana, lecz konkretna. Zanurza wierzącego w nurt tej 
miłości nieskończonej, która skłoniła Chrystusa do śmierci 
za grzeszników. Czy można wątpić o podobnej miłości? 
„Z największą trudnością podejmuje się ktoś umrzeć za 
człowieka sprawiedliwego — twierdzi Apostoł — chociaż 
może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś 

ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość wła-
śnie przez to, że Chrystus umarł za nas” (tamże 7-8). Ta-
jemnica wielkanocna, którą liturgia ma obchodzić, ukazu-
je, że Chrystus staje się dla ludzi źródłem wody żywej, 
wytryskającej ku życiu wiecznemu właśnie dzięki miłości 
nieskończonej, jaka go prowadzi na śmierć dla ich zbawie-
nia. Chrześcijanin, aby odpłacić za taką miłość, nie może 
uczynić nic innego, jak dać się opanować i przemienić ła-
sce i miłości aż do upodobnienia się do Chrystusa ukrzy-
żowanego. 

MODLITWA: O Panie, by nam odsłonić tajemnice Two-
jej pokory, siedziałeś zmę-
czony przy studni i prosiłeś 
Samarytankę o wodę do 
picia. Ty udzieliłeś jej daru 
wiary, a raczyłeś pragnąć 
jej wiary; prosisz ją 
o wodę, a rozpalasz w niej 
ogień miłości Bożej. Dlate-
go prosimy Twoją nie-
zmierzoną łaskawość, aby-
śmy opuścili głębokie 
ciemności występku, po-
rzucili wodę szkodliwych 
namiętności, a nieustannie 
pragnęli Ciebie, który je-

steś źródłem życia i dobroci (Prefacja ambrozjańska). 

O litościwy, o miłościwy Panie duszy mojej, Ty powie-
działeś także: „Przyjdźcie do Mnie wy, którzy pragniecie, 
a Ja wam dam pić”. Jakżeby nie miał cierpieć pragnienia 
ten, kto żywcem się pali w płomieniach pożądliwości 
nędznych rzeczy ziemskich? O, jakże potrzebna jest takie-
mu woda, aby nie spłonął do szczętu! 

Wiem, o Panie mój, że w miłosierdziu swoim nikomu tej 
wody nie odmówisz. Sam to obiecałeś, a słowa Twoje nie 
zwodzą. Ale jeśli ten nieszczęśliwiec, wzrósłszy wśród 
takiego ognia i do niego przywykłszy, już upalenia jego 
nie czuje i w zaślepieniu swoim nie może się upamiętać, 
jaki na to sposób, Boże mój, jaki jeszcze może być dla 
niego ratunek? Ty, o Panie, po to przyszedłeś na świat, 
abyś temu złu zaradził. Wspomóż wiec, Panie, bo im trud-
niej zaradzić, tym jawniej okażesz wielkość zmiłowania 
swego. 

Rozmawiając z Samarytanką powiedziałeś, że kto z tej 
wody pije, nie będzie pragnął na wieki. Wielka to prawda 
ogłoszona przez Ciebie, Prawdę wieczną! Dusza pijąca tę 
wodę nie pragnie żadnej rzeczy ziemskiej, lecz niewypo-
wiedzianie większym pragnieniem pragnie rzeczy życia 
przyszłego, a wzdycha do nich z takim pożądaniem, że nic 
można go porównać z jakimkolwiek pragnieniem przyro-
dzonym. Jak bardzo pragnę, o Panie odczuwać to pragnie-
nie, bo dajesz mi zrozumieć jego niewypowiedzianą ce-
nę! (Św. Teresa od Jezusa: Wołania 9, 1; zob. Droga 19, 
2). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

PPANIEANIE, , DAJDAJ  MIMI  TEJTEJ  WODYWODY, , ABYMABYM  JUŻJUŻ  NIENIE  PRAGNĘŁAPRAGNĘŁA  


