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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  
Wybory dzisiaj (30 marca 2014). - Election today. 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  
Zostanie wyznaczona. - To be nominated by the pastor. 

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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4th Sunday of Lent 

A popular proverb says that religion is 

caught, not taught. Both children and adults 

learn more about faith by seeing others prac-

tice it than by reading a catechism. Most of us 

can recall devout parents, an active commu-

nity of faith, and the good example of sisters 

and priests. These were the people who 

shaped our life of faith, who taught us what it 

meant to be a member of a church commu-

nity. They gave their time, talent and treasure 

to build churches, schools, halls and programs 

that made the parish a reality. And we are the 

ones who benefit. 

Never underestimate the power of good ex-

ample. Being kind and generous, praying be-

fore meals, regularly attending Mass, fre-

quenting the sacraments, having an interest in 

the Bible, and displaying religious symbols in 

your home say a lot about your faith. Living 

in the Presence of God is more convincing 

than a thousand lectures—or sermons. When 

we practice what we believe, the preaching 

comes in a subtle form that teaches more than 

words can say. We become the instruments of 

grace and faith. 

James Gaffney, © 2007 Karides Lic.  

to St. George Publishing 

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 - IV NIEDZIELA W. POSTU LETARE 
 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 

Monday, March 31, 2014  
 7:00 am - Za Parafian — for our Parishioners 
 8:00 am † Zygmunt Dworański — Żona 

Tuesday, April 1, 2014  
 7:00 am  
 8:00 am † Edward Suski — Teresa Jaśkiewicz 

Wednesday, April 2, 2014  
 7:00 am † Henryk and Anna Baclawski — Family 
 8:00 am † Bronisław Bućko — Rodzina Mendel  
 7:00 pm - GORZKIE ŻALE część II 

Thursday, April 3, 2014  
 7:00 am  
 8:00 am - W intencji powołań 

Friday, April 4, 2014  
 7:00 am † John & Jean Adamczek — Joyce Ellis 
 6:00 pm - Koronka, 6:15 pm Droga Krzyżowa, Spowiedź 
 7:00 pm † Za zmarłych z rodz. Liszkiewicz, Dąbrowski  
     i Szczepański — Mirosław z rodziną  

Saturday, April 5, 2014 
 8:00 am † Jan i Janina Kilian,  
     Franciszek i Aniela Kozioł — Dzieci i wnuki 
 4:00 pm - Za Parafian — for our Parishioners 
 7:00 pm - O zdrowie i błog. Boże dla Marii Saletnik 
     z okazji 80-tych urodzin — Syn z rodziną 

Sunday, April 6, 2014 - PIĄTA NIEDZIELA W. POSTU 
 8:00 am † Salomea Pawłowska - Współpracownicy Zofii Walczak 
 9:30 am - God’s blessing for Ewa, Janusz & their children 
    — Mother and grandmother 
10:30 am  - GORZKIE ŻALE część III 
11:00 am † Salomea Pazdyk, Halina Boryczka - Rodzina Boryczka 

 

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 30, 2014 

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  

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

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

2 Wed Is 49:8-15/Jn 5:17-30  

3 Thu Ex 32:7-14/Jn 5:31-47  

4 Fri Wis 2:1a, 12-22 

  Jn 7:1-2, 10, 25-30  

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

6 SUN Ez 37:12-14/Rom 8:8-11/Jn 11:1-

45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45  
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IV SUNDAY OF LENT - LETARE 

POPE’S PRAYER INTENTIONS - APRIL 
Universal: That governments may foster the protection of 

creation and the just distribution of natural 
resources. 

Mission: That the Risen Lord may fill with hope the 
hearts of those who are being tested by pain and 
sickness. 

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). 

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 26th $1,043.00 has been collected. 

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 $ 4,310. 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. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

Daniel Victor Śliwiński  

04.13.2014 o godz. 1:30 pm  

W uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, 25 marca 2014 po 
Mszy świętej wieczornej Chór 
Parafialny wykonał Akatyst 
(hymn pochwalny szczególnie 
typowy dla Kościołów Wschodu) 
ku czci Bogurodzicy. Modlitwie 
przewodniczył o. Wiesław, który 
pobłogosławił też uczestników 
ikoną Matki Bożej Kazańskiej. 
Bóg zapłać. 

ZMARLI 

Śp. MMAREKAREK  WWRÓBELRÓBEL  l. 34l. 34  

Śp. KKAZIMIERZAZIMIERZ  PPACOCHAACOCHA  l. 63l. 63  
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,991.00;    Kolekta II - $1,340.00; 
♦ Heritage of our Faith - by a Parishioner - $500 

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

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - KWIECIEŃ 
Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę 
świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr 
i zasobów naturalnych. 
Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napeł-
nił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból 
i chorobę. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby nasze serca i spojrzenia były zawsze proste 
i czyste i aby umiały dostrzec uświęcającą obecność 
Zmartwychwstałego we wszystkich okolicznościach 
życia. 

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! 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LETARE 

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 26 marca 2014 zebrano $1,043.00. 

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. 

PROJEKT „DZIEDZICTWO NASZEJ WIARY” 

Jak widzimy rozpoczęty przed ponad rokiem przez Parafię 
projekt „Dziedzictwo naszej wiary” zbliża się ku końcowi. 
Poczet Świętych i Błogosławionych, głównie polskich 
(lub patronów Polski) jest już prawie ukończony. Drukiem 
wytłuszczonym zaznaczono postacie na nowych 
obrazach. 

W górnym rzędzie widzimy: 1) Św. Cyryl i Metody 
(patronowie Europy), 2) Św. Wojciech (patron Polski), 
3) Święci Benedykt, Jan, Izaak, Mateusz i Krystyn 
(pierwsi męczennicy polscy), 4) Święci Andrzej Świerad 
i Benedykt, 5) Św. Stanisław biskup (patron Polski), 
6) Św. Jacek Odrowąż (patron Śląska), 7) Św. Kinga, 
8) Św. Bronisława, 9) Św. Antoni Padewski, 
10) Św. Cecylia. 

W dolnym rzędzie: 1) św. Jadwiga (królowa Polski), 
2) bł. Dorota z Mątowów (patronka Pomorza), 
3) św. Kazimierz Królewicz (patron Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów), 4) św. Stanisław Kostka (patron 
młodzieży), 5) św. Albert Chmielowski, (patron ubogich) 
6) św. Andrzej Bobola (patron Polski), 7) bł. Jan 
Beyzym (opiekun trędowatych), 8) św. Rafał Kalinowski 
(patron Podlasia i Sybiraków), 9) bł. Karolina Kózkówna 
(dziewica i męczennica), 10) bł. Jerzy Popiełuszko. 
(męczennik, patron robotników i Solidarności). 

Obrazy te zostaną jeszcze podpisane imionami postaci. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
projektu, zarówno Ofiarodawcom, jak i Wykonawcy: Pani 
Ani Leliwa oraz Ojcu Wiesławowi. 

HERITAGE OF OUR FAITH PROJECT 

As you can see, the project started by the parish over a year 
ago is about to end. The gallery of Saints and Blessed, mainly 
Polish (or Polish patrons) is almost finished. Indicated in bold 
characters are the new images. 

In the upper row: 1) St. Cyril and Methodius (patrons of 
Europe), 2) St. Adalbert (the patron saint of Poland), 
3) Saints Benedict, John, Isaac, Matthew and Krystyn (the 
first Polish martyrs), 4) Saints Andrew Świerad and Bene-
dict, 5) St. Stanislaus Bishop (patron Polish), 6) St. Jacek 
Odrowąż (patron saint of Silesia), 7) St. Kinga, 8) St. Bro-
nislawa, 9) St. Anthony of Padua, 10) St. Cecilia.  

In the lower row: 1) St. Hedwig (queen of Poland), 2) Bl. Do-
rothy of Mątowy (patroness of Pomerania), 3) St. Kazimierz 
the Prince (patron saint of Polish-Lithuanian Commonwealth), 
4) St. Stanislaus Kostka (patron saint of youth), 5) St. Albert 
Chmielowski, (patron saint of the poor) 6) St. Andrew 
Bobola (patron saint of Poland), 7) Bl. John Beyzym 
(guardian lepers), 8) St. Raphael Kalinowski (patron saint of 
the Podlasie and Siberians), 9) Bl. Carolina Kózkówna 
(virgin and martyr), 10) Bl. George Popieluszko (martyr, 
patron saint of workers and Solidarity movement).  

Soon these images will bear proper subtitles. 
Thank you to all those who made this project possible: both 
the Donors and the Artist - Mrs. Ania Leliwa. Special thanks 
to Fr. Wiesław. God bless you all. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w


 

6  

Głównym tematem Mszy dzisiejszej jest Jezus 

„światłość”, a przez porównanie — chrześcijanin, „Syn 

światłości”. „Ja jestem światłością świata — oświadczył 

Pan — kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 

lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12); nieco później 

pokazał praktycznie rzeczywistość tego twierdzenia 

przywracając wzrok ślepemu od urodzenia. Pan dokonał 

tego cudu bez niczyjej prośby, inicjatywa pochodziła 

wyłącznie od Niego, a uczynił to w celu ściśle 

określonym: „Potrzeba nam pełnić dzieła Te-

go, który Mnie posłał, dopóki jest dzień... 

jak długo jestem na świecie, jestem świa-

tłością świata” (J 9, 4-5). Jezus jest 

dniem jasnym, światłością, która roz-

prasza ciemności świata; aby ludzie 

przekonali się o tym, dokonuje 

cudu: uczynił trochę błota ze śli-

ny, pomazał nim oczy ślepego 

od urodzenia i posłał go, by 

obmył się w sadzawce Siloe. 

„On odszedł, obmył się 

i wrócił widząc” (tamże 7). 

Głośny cud jest tylko począt-

kiem głębokiego przeobraże-

nia, jakiego Jezus pragnie 

dokonać w tym człowieku. 

Światło fizyczne przywrócone zga-

szonym oczom jest znakiem i narzędziem 

światła duchowego, jakiego Pan mu udziela, wzbudza-

jąc w nim akt wiary: „Czy ty wierzysz w Syna Człowie-

czego?... Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon” (tamże 35. 

38). Wszystko zmienia się w życiu tego, który był ślepy 

od urodzenia. Odzyskać wzrok, gdy zawsze żyło się jak-

by w ciemnościach, to niejako narodzić się na nowo 

i zacząć całkiem nowe życie: nowe znajomości, wzrusze-

nia, kontakty. Lecz o wiele więcej zmienia się w duszy 

tego człowieka oświeconego żywą wiarą, że tak spokoj-

nie opiera się sprzeciwom i obelgom Żydów, iż zostaje 

„precz wyrzucony” z synagogi (tamże 34). 

Oto symbol całkowitego przeobrażenia, jakie dokonuje 

się w ochrzczonym. „Niegdyś byliście ciemnością, lecz 

teraz jesteście światłością w. Panu” (Ef 5, 8). Przez sa-

krament chrztu człowiek przechodzi z ciemności grzechu 

do światła życia w Chrystusie, ze ślepoty duchowej do 

poznania Boga przez wiarę, która oświeca całe istnienie 

człowieka, dając mu nowy zmysł i kierunek. Dlatego: 

„Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem 

światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, 

i prawda” (tamże 8-9). Postępowanie chrześcijanina po-

winno być świadectwem „otrzymanego. przezeń chrztu, 

powinno stwierdzać czynami, że Chrystus jest dla niego 

nie tylko światłem umysłu, lecz także „światłością ży-

cia”. Ochrzczonemu nie odpowiadają już uczynki ciem-

ności — grzech — lecz uczynki światłości. 

„Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci 

Chrystus” (tamże 14). Te słowa przytoczone przez św. 

Pawła i wyjęte, jak się zdaje, z hymnu chrzcielnego, wzy-

wały katechumenów, aby się budzili ze snu, ze śmierci 

grzechu, i dali się oświecić Chrystusowi, Ta sama zachęta 

odnosi się — z większą słusznością — również do już 

wcześniej ochrzczonych. Istotnie, każdy chrześcijanin wi-

nien nieustannie i coraz bardziej się oczyszczać 

z wszelkiej plamy grzechu, aby mógł stale otwie-

rać się na światło Chrystusa. Właśnie dlatego, 

że Chrystus jest światłością świata, powoła-

niem chrześcijanina jest odbijać tę świa-

tłość i dawać jej odblask swoim wła-

snym życiem. Dzisiaj zgromadzenie 

wiernych prosi o tę łaskę na zakoń-

czenie Mszy: „Boże, Ty oświecasz 

każdego człowieka na ten świat 

przychodzącego, oświeć nasze 

serca światłem Twojego Chry-

stusa, aby nasze myśli zawsze 

były zwrócone ku temu, co jest 

godne Ciebie i miłe Tobie, 

a nasza miłość ku Tobie 

szczera” (MP). 

MODLITWA: O Chryste, 

nasz Panie, przez tajemnicę swoje-

go wcielenia stałeś się przewodnikiem 

człowieka błądzącego w ciemnościach i dopro-

wadziłeś go do światła wiary. Przez sakrament odrodzenia 

wyzwoliłeś nas z niewoli pierwotnego grzechu, aby nas 

podnieść do godności dzieci Bożych. Wychwalamy Cię 

z powodu tych cudów Twojej miłości. 

Ty jesteś światłością wieczną, światłością mądrości, która 

mówiąc poprzez zasłonę ciała, oświadcza ludziom: „Ja 

jestem światłością świata; kto idzie za Mną, nie będzie 

chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło ży-

cia”.    Jeśli idę za słońcem ziemskim, cokolwiek bym czy-

nił, by go nic opuścić, ono samo mnie opuści zmuszone 

dokonać każdego dnia biegu, jaki mu został nakreślony. 

Natomiast Ty, Panie nasz Jezu Chryste, chociaż jesteś 

okryty zasłoną ciała i nie okazujesz, się jawnie wszystkim, 

wszystkich jednak trzymasz w mocy swojej mądrości. Bo-

że mój, wszędzie jesteś cały; i jeśli ja nie odłączę, się od 

Ciebie nigdy, Ty nigdy nie zgaśniesz dla mnie.    O Panie, 

pali mnie pragnienie światłości. Ty widzisz to pragnienie. 

Każde moje pragnienie jest jawne przed Tobą, żaden mój 

lęk nie jest ukryty przed Tobą. Któż może widzieć to pra-

gnienie, jeśli nie Ty, o mój Boże? Do kogóż mam się 

zwrócić, jeśli nie do Ciebie, abym posiadł Ciebie? Spraw, 

by to wielkie pragnienie poszerzyło moją duszę, wybiegło 

naprzód i stało się bardziej zdolne objąć to, czego oko nie 

widzi, ucho nie słyszy i czego serce ludzkie nie kosztuje. 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
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