
Giotto - fragment obrazu „Wskrzeszenie Łazarza” 

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 ogłoszona - To be announced. 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  
Zostanie mianowana - To be appointed. 

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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5th Sunday of Lent 

As we draw near to the end of Lent, today's 

Gospel clearly has Jesus' passion and death in 

view. That's why John gives us the detail about 

Lazarus' sister, Mary - that she is the one who 

anointed the Lord for burial (see John 12:3,7). His 

disciples warn against returning to Judea; Tho-

mas even predicts they will "die with Him" if 

they go back.  

When Lazarus is raised, John notices the tomb-

stone being taken away, as well as Lazarus' bur-

ial cloths and head covering - all details he later 

notices with Jesus' empty tomb (see John 20:1,6,7).  

Like the blind man in last week's readings, 

Lazarus represents all humanity. He stands for 

"dead man" - for all those Jesus loves and wants 

to liberate from the bands of sin and death. 

John even recalls the blind man in his account 

today (see John 11:37). Like the man's birth in 

blindness, Lazarus' death is used by Jesus to 

reveal "the glory of God" (see John 9:3). And again 

like last week, Jesus' words and deeds give sight 

to those who believe (see John 11:40).  

If we believe, we will see - that Jesus loves each 

of us as He loved Lazarus, that He calls us out 

of death and into new life. 

By His Resurrection Jesus has fulfilled Ezekiel's 

promise in today's First Reading. He has opened 

the graves that we may rise, put His Spirit in us 

that we may live. This is the Spirit that Paul 

writes of in today's Epistle. The same Spirit that 

raised Jesus from the dead will give life to we 

who were once dead in sin.  

Faith is the key. If we believe as Martha does in 

today's Gospel - that Jesus is the resurrection 

and the life - even if we die, we will live.  

"I have promised and I will do it," the Father 

assures us in the First Reading. We must trust in 

His word, as we sing in today's Psalm - that 

with Him is forgiveness and salvation. 

 A service of the St. Paul Center for Biblical Theology  

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 — Zofia Walczak’s coworkers 
 9:30 am - God’s blessing and health for Ewa, Janusz  
     & their children  — Mother and grandmother 
 10:30 am - GORZKIE ŻALE część III 
 11:00 am † Salomea Pazdyk, Halina Boryczka - Rodzina Boryczka 

Monday, April 7, 2014  
 7:00 am  
 8:00 am † Janina Szetela — Stanisław z rodziną 

Tuesday, April 8, 2014  
 7:00 am † Regina & Czesław Zalewski — Family 
 8:00 am † Antoni Kołakowski — Rodzina Grabowski 

Wednesday, April 9, 2014  
 7:00 am † Genowefa Wiencis — Maria Fiedorczyk 
 8:00 am † Kazimierz Królikowski — Rodzina  
 7:00 pm - GORZKIE ŻALE część I 

Thursday, April 10, 2014  
 7:00 am † John & Mary & John Jr. Pokornicki - Jody Pokornicki 
 8:00 am † Danuta Maciejewicz — Córka z mężem 
  † Antoni Kołakowski — Czesława Mendel z rodziną 
 7:00 pm † W intencji ofiar katyńskich 

Friday, April 11, 2014  
 7:00 am  
 6:00 pm † Ewa Sendrowska (10 roczn.)  
     — Rodzice, siostra i brat z rodzinami;  Spowiedź 
 7:00 pm - Droga Krzyżowa śpiewana pt. „Ślad losu” 

Saturday, April 12, 2014 
 8:00 am † Daniel Londono — Rodzina Śnietków 

 4:00 pm † Chester Murawski & John & Jeanette Gannon — Niece 
 7:00 pm - O zdrowie i błog. Boże dla dzieci i wnuków 
     — Alina i Jan Kozak 

Sunday, April 13, 2014 - NIEDZIELA PALMOWA 
 8:00 am - Za Pafafian - For our Parishioners 
 9:30 am † Stefania & Aleksander Leniewicz — Family 
 10:30 am - GORZKIE ŻALE część II 
 11:00 am † Wacław Chojnowski - Żona i dzieci 

 4:00 pm - SPOWIEDŹ WIELKANOCNA 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Scripture for the week of April 6, 2014 

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

45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45  

7 Mon Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 

13:41c-62/Jn 8:1-11  

8 Tue Nm 21:4-9/Jn 8:21-30  

9 Wed Dn 3:14-20, 91-92, 95/Jn 8:31-42  

10 Thu Gn 17:3-9/Jn 8:51-59  

11 Fri Jer 20:10-13/Jn 10:31-42  

12 Sat Ez 37:21-28/Jn 11:45-56  

13 SUN Mt 21:1-11/ Is 50:4-7/Phil 2:6-

11/Mt 26:14-27:66 or 27:11-54  

http://www.usccb.org/nab/bible/john/john12.htm#v3
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john20.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john11.htm#v37
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john9.htm#v3
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john11.htm#v40
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V SUNDAY OF LENT 

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 April 3rd $1,395.00 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 Catholic 
Appeal. So far our parish contributed $ 4,310. Our goal this year is to raise $ 17,485. Should you wish to con-
tribute 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 
  

DDANIELANIEL  VVICTORICTOR  ŚŚLIWIŃSKILIWIŃSKI    
04.13.2014 o godz. 1:30 am  

CANONIZATION OF BL. JOHN PAUL II 

A week after Easter, on Divine Mercy Sunday (April 
27th) we’ll celebrate an event particularly important 
for us - the canonization of the greatest of Poles, 
John Paul II. In our parish this celebration will not 
go unnoticed: the Polish Language School is orga-
nizing a Thanksgiving Academy, the Polish Amateur 
Theatre will play Przed sklepem jubilera (The Jew-
eler’s Shop) by the new Saint. Our Choir will per-
form a concert dedicated to him, the Polish Cultural 
Foundation will present a photographic exhibition 
John Paul II, the Holy Man: To the ends of the 
earth, which not only will remind us the teaching of 
the greatest missionary of the world, but also moti-
vate us to put his words into practice. Besides, you 
may choose to see a numismatic exhibition, buy 
a book about the new Saint or commemorative coin 
with his image. 

All these events will complement our main celebra-
tion - a Holy Mass of thanksgiving for the gift of 
John Paul II. It will be celebrated on the very day of 
the canonization at 11:00 am in our parish church. 

LENTEN RETREAT 
Next Sunday is Palm Sunday. It begins Holy Week, and 
also our parish LENTEN RETREAT, which will be given 
both in Polish and in English by father Arkadiusz Kuka-
łowicz a missionary from Kenya. The program for Holy 
Week and the retreats was sent to our Parishioners, along 
with Easter wishes. 

Penitential service followed by EASTER CONFESSION 
will be held on Palm Sunday at 4:00 pm. For this occasion 
we invited a number of priests to help us administer the 
Sacrament of Reconciliation and to facilitate your confes-
sion. Please take this opportunity for confession then, as 
on the other days of Holy Week you may not find the oc-
casion to do so. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $2,041.00;    Kolekta II - $1,400.00; 
♦ Heritage of our Faith - by  Parishioners - $40 

♦ Ofiara na kwiaty do Bożego Grobu - $50 
od rodziny Chludzińskich 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
fuel - ogrzewanie. 

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! 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

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 3 kwietnia 2014 zebrano $1,395.00. 

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II 

W tydzień po Wielkanocy, czyli w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego (27 kwietnia) obchodzić będziemy szczególnie 

drogie dla Rodaków wydarzenie - kanonizację najwięk-

szego z Polaków, Jana Pawła II. W naszej parafii uroczy-

stość ta nie przejdzie bez echa: Szkoła Języka Polskiego 

organizuje już Akademię dziękczynną, Polski Amatorski 

Teatr w Bostonie wystawi sztukę autorstwa nowego 

Świętego Przed sklepem jubilera. Chór wykona koncert 

jemu poświęcony, Fundacja Kultury Polskiej zaprezentuje 

wystawę fotograficzną John Paul II the Holy Man: To 

the ends of the earth, która nie tylko przypomni nam na-

uczanie tego największego misjonarza świata, lecz także 

zmotywuje, byśmy jego słowa wprowadzali w czyn. Poza 

tym można będzie obejrzeć wystawę numizmatyczną, 

kupić książkę o Świętym lub pamiątkową monetę z jego 

wizerunkiem. Te wszystkie wydarzenia uzupełnią naszą 

główną celebrację - Mszę świętą dziękczynną za dar 

Jana Pawła II, sprawowaną w dniu kanonizacji o godzi-

nie 11:00 am w naszym kościele parafialnym. 

DROGA KRZYŻOWA 

W najbliższy piątek o godz. 7:00 pm będziemy mogli 

przeżyć śpiewaną drogę krzyżową pt. „Ślad Losu” w wy-

konaniu grupy młodzieży z parafii św. Józefa z Webster. 

Powstała ona pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku w Seminarium Ojców Redemptorystów w Tucho-

wie, jednak od tamtego czasu rozważania te nie straciły na 

aktualności. Modlitwie i śpiewom będą towarzyszyły 

przeźrocza z tekstami pieśni oraz obrazy drogi krzyżowej.  

Msza święta wieczorna w tym dniu rozpocznie się o go-

dzinę wcześniej, czyli o 6:00 pm, a po niej odmówimy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy 

do wspólnej modlitwy. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Ty-

dzień, a w naszej parafii także REKOLEKCJE WIELKO-

POSTNE, które wygłosi zarówno po polsku jak i po angiel-

sku o. Arkadiusz Kukałowicz misjonarz z Kenii. Program 

Wielkiego Tygodnia i rekolekcji otrzymali nasi Parafianie 

wraz z życzeniami wielkanocnymi. 

Nabożeństwo pokutne ze SPOWIEDZIĄ WIELKA-

NOCNĄ odbędzie się w Niedzielę Palmową o godz. 

4:00 pm. Na ten czas zaprosiliśmy wielu kapłanów do po-

mocy w spowiedzi. Prosimy, by właśnie wtedy przystąpić 

do Sakramentu Pojednania, gdyż w pozostałe dni Wielkie-

go Tygodnia nie będzie tak dobrej okazji. 
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Dzisiejszej niedzieli nadaje ton liturgia Zmartwychwsta-
nia; w niej zaś wybija się myśl o Jezusie, zdroju życia 
zdolnym ożywiać nawet umarłych. „Udzielę wam mego 
ducha po to, byście ożyli” (Ez 37, 14). Proroctwo, które 
czytamy u Ezechiela, odnosiło się bezpośrednio do odno-
wienia moralnego i politycznego Izraela, zdziesiątkowa-
nego i wyniszczonego przez niewolę; odnowienie przy-
równane do zmartwychwstania miało stworzyć z Izraela 
naród wolny, co też w istocie się stało po powrocie 
z Babilonu. Lecz równocześnie zapowiada ono erę me-
sjańską wyróżniającą się przez wskrzeszenie dusz i ciał, 
czego dokonał Syn Boży. Wróży też ono koniec czasów, 
kiedy to nastąpi zmartwychwstanie ciała. 

Spośród wskrzeszeń, jakich dokonał Jezus, wskrzeszenie 
Łazarza ma dlatego tak doniosłe znaczenie, że dotyczyło 
umarłego, od czterech dni zamkniętego w grobie, jak 
i dlatego, że wskrzeszeniu towarzyszyły czyny i słowa 
będące szczególnym „znakiem” mocy mesjańskiej Zba-
wiciela. Odpowiedź Jezusa dana temu, kto Mu doniósł 
o chorobie Łazarza: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, 
ale ku chwale Bożej” (J 11, 14); zwłoka w udaniu się do 
Betanii, a wreszcie niespodziewane oświadczenie: 
„Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze 
względu na was, abyście uwierzyli” (tamże 14-15) — to 
wszystko dowodzi, że wskrzeszenie miało uwielbić Jezu-
sa jako „zmartwychwstanie i życie”, równocześnie udo-
skonalając wiarę każdego, kto uwierzył w Niego 
i wzbudzając ją w tym, kto nie wierzył (tamże 42). Na te 
dwa aspekty Mistrz położył nacisk w rozmowie z Martą. 
Ona wierzy: jest przekonana, że gdyby Jezus był obecny, 
Łazarz nie byłby umarł. Lecz Pan chce Martę doprowa-
dzić do uznania w Jego osobie Mesjasza, Syna Bożego, 
który przyszedł dać życie wieczne wszystkim wierzącym 
w Niego, dlatego oświadcza: „Ja jestem zmartwychwsta-
niem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 
wieki. Wierzysz w to?” (tamże 25-26). Oto dokąd winna 
dojść wiara: wierzyć, że Chrystus posiada moc wskrze-
szania umarłych i może posłużyć się nią natychmiast, by 
wskrzesić Łazarza ze śmierci cielesnej; a posługuje się 
nią tak, by zapewnić życie wieczne wszystkim żyjącym 
w Nim przez wiarę. 

Temat ten podejmuje św. Paweł w liście do Rzymian: 
„Jeżeli Chrystus w was mieszka [przez wiarę i miłość], 
ciało wprawdzie podlega śmierci, ze względu na skutki 
grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawie-
dliwienia” (Rz 8, 10). Jezus nie zniósł śmierci fizycznej 
— następstwa grzechu — lecz uwalniając człowieka od 
grzechu, uczynił go uczestnikiem swojego życia, które 
jest życiem wiecznym. Dlatego śmierć nie ma żadnej 
mocy nad duchem, posiadającym życie „na skutek uspra-
wiedliwienia”. I nie tylko to; gdyż przyjdzie dzień — 
przy końcu czasów — że także ciała wierzących powsta-
ną chwalebne, by już więcej nie umierać i by uczestni-
czyć w zmartwychwstaniu Pana. Wówczas Jezus będzie 
w całym tego słowa znaczeniu „zmartwychwstaniem 

i życiem”, uwielbionym przez wybranych, którzy zmar-
twychwstali i żyją na wieki dzięki łasce płynącej 
z tajemnicy paschalnej. 

Opowiadanie o zmartwychwstaniu Łazarza, przed zbliża-
jącą się Paschą, jest wezwaniem, by coraz bardziej uwal-
niać się od grzechu ufając w ożywiającą moc Chrystusa, 
który pragnie uczynić ludzi uczestnikami swojego zmar-
twychwstania. Oby się to sprawdziło, że dla każdego 
z nich jest On „zmartwychwstaniem i życiem” w czasie 
i w wieczności. 

MODLITWA: Dzięki Tobie, Ojcze Święty... przez Chry-
stusa naszego Pana. On, jako prawdziwy człowiek, opłaki-
wał przyjaciela Łazarza, a jako Bóg i Pan życia wskrzesił 
go z grobu. On, rozciągając swoje miłosierdzie na całą 
ludzkość, przez sakramenty prowadzi nas ze śmierci do 
życia (Mszał Polski: prefacja). 

   O Przyjacielu prawdziwy, jakże źle Ci się odpłaca, kto 
Cię zdradza! O prawdziwi chrześcijanie, stańcie przy wa-
szym Bogu i płaczcie z Nim! Nic nad samym bowiem Ła-
zarzem wylewał On Izy współczucia, ale i nad wszystkimi, 
którzy odrzucają Jego wezwanie, by powstać z grzechu. 
O Dobro moje, Ty jasno widziałeś grzechy moje, które 
przeciw Tobie popełniłam. Niech im już będzie koniec! 
Niech już będzie koniec wszystkim grzechom i moim, 
i wszystkich grzeszników! Wskrześ już tych umarłych! 
Niech glos Twój z taką potęgą zabrzmi w ich uszach, by 
wróciło w nich życie, choć oni nie proszą o nie, by wyszli 
z ciemności grzesznych uciech swoich. 

   I Łazarz nie prosił Ciebie, byś go wskrzesił. Wskrzesiłeś 
go na prośbę niewiasty grzesznicy. Oto klęczy przed Tobą 
inna, Boże mój, nierównie większa grzesznica! Niech za-
świeci nad nami Twoje miłosierdzie! Proszę Cię o to, choć 
taka jestem nędzna, za tymi, którzy Cię prosić nie chcą. Ty 
wiesz dobrze, Królu mój, jak cierpię, gdy widzę grzeszni-
ków tak niepomnych na te straszliwe męki, które cierpieć 
będą bez końca, jeśli się do Ciebie nie nawrócą (św, Tere-
sa od Jezusa: Wołania, duszy do Boga 10, 2-3). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
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