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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 April 11, 2015 - Sobota w Oktawie Wielkanocy 

 8:00 am † Ewa Sendrowska (roczn.)  

     — Rodzice, siostra, brat z rodzinami 

  Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego - dzień 9 

 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN 

 7:00 pm † Zygmunt Miłkowski (3 roczn.) — Żona 

DDIVINEIVINE  MMERCYERCY  S. S. April 12, 2015 - NNIEDZIELAIEDZIELA  MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  BBOŻEGOOŻEGO 

 8:00 am † Ireneusz Rogowski (roczn) — Żona z dziećmi 

 9:30 am † John & Angela Farinoso — Lu Ann 

  --  KKORONKAORONKA  DODO  MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  BBOŻEGOOŻEGO 

Monday, April 13, 2015  

 7:00 am † Irena Arciszewski — Stanisław & Apolonia Skrzyniarz  

 8:00 am † Barbara Gniewska — Córki Anna i Krystyna z rodzinami 

Tuesday, April 14, 2015  

 7:00 am † Ellen J. Keough — Zofia Rudowska  

 8:00 am † Józefa i Władysław Rżysko; Maria i Mieczysław Romak;  

     Lucyna Gut — Córka i siostra z rodziną  

Wednesday, April 15, 2015 

 7:00 am † Halina Kulikowska — Alicja Kozakiewicz 

 8:00 am † Władysława i Edward Orłowski — Córka 

Thursday, April 16, 2015 

 7:00 am † Mirosława Kabat — Sister Hania with family 

 7:00 pm † Zenia Grochowska i Zofia Grochowska  

     — Jarosław Grochowski z Rodziną 

Friday April 17, 2015  

 7:00 am † Helena Pawlik & Oliver Winsett  

     — Husband & grandfather  

 6:00 pm - Wystawienie N.S., Adoracja, Spowiedź, 

 7:00 pm † Z rodz. Liszkiewicz, Dąbrowski i Szczepański  

     — Mirek z rodzeństwem 

Saturday April 18, 2015  

 8:00 am † Leszek Czerniszewicz — Mijal Family 

 4:00 pm † Chester Murawski, John & Janette Gannon — Niece 

 7:00 pm † Grzegorz Grochowski; zmarli z rodz. Grochowskich,  

    Romaszko i Oleszkiewicz — Zenia Grochowska z rodziną 

3RD SUNDAY OF EASTER 19, 2015 - 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 8:00 am † Rodzice i rodzeństwo Kotowskich — Jan Kotowski 

 9:30 am † Robert Kupczak — Daughter 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  (Msza dla dzieci) 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE The Day the Lord Made 
Three times in today's Psalm we cry out 

a victory shout: "His mercy endures forever."  

Truly we've known the everlasting love of 

God, who has come to us as our Savior. By the 

blood and water that flowed from Jesus' pierced 

side (see John 19:34), we've been made God's 

children, as we hear in today's Epistle.  

Yet we never met Jesus, never heard Him 

teach, never saw Him raised from the dead. His 

saving Word came to us in the Church - 

through the ministry of the apostles, who in 

today's Gospel are sent as He was sent.  

He was made a life-giving Spirit (see 1 Co-

rinthians 15:45) and He filled His apostles with 

that Spirit. As we hear in today's First Reading, 

they bore witness to His resurrection with great 

power. And through their witness, handed 

down in the Church through the centuries, their 

teaching and traditions have has reached us (see 

Acts 2:42).  

We encounter Him as the apostles did - in 

the breaking of the bread on the Lord's day (see 

Acts 20:7; 1 Corinthians 16:2; Revelation 

1:10).  

There is something liturgical about the way 

today's Gospel scenes unfold. It's as if John is 

trying to show us how the risen Lord comes to 

us in the liturgy and sacraments.  

In both scenes it is Sunday night. The doors 

are bolted tight, yet Jesus mysteriously comes. 

He greets them with an expression, "Peace be 

with you," used elsewhere by divine messen-

gers (see Daniel 10:19; Judges 6:23). He shows 

them signs of His real bodily presence. And on 

both nights the disciples respond by joyfully 

receiving Jesus as their "Lord." 

Isn't this what happens in the Mass - where 

our Lord speaks to us in His Word, and gives 

himself to us in the sacrament of His body and 

blood?  

Let us approach the altar with joy, knowing 

that every Eucharist is the day the Lord has 

made - when the victory of Easter is again 

made wonderful in our eyes. 

By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of April 12, 2015 

12 SUN Acts 4:32-35/1 Jn 5:1-6/Jn 20:19-31 

13 Mon Acts 4:23-31/Jn 3:1-8 

14 Tue Acts 4:32-37/Jn 3:7b-15 

15 Wed Acts 5:17-26/Jn 3:16-21 

16 Thu Acts 5:27-33/Jn 3:31-36 

17 Fri Acts 5:34-42/Jn 6:1-15 

18 Sat Acts 6:1-7/Jn 6:16-21 

19 SUN Acts 3:13-15, 17-19/ 1Jn 2:1-5a/ 

Lk 24:35-48 

 11:00 am - O potrzebne łaski i Boże błog. dla Marianny i Stanisława  

     Chludzińskich z okazji urodzin — Dzieci i wnuki 
Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  † Karolina Walczak — Syn z rodziną 
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DIVINE MECY SUNDAY 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for April 2015 
Universal: That people may learn to respect creation and care 

for it as a gift of God.  

Mission: That persecuted Christians may feel the consoling 

presence of the Risen Lord and the solidarity of all the Church   

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). 

Thank you to all who have 
participated in Our Lady 

of Częstochowa’s 2015 Ca-
tholic Appeal campaign. 

With $8,215 already pledged, we are at 48% of goal 
of $16,945. Your support is the most effective way 
our parish community can join together in the 
Church’s universal work to care for our neighbors. If 
you have yet to participate in the 2015 Catholic Ap-

peal, please visit www.bostoncatholicappeal.org or 
pick up a pledge form available in the back of the 
church. Thank you for your prayers and support.  

REPORT ON LENTEN ALMS 
FOR CHILDREN IN KENYA, AFRICA 

Our Lenten Alms for the hungry 
and homeless children in Kenya 
was $5,523. This amount increased 
by 10% by the pastor amounted 
$6,076 and has been forwarded to 
Kenya. May God bless abun-
dantly all, who supported the 
children in need. 

ZMARLI 

Śp. LLEOKADIAEOKADIA  BBIELICKIIELICKI  l. 87l. 87  

Śp. EELŻBIETALŻBIETA  PPODGAJNAODGAJNA  l. 88l. 88  

Śp. AANTONINTONI  ŻŻELECHOWSKIELECHOWSKI  l. 85l. 85  
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie 

SSPRINGPRING  FFESTEST  
This year’s Spring Fest will place on Sunday, May 

31st at 12:30 pm - 5:00 pm. All are welcome. 
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KOLEKTY: 
Z WIELKIEGO CZWARTKU- $623.00 
Z WIELKIEGO PIĄTKU- $1,553.00 

Z WIELKANOCY- $4,621.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenance & Repair - Naprawy i remonty”. 

CHURCH DONATION: ♦ by Walter Slanda - $20; 
♦ by Kenneth & Janice Lisiak - $100;  
♦ by Charles & Joanne Gird - $25;  
♦ by Zofia Bartosik - $50; 
♦ in memory of Willis & Kuczyński Families by Lucy 
Willis - $200; 
♦ in memory of Leokadia Bielicki by Children - $500;  
♦ in memory of Leokadia Bielicki by Warot family - $100 
EASTER FLOWERS: ♦ by James L. Trayers - $200; 
LENTEN ALMS FOR NEEDY CHILDREN IN KENYA, AFRICA: 
♦ by Joseph & Stella Karas - $200; 
RETREAT: ♦ by Maria Liszkiewicz - $50. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Charles Gird, 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! 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - kwiecień 2015 

Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat 

stworzony i strzec go jako dar Boży. 

Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie od-

czuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana 

i solidarność całego Kościoła. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby osoby konsekrowane były prawdziwymi świadkami 

Chrystusa Zmartwychwstałego. 

ROZLICZENIE JAŁMUŻNY 
NA DZIECI W KENII 

Na Jałmużnę Wielkopostną dla 

głodnych i bezdomnych dzieci 

w Kenii zebrano kwotę $5,523. 

Kwota ta powiększona o 10% przez 

proboszcza wyniosła $6,076 i zo-

stała rozliczona z Kenią. W imieniu misjonarzy i dzieci, 

zwłaszcza dziewcząt z Rehabilitacyjnego Domu Dziecka 

składam serdeczne Bóg zapłać. 

Dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli udział w Kwes-

cie Katolickiej w Parafii 
Matki Boskiej Często-

chowskiej. Kwota $8,215 jaką dotychczas zadeklarowali 

nasi Parafianie stanowi 48% tegorocznej kwoty docelowej 

$16,945. Poprzez Państwa wsparcie nasza wspólnota 

parafialna skutecznie zjednoczy siły z Kościołem 

ogarniającym troską bliźnich. Jeśli jeszcze nie wzięli 

Państwo udziału w Kweście Katolickiej 2015, proszę 

odwiedzić stronę www.bostoncatholicappeal.org lub 

zabrać odpowiednią kopertę dostępną przy wyjściu 

z kościoła, Dziękujemy za modlitwy i wsparcie. 

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA  
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli sta-

rań, byśmy mogli głębiej przeżyć tajemnice paschal-

ne: Ojcu Michałowi, który przeprowadził rekolekcje, 

Chórowi, Służbie Liturgicznej, Lektorom, ekipie, 

która dekorowała kościół, panu Władysławowi Ma-

ziarzowi za sprzątanie kościoła i pomoc techniczną, 

pani Renacie Marshal za troskę o kwiaty, grupom 

i osobom indywidualnym adorującym Chrystusa 

w ciemnicy i grobie. Wszystkim którzy podzielili się 

z kapłanami darami na stół wielkanocny. Bóg Wam 

zapłać. 

ŚWIĘCONKA PARAFIALNAŚWIĘCONKA PARAFIALNA  
Dziś (12 kwietnia) o godzinie 12:30 pm w sali świę-
tego Jana Pawła II obędzie się Święconka Parafialna. 
Zabawa potrwa do godz. 7:00 pm.  
Serdecznie zapraszamy naszych Parafian, ich Rodzi-
ny i Gości do wspólnego celebrowania wielkanocnej 
radości Zmartwychwstania  
Jezusa. Bilety dla dorosłych po $25, a dzieci po $5. 

FESTYN WIOSENNYFESTYN WIOSENNY  
Tegoroczny Festyn wiosenny odbędzie się w Nie-

dzielę, 31 maja w godz. 12:30 pm - 5:00 pm. 

Serdecznie zapraszamy! 
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Żadnymi słowami nie da się opisać zaskoczenia 
i radości uczniów, gdy zobaczyli swego Mistrza, którego 
trzy dni wcześniej bezpowrotnie utracili, całego 
i zdrowego. Tym bardziej się cieszyli, że przecież na 
pewno dodatkową udręką była dla nich świadomość 
i wyrzuty sumienia, że tak hanieb-
nie Go odstąpili w chwili próby. 
W tamtym momencie ich życie 
zostało raz na zawsze stracone 
i przegrane. A oto teraz klęska 
zamieniła się w zwycięstwo! Jezus 
żyje! 

Mało tego, przychodzi do nich 
nie z wyrzutami i wymówkami, 
lecz z orędziem pokoju! Wszyst-
ko, w czym zawiedli, przebaczył 
i puścił w niepamięć, za to wrócił 
do obietnic, jakie dawał im oneg-
daj, w dniach powodzenia i suk-
cesów we wspólnej pracy: „Posy-
łam was tak, jak Ojciec Mnie po-
słał”. Czy można się było czegoś 
takiego spodziewać? Zamiast na-
gany – awans? Zamiast rozliczeń 
– premia? Trzeba koniecznie zba-
dać, co Jezus chciał przez to osią-
gnąć. 

Przede wszystkim rozumiał ich 
lęk, poczucie klęski, zawiedzione 
nadzieje. Rozumiał i przebaczył. 
Przybył właśnie po to, aby je 
przezwyciężyć i zamienić w ra-
dość i męstwo. Dlatego pierw-
szym Jego darem dla zalęknio-
nych i rozbitych uczniów był po-
kój. Wszyscy go potrzebujemy, 
zwłaszcza w chwilach kryzysów. 
I Chrystus ten pokój chce nam 
dać, jeśli tylko zechcemy go przy-
jąć. 

Rozumiał także ich zdumienie 
i niedowierzanie: nie co dzień 
bowiem zdarza się nam widzieć 
żywym kogoś, kto niedawno 
umarł. Dowodem autentyzmu 
Jego śmierci były rany. On na-
prawdę umarł. Zmartwychwstanie 
nie było tylko reanimacją czy też 
ocuceniem z omdlenia, wymaga-
jącym teraz długiej rekonwale-
scencji i powrotu do sił. Było try-
umfalnym zwycięstwem nad 
śmiercią i zapoczątkowaniem zu-
pełnie nowego rodzaju życia. 
Uczniowie widzieli, że to był ten 
sam Jezus, ale już nie taki sam. 

Jezus przychodzi do uczniów jako Pan, jako ten, który 
ma władzę nad światem, który powołuje do specjalnych 
zadań, posyła do pracy, którą sam kiedyś rozpoczął 
i wspólnie z nimi prowadził. W ich posłannictwie nic się 
więc nie zmieniło, ich umiejętności i kwalifikacje się nie 

zmarnują, będą jednak robić to, 
w czym pokładali największe na-
dzieje, a z czego stratą już się jak-
by pogodzili. 

   Posłannictwo to jest wzorowane 
na misji Jezusa, którą otrzymał od 
Ojca, jest kontynuacją dzieła za-
mierzonego i kierowanego przez 
samego Boga. Będą występować 
w Jego imieniu, otrzymają najlep-
sze pełnomocnictwa i gwarancje. 
A także najlepsze wyposażenie 
i pomoc: „Weźmijcie Ducha Świę-
tego!” On da wam moc odpuszcza-
nia grzechów. Będzie wam bardzo 
potrzebna. Przecież wiecie z włas-
nego doświadczenia, jak łatwo 
zgrzeszyć, nawet wtedy, gdy wy-
daje się, że nic człowiekowi nie 
zagraża. Bez Mojego przebacze-
nia, będziecie ciągle sparaliżowani 
swoim grzechem i słabością. 

   Rzeczywiście, niczego chyba tak 
nie potrzebujemy, jak świadomo-
ści, że nasze grzechy są odpusz-
czone. To jest właśnie drugi – 
obok pokoju, owoc Zmartwych-
wstania Chrystusa. Chrystus umarł 
i zmartwychwstał właśnie po to, 
aby okupić nasze winy i prze-
baczyć grzechy i dlatego zobowią-
zuje Apostołów do niesienia świa-
tu orędzia przebaczenia. 

   Oczywiście, że człowiek może 
to orędzie odrzucić. Jest ono bo-
wiem skierowane tylko do tych, 
którzy w Niego uwierzą, uwierzą 
w Jego Zmartwychwstanie. Ilu-
stracją tego jest Tomasz. Póki nie 
wierzył, był poza zasięgiem zba-
wienia. Gdy uwierzył, Chrystus 
stał się jego Panem i Bogiem, jego 
Zbawicielem. Właśnie na tym po-
lega wiara i jej dobrodziejstwo: 
gdy człowiek zawierzy siebie 
Chrystusowi, stanie się natych-
miast uczestnikiem zbawienia. 
Dlatego Jezus Mówi: „Błogosła-
wieni, którzy uwierzyli”. 

Ks. Mariusz Pohl 

„POKÓJ WAM” 

UUUCZYŁEŚCZYŁEŚCZYŁEŚ   MMMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA   

Świat wziąłeś w swoje dłonie 

I tuliłeś jak skarb największy, 

Miłość nam pokazałeś, 

Która wszystko potrafi zwyciężyć. 

Uczyłeś miłosierdzia i zgodnie 

Z nim żyć nam kazałeś. 

Jak wybaczać wrogom, oprawcom 

Zawsze przypominałeś. 

Przeszedłeś do domu Ojca. 

Nam Twoje słowa zostały 

I miłość Twoja nieustająca. 

Ten dorobek wcale nie mały. 

Nie lękajcie się kochać Boga, 

Nieustannie nam powtarzałeś. 

Życie to pełna niespodzianek droga, 

Sam, jak pięknie żyć przykład dawałeś. 

Pan Bóg jest miłosierny, 

Miłość każdemu okaże. 

Będąc przykazaniom Jego wiernym, 

Stań się dla innych miłosierny. 

Otwórz swe serce dla wszystkich ludzi, 

A wtedy wielka radość się w tobie rozbudzi. 

Marcin Osiecki kl. 3e 


