
WIELKI TYDZIEŃ - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

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  
Mr. Szymon Biegański, Mr. Grzegorz Boryczka, 

Mr. Eugeniusz Bramowski, Mr. Eugeniusz Dwojak, 
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. Max 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 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 
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Palm Sunday of the Lord’s Passion  
Is there a greater drama in history? Jesus con-

fronts all the powers of evil to destroy, once 

and for all, the source of bondage, suffering, 

and death. He suffers betrayal and humilia-

tion, abandonment and failure, pain and sor-

row. He is left alone to fight the good fight, to 

bring the light of grace to battle the darkness 

of sin. 

Death is the end, a nothingness that cannot be 

known, a darkness that destroys the possibil-

ity of hope, change and renewal. It is here that 

the battle is fought. Death must be destroyed. 

The darkness must be known and its power 

must be ended so that life can be possible. We 

are powerless, but Jesus is not. He gives His 

life for ours, His glory for our sinfulness, His 

perfection for our imperfection. He chooses 

us and in Him, we will find strength, glory, 

truth and light. 

Now is the time of decision. The sides are 

being chosen and we pick our place. The way 

of life is not easy and we too must join the 

fight. Self-denial, discipline, and the practice 

of virtue connect us to the person and the 

struggle of Jesus Christ. Join now the fight 

for life, your life. With Him, victory is as-

sured. 
James Gaffney 

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 

PALM SUNDAY, April 13, 2014 - NIEDZIELA PALMOWA 
 8:00 am - Za Parafian - 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 

Holy Monday, April 14, 2014  
 7:00 am † Antoni Soboń — Wife and daughter 
 8:00 am † Teofil i Eugenia Urbaniak — Córka 
 6:30 pm - Gorzkie Żale - część I 
 7:00 pm † Ireneusz Rogowski (roczn.) — Żona z dziećmi 

Holy Tuesday, April 15, 2014  
 7:00 am † Evelyn Rolak — Stasia Chaberek 
 8:00 am † Józefa i Władysław Rżycko — Córka z dziećmi 
  † Władysława i Edward Orłowski — Córka 
  † Jacek Litman — Syn, rodzice i brat 

 6:30 pm - Gorzkie Żale - część II 
 7:00 pm † Serafina i Stanisław Gienieczko — Córka z rodziną 

Holy Wednesday, April 16, 2014  
 7:00 am † Maria (7th aniv.) & Edward Pietras — Córka z rodz. 
 8:00 am † Joanna i Jan Oleś — Maria z rodzeństwem 

 10:00 am - O zdrowie i bł. Boże dla Iwony Cholewy — Brat z rodz. 
 6:30 pm - Gorzkie Żale - część III 
 7:00 pm † R. N. Trivedi — Urszula Boryczka z rodziną 

HOLY THURSDAY, April 17, 2014  
 9:00 am - Liturgia Godzin (brewiarz) - po polsku 
 3:00 pm - 4:00 pm Ostatnia okazja do spowiedzi 
 7:00 pm - MMSZASZA  ŚŚWIĘTAWIĘTA  WWIECZERZYIECZERZY  PPAŃSKIEJAŃSKIEJ, adoracja 

GOOD FRIDAY April 18, 2014  (post ścisły) 
 9:00 am - Liturgia Godzin (brewiarz) - po polsku i adoracja 
 6:00 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa 
 7:00 pm --  LLITURGIAITURGIA  MMĘKIĘKI  II  ŚŚMIERCIMIERCI  PPANAANA  JJEZUSAEZUSA  i adoracja 

HOLY SATURDAY, April 19, 2014 
 9:00 am - Wystawienie N.S., Liturgia Godzin po polsku 
 9:30 am - 4:00 pm Błogosławienie pokarmów (co pół godziny) 
             Blessing of Easter Foods (every half an hour) 
 3:00 pm - Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego - po polsku 
 8:00 pm - UUROCZYSTAROCZYSTA  LLITURGIAITURGIA  WWIGILIIIGILII  PPASCHALNEJASCHALNEJ 

EASTER SUNDAY, EASTER SUNDAY, April 20, 2014 - WIELKANOCWIELKANOC 
 7:00 am - REZUREKCJA Za Parafian — For our Parishioners 
 9:00 am † Jan Skrzyniarz — Parents 
 11:00 am † Elwira Kolińska — Bratowa 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Scripture for the week of April 13, 2014 

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

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

14 Mon Is 42:1-7/Jn 12:1-11  

15 Tue Is 49:1-6/Jn 13:21-33, 36-38  

16 Wed Is 50:4-9a/Mt 26:14-25  

17 Thu Ex 12:1-8, 11-14/1 Cor 11:23-26 

  Jn 13:1-15  

18 Fri Is 52:13-53:12/Heb 4:14-16; 5:7-

9/Jn 18:1-19:42  

19 Sat Gn 1:1-2:2 or 1:1, 26-31a/Gn 

22:1-18 or 22:1-2, 9a, 10-13, 15-

18/ Ex 14:15-15:1/Is 54:5-14/Is 

55:1-11/Bar 3:9-15, 32-4:4/Ez 

36:16-17a, 18-28/ Rom 6:3-11 

Mt 28:1-10  
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PALM SUNDAY OF THE LORD'S PASSION 

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 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 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 8th $1,807.00 has been collected. 

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    

OOLIVERLIVER  LLEOEO  MMAŃKOWSKIAŃKOWSKI  
04.13.2014 o godz. 1:30 am  

CANONIZATION OF BL. JOHN PAUL II 

Next Sunday (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 un-
noticed: the Polish Language School is organizing 
a Thanksgiving Academy, the Polish Amateur Thea-
tre will play Przed sklepem jubilera (The Jeweler’s 
Shop) by the new Saint. Our Choir and Children’s 
Choir will perform a concert dedicated to him, the 
Polish Cultural Foundation will present a photo-
graphic 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 motivate us to put his words into practice. 
Besides, you may choose to see a numismatic exhi-
bition, buy a book about the new Saint, his portrait 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 

Today Holy Week begins, and also our parish LENTEN 
RETREAT, which is given both in Polish and in English by 
father Arkadiusz Kukałowicz a missionary from Kenya. 
The program for Holy Week and the retreats was sent to 
our Parishioners, along with Easter wishes. Additional 
copies are available next to the bulletin. 

Penitential service followed by EASTER CONFESSION 
will be held today (Palm Sunday) at 4:00 pm. For this oc-
casion we invited a number of priests to help us adminis-
ter the Sacrament of Reconciliation and to facilitate your 
confession. Please take this opportunity for confession 
then, as on the other days of Holy Week you may not find 
the possibility to do so. 

PRESENCE IN SCHOOL DURING CLASSES 

We remind you that the diocesan regulations categorically 
forbid unauthorized persons (including parents and 
guardians) staying in the school premises during classes. It 
applies also to religious education. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $2,098.00;    Kolekta II - $1,386.00; 

♦ Church donation, Jan & Genowefa Kotowski-$100 
♦ Heritage of our Faith - by Parishioners - $50 

♦ Ofiara na kwiaty do Bożego Grobu  
Feliksa Jakowicki - $25  

W Wielkanoc druga kolekta będzie na 
Maintenance and repair - Naprawy i remonty. 

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! 

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA) 

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 8 kwietnia 2014 zebrano $1,807.00. 

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II 

Za tydzień, czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (27 
kwietnia) obchodzić będziemy szczególnie drogie dla 
Rodaków wydarzenie - kanonizację największego z Pola-
ków, Jana Pawła II. W naszej parafii uroczystość 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 i Chórek wykonają 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, jego portret lub pamiątkową 
monetę z jego wizerunkiem. Te wszystkie wydarzenia 
uzupełnią naszą główną celebrację - Mszę świętą dzięk-
czynną za dar Jana Pawła II, sprawowaną przez Ojca 
Bogusława Czerniakowskiego w dniu kanonizacji o go-
dzinie 11:00 am w naszym kościele parafialnym. 

OBECNOŚĆ W SZKOLE PODCZAS ZAJĘĆ 
Przypominamy, że diecezjalne przepisy kategorycz-
nie zabraniają przebywania w szkole osobom po-
stronnym podczas trwania zajęć zarówno szkolnych 
jak i katechetycznych. Dotyczy to także rodziców 
i opiekunów. 
Wszelkie pytania na ten temat proszę kierować do Pani 
Iwony Gajczak, koordynatorki d.s. edukacji religijnej. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Przeżywamy Wielki Tydzień, a w naszej parafii także RE-

KOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które głosi zarówno po pol-
sku jak i po angielsku o. Arkadiusz Kukałowicz misjonarz 
z Kenii. Program Wielkiego Tygodnia i rekolekcji otrzy-
mali nasi Parafianie wraz z życzeniami wielkanocnymi. 
Dodatkowe kopie programu są wyłożone obok biuletynu. 

Nabożeństwo pokutne ze SPOWIEDZIĄ WIELKA-
NOCNĄ odbędzie się dziś (w Niedzielę Palmową) 
o godz. 4:00 pm. Na ten czas zaprosiliśmy wielu kapła-
nów do pomocy w spowiedzi. Prosimy, by właśnie wtedy 
przystąpić do Sakramentu Pojednania, gdyż w pozostałe 
dni Wielkiego Tygodnia nie będzie tak dobrej okazji. 

DEKORACJA GROBU PAŃSKIEGO 
Chętnych do pomocy w dekoracji Grobu Pańskiego 
zapraszamy na Wielką Środę na godz. 8:00 pm. 
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Msza św. wprowadza dobrze w temat Męki. Proroctwo 

Izajasza i psalm responsoryjny zapowiadają ze wzrusza-

jącą dokładnością niektóre szczegóły: „Podałem grzbiet 

bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoni-

łem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem” (Iz 50, 6). 

Dlaczego tak wielka uległość? Dlatego że Chrystus 

przedstawiony w Słudze Pańskim, którego prorok opisał, 

jest całkowicie nastawiony na pełnienie woli Ojca 

i zgodnie z nią chce złożyć z siebie ofiarę za zbawienie 

ludzi: „Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem 

ani się cofnąłem” (tamże 5). Był więc prowadzony przed 

trybunały, a stamtąd na Kalwarię, i tam rozciągnięty na 

krzyżu: „Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę 

wszystkie moje kości” (Ps 22, 17-18). Oto do jakiego stanu 

został doprowadzony Syn Boży z jednego tylko powodu: 

miłości; miłość ku Ojcu, któremu pragnie przywrócić 

chwałę, miłość ku ludziom, których pragnie pojednać 

z Ojcem. 

Tylko miłość nieskoń-

czona może wyjaśnić 

zawrotne upokorzenia 

S y n a  B o ż e g o . 

„Chrystus istniejąc 

w postaci Bożej nie 

skorzystał ze sposob-

ności, aby na równi 

być z Bogiem, lecz 

ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać słu-

gi” (Flp 2, 6-7). Podczas 

męki Chrystus posuwa 

aż do ostatnich granic 

wyrzeczenie, nie pod-

kreślając praw swojej 

boskości. Nie tylko 

ukrywa je pod postacią 

natury ludzkiej, lecz 

ogołaca się z nich 

i poddaje się karze 

krzyża wystawiając się na najbardziej gorzkie obelgi: 

„Innych wybawia, siebie nie może wybawić! Mesjasz, 

król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy wi-

dzieli i uwierzyli’’ (Mk 15, 31-32). Jak Ewangelista, tak 

i Kościół nie waha się poddać wierzącym do rozważania 

męki Chrystusa w całej jej twardej rzeczywistości, aby 

wszyscy zrozumieli, że On, prawdziwy Bóg, jest także 

prawdziwym człowiekiem i jako taki cierpiał; 

a wyniszczając w swojej umęczonej naturze ludzkiej 

wszelki objaw swojej boskości, stał się bratem ludzi 

i podzielił z nimi śmierć, by dopuścić ich do uczestnictwa 

w swojej naturze boskiej. „Dla nas Chrystus stał się po-

słuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego 

Bóg wywyższył Go i dał Mu Imię ponad wszelkie 

Imię” (MP). Z najgłębszego wyniszczenia pochodzi naj-

większe wywyższenie. Chrystus, również jako człowiek, 

został ustanowiony Panem wszystkich stworzeń 

i wykonuje swoją władze jednając je z Bogiem, wybawia-

jąc ludzi z grzechu i udzielając im życia Bożego. 

Pomnóż wiarę ufających Tobie, o Boże, i wysłuchaj łaska-

wie modlitwy błagających Cię, a nam, którzy dzisiaj nie-

siemy te gałązki ku czci Chrystusa, chwalebnego Króla, 

udziel łaski, abyśmy byli z Nim zjednoczeni i przynosili 

owoce dobrych uczynków (Mszał Polski: Poświęcenie palm). 

MODLITWA: O Jezu, Proroku ludu wychodzącego na 

Twoje spotkanie, wsiadłeś na osiołka i dałeś przykład 

przedziwnej pokory, gdy oklaskiwał Cię nadbiegający lud, 

gdy ścinał gałązki i drogę wyściełał szatami. Gdy tłumy 

śpiewały hymny pochwalne. Ty, nie zapominając nigdy 

o swym miłosierdziu, płakałeś nad zniszczeniem Jerozoli-

my, Powstań teraz, o służko Zbawiciela. i w orszaku córek 

syjońskich idź zobaczyć swojego prawdziwego Króla... 

Przyłącz się do Pana 

nieba i ziemi, siedzące-

go na grzbiecie źrebię-

cia, idź za Nim zawsze 

z gałązkami oliwki 

i palmy, z uczynkami 

pobożności i cnót zwy-

cięskich (św. Bonawentura). 

O, jakże nas umiłowa-

łeś, dobry Ojcze, który 

nie oszczędziłeś Syna 

swojego jedynego, ale 

wydałeś Go za nas 

bezbożnych! Jakże 

umiłowałeś nas, skoro 

On, który miał poczu-

cie, że Jego równość 

wobec Ciebie nie jest 

bezprawnym przy-

właszczeniem, stał się 

uległy aż do śmierci 

krzyżowej. On, jeden 

wolny pośród śmiertelnych, miał moc oddać duszę swoją 

i miał moc wziąć ją z powrotem. W Twoim imieniu 

a w naszej obronie odniósł zwycięstwo, ginąc jako krwawa 

ofiara — i dlatego jest zwycięzca, że przelał krew. Za nas 

jako kapłan składa Ci ofiarę i sam jest zarazem ofiarą; 

a dlatego jest kapłanem, że jest ofiarą. Nas, niewolników, 

czyni Twoimi dziećmi przez to, że sam będąc Synem 

Twoim stał się wobec Ciebie sługą. Słusznie wiec w tym 

pokładam całą nadzieję, że uleczysz wszystkie moje słabo-

ści przez Tego, który siedzi po Twojej prawicy i wstawia 

się u Ciebie za nami; w przeciwnym razie popadłbym 

w rozpacz. Liczne bowiem i wielkie są choroby moje, lecz 

większa jest moc Twego lekarstwa; (św. Augustyn: Wyznania 

X, 43, 69). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
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