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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 - Friday - 8:00 am - 2:00 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 May 2nd - Świętego Atanazego 

 8:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Mąż i syn 

 4:00 pm † Zygmunt Tomaszewski — Syn Mariusz 

 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

   dla Marty Saletnik w dniu urodzin 

5TH SUNDAY OF EASTER, MAY 3 - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

 8:00 am - Za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca 

    — Własna 

 9:30 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

 11:00 am - Za Ojczyznę w Dniu Konstytucji 3 Maja — Weterani 

Monday, May 4, 2015  

 7:00 am † Teddy Jurczuk (3 anniv.) — Family 

 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Albin Wyszyński — Córka z rodziną 

Tuesday, May 5, 2015  

 7:00 am † Elżbieta Podgajna — Władzia Wygonowska & family 

 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm - Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  

   dla Ireny, Stanisławy i Zofii — Własna 

  † Stanisław Łapuć (2 roczn.) — Żona z dziećmi 

  † Stanisław Ilnicki — Córka Joanna 

Wednesday, May 6, 2015  

 7:00 am † For the deceased brothers, sisters, parents, relatives 

      & benefactors of the Franciscan Order 
 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Jackie & Scott Mac Pherson oraz zmarłych z rodziny  

   Siders i Misiak — Barbara Sidorowicz 

Thursday, May 7, 2015  

 7:00 am † Mirosława Kabat— Ania Ramusiewicz & family 

 6:30 pm Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Roman Topor — Żona i dzieci 

  † Leokadia Bielicki — Władzia Wygonowska z rodziną 

  † Antoni Żelechowski — Rodzina i Przyjaciele 

Friday May 8, 2015 - ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA 

 7:00 am † Paul Bozzini, Francis Yachimski, Robert Walulik  

   — Cousin  

 6:00 pm - Nabożeństwo majowe, Koronka, Adoracja, Spowiedź 

 7:00 pm † Stanisław Susoł — Córka z rodziną 

Saturday May 9, 2015  

 8:00 am † Cecylia i Stanisław Jarzębscy — Wnuczek z rodziną 

 4:00 pm † John Kukla — Family 

 6:00 pm - Nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Romuald i Czesława Chrzanowscy — Córka i wnuki 

6TH SUNDAY OF EASTER, MAY 10 - 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

DZIEŃ MATKI 

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

 9:30 am † Aleksander & Stefania Leniewicz — Family 

 11:00 am - Za Matki - 1 Dzień Oktawy - BIERZMOWANIE 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE On the Vine 
In today's Gospel, Jesus tells us that He is 

the true vine that God intended Israel to be - 

the source of divine life and wisdom for the 

nations (see Sirach 24:17-24).  

In baptism, each of us was joined to Him 

by the Holy Spirit. As a branch grows from a 

tree, our souls are to draw life from Him, 

nourished by His word and the Eucharist.   

Paul, in today's First Reading, seeks to be 

grafted onto the visible expression of Christ 

the true vine - His Church. Once the chief 

persecutor of the Church, he encounters ini-

tial resistance and suspicion. But he is known 

by his fruits, by his powerful witness to the 

Lord working in his life (see Matthew 7:16-20).  

We too are commanded today to bear 

good fruits as His disciples, so that our lives 

give glory to God. Like Paul's life, our lives 

must bear witness to His goodness and 

mercy.  

Jesus cautions us, however, that if we're 

bearing fruit, we can expect that God will 

"prune" us - as a gardener trims and cuts back 

a plant so that it will grow stronger and bear 

even more fruit. He is teaching us today how 

to look at our sufferings and trials with the 

eyes of faith. We need to see our struggles as 

prunings, by which we are being disciplined 

and trained so that we can grow in holiness 

and bear fruits of righteousness (see Hebrews 12:4

-11).  

We need to always remain rooted in Him, 

as today's Epistle tells us. We remain in Him 

by keeping His commandment of love, by 

pondering His words, letting them dwell 

richly in us (see Colossians 3:16), and by always 

seeking to do what pleases Him. In every-

thing we must be guided by humility, remem-

bering that apart from Him we can do noth-

ing.  

As we sing in today's Psalm, we must ful-

fill our vows, turning to the Lord in worship, 

proclaiming his praises, until all families 

come to know His justice in their lives.  
By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of May 3, 2015 

 3 SUN Acts 9:26-31/1 Jn 3:18-24/Jn 15:1-8 

 4 Mon Acts 14:5-18/Jn 14:21-26 

 5 Tue Acts 14:19-28/Jn 14:27-31a 

 6 Wed Acts 15:1-6/Jn 15:1-824 

 7 Thu Acts 15:7-21/Jn 15:9-11 

 8 Fri Acts 15:22-31/Jn 15:12-17 

 9 Sat Acts 16:1-10/Jn 15:18-21 

10 SUN Acts 10:25-26, 34-35, 44-48/1 Jn 4:7-

10/Jn 15:9-17 
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FIFTH SUNDAY OF EASTER 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for May 2015 
Universal: That, rejecting the culture of indifference, we may 
care for our neighbors who suffer, especially the sick and the 
poor.  

Mission: That Mary's intercession may help Christians in secu-

larized cultures be ready to proclaim Jesus.  

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). 

Our Lady of Częstochowa 
Parish has raised $15,707 
(93%) toward our 2015 Ca-
tholic Appeal goal of 
$16,945. Thank you to all 

who have helped make our campaign a success. If you 
have yet to give, we need your help! Please give today 
to help us reach goal by June 30, 2015. Gifts can be 
made online at www.bostoncatholicappeal.org or by 
completing a pledge form available at the Church exits. 
On behalf of Cardinal Seán O’Malley and all who will 
benefit from your generosity, thank you for your sup-
port. 

CHANGE IN PARISH OFFICE HOURSCHANGE IN PARISH OFFICE HOURS  

The Parish Office hours have changed. The 
Office is open Monday to Friday from 
8:00am to 2:00pm and on Saturdays from 
10:00am to 12:00 noon. 

UPCOMING EVENTSUPCOMING EVENTS  
Soon, in our parish we will be celebrate: 

1) SACRAMENT OF CONFIRMATION - will be adminis-

tered on May 10th at 11:00 am - by Bishop Stanisław 

Dowlaszewicz, a missionary in Bolivia. 

2) FIRST HOLY COMMUNION - May 17th at 11:00 am. 

3) SPRING FEST - May 31st at 12:30 pm - 5:00 pm.  

TOURS - ZIGGY'S TOURS: 
♦ 2- Day tour to Niagara Falls and 1000 Islands Tour on 

each Saturdays and 

♦ 3- Day tour to Washington DC and New York Tour  on 

each Fridays.  

Ziggy’s  Tours   617-288-7777 

HHELPELP  THETHE  VICTIMSVICTIMS    
OFOF  EARTHQUAKEEARTHQUAKE  ININ  NNEPALEPAL  

Cardinal Seán O'Malley has requested joint Christian aid 

for earthquake victims in Nepal. Help is needed immedi-

ately. You may submit it today to the basket at the exit of 

the church. Checks should be made payable to our parish 

with memo: “Nepal Collection 2015”. The collected 

money will be forwarded through the United States Con-

ference of Catholic Bishops to meet the most urgent relief 

efforts in that area. Catholic Relief Services emergency 

personnel have landed in Kathmandu, Nepal’s capital to 

begin helping the tens of thousand people affected by the 

distractive earthquake. 

May God reward all those who will show their mercy in 

solidarity with the victims. 

MAY DEVOTIONSMAY DEVOTIONS  
Marian devotion is celebrated from Monday through 

Saturday at 6:30 pm, and on Sunday at 10:30 am. Every 

day after the service there is a Holy Mass in Polish. There-

fore on weekdays (except Saturdays), there is no Mass at 

8:00 am. We cordially invite you to pray together. 

DZIEŃ MATKIDZIEŃ MATKI  
Za tydzień przypada Dzień Matki. 

Oddamy szacunek naszym Mamom. 

To one dbały o nasze wychowanie, 

okazywały mądrą miłość i kształtowa-

ły na ludzi, którymi obecnie jesteśmy. 

Dzięki ich bezwarunkowej miłości 

zaczynamy rozumieć zarówno głębię 

Chrystusowej miłości, jak i Jego przy-

kazanie dzielenia się tą miłością ze 

sobą nawzajem. Odwdzięczmy się im naszą miłością, a 

modlitwa za nie niech będzie ważną formą tej miłości. 

Ich imiona możemy włączyć do Mszy świętych, które 

od 3 maja przez 8 dni Oktawy będą sprawowane w na-

szym kościele. Kartki z życzeniami i koperty na tę oka-

zję wyłożone są z tyłu kościoła. 

MOTHER’S DAYMOTHER’S DAY  
Next Sunday is a special day to honor our 

Mothers. They have fed, nurtured, loved 

and shaped us into the people we are today. 

It is through their unconditional love that 

we begin to understand the depth of Christ’s 

love for us, and his command to share that 

love with one another. Let us be always grateful for their 

love. Our prayer for them may be a form of our love. We 

can include their names to the intention of Holy Masses 

said for them for 8 consecutive days of the Octave starting 

from May 3rd. Special cards and envelopes for the occa-

sion are available at the back of the church. 

http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.usccb.org%2F&ei=4c9AVaAhwqODBKXfgLAN&usg=AFQjCNFvCCXvQ11u_gzRPmh5AGH2iPfk1g&sig2=_Roy0GuGLsHzllaOqm3U_w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.usccb.org%2F&ei=4c9AVaAhwqODBKXfgLAN&usg=AFQjCNFvCCXvQ11u_gzRPmh5AGH2iPfk1g&sig2=_Roy0GuGLsHzllaOqm3U_w
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,887.00; Kolekta II - $ 982.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenanc & Repair - Naprawy i remonty”. 

 CHURCH DONATIONS:  
 ♦ by Anna Laszczkowska $40 
 ♦ by Parishioner $100. 

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! 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA - UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - maj 2015 

Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętno-

ści, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szcze-

gólnie chorych i ubogich. 

Intencja misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało 

chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowi-

skach z gotowością głosić Jezusa. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby życie konsekrowane, a szczególnie dzieła podejmo-

wane i prowadzone w zgodzie z Bożym planem przez oso-

by konsekrowane, były zawsze miejscem działania Ducha 

Świętego. 

Parafia Matki Boskiej 

Częstochowskiej złożyła 

dotychczas $15,707 na naszą 

Kwestę Katolicką 2015, co stanowi 93% kwoty 

docelowej $16,945. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego sukcesu. Prosimy o pomoc tych z 

Państwa, którzy jeszcze nie zadeklarowali pomocy proszę 

by zrobić to jeszcze dzisiaj, byśmy mogli osiągnąć nasz 

cel, do dnia 30 czerwca 2015. Można to zrobić przez 

internet na www.bostoncatholicappeal.org lub przez 

wypełnienie formularza dostępnego przy wyjściu 

z kościoła. W imieniu księdza kardynała Seán O'Malley 

i wszystkich, którzy skorzystają z Państwa hojności, 

dziękuję za wsparcie. Bóg zapłać. 

ZMIANA GODZIN PRACY BIURAZMIANA GODZIN PRACY BIURA  

Zmieniły się godziny urzędowania Biura Pa-
rafialnego. Jest ono czynne od poniedziałku 
do piątku od godziny 8 rano do godziny 2 po 
południu oraz w soboty od godziny 10 rano 
do godziny 12 w południe. 

WYCIECZKI - ZIGGY'S TOURS 
♦ 2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp w każdą sobotę 

---   oraz   --- 

♦ 3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC 

w każdy piątek.  

Ziggy’s  Tours   617-288-7777 

NAJBLIŻSZE WYDARZENINAJBLIŻSZE WYDARZENIAA  
Wkrótce w naszej Parafii będziemy przeżywać: 

1) SAKRAMENT BIERZMOWANIA - 10 maja o 11:00 am - 

udzielony będzie w języku polskim przez biskupa Stani-

sława Dowlaszewicza, misjonarza z Boliwii. 

2) PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 17 maja o  11:00 am. 

3) PRZYWITANIE WIOSNY (SPRING FEST) - 31 maja w 

godzinach 12:30 pm - 5:00 pm. 

ZMARŁ 

Śp. JJÓZEFÓZEF  PPELCZARELCZAR  l. 82l. 82  
Wieczny odpoczynek  

racz mu dać, Panie 

KKOLEKTAOLEKTA  NANA  OFIARYOFIARY  
TRZĘSIENIATRZĘSIENIA  ZIEMIZIEMI  WW  NNEPALUEPALU  

Kardynał Seán O'Malley prosi nas o solidarną chrześcijań-

ską pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. Pomoc ta 

jest potrzebna niezwłocznie. Będzie ją można złożyć dzi-

siaj gotówką lub czekiem do koszyka przy wyjściu z ko-

ścioła. Czeki proszę adresować na naszą parafię z dopi-

skiem memo: „Nepal Collection 2015”. Zebrane pieniądze 

będą przeznaczone za pośrednictwem Konferencji Bisku-

pów Ameryki na pomoc tysiącom ludzi, którzy stracili 

swe domy i nie mają środków do życia. 

Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy okażą swe mi-

łosierdzie i solidarność z ofiarami. 

NABOŻEŃSTWA MAJOWENABOŻEŃSTWA MAJOWE  
Nabożeństwa majowe w naszym kościele odprawiane są 

od poniedziałku do soboty o godz. 6:30 pm, a w niedzielę 

o 10:30 am. Codziennie po nabożeństwie będzie Msza 

święta po polsku. Dlatego w dni powszednie maja (z wy-

jątkiem sobót) nie ma Mszy świętej o godzinie 8:00 am. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Przy okazji dziękuję pani Annie Leliwa za retusz figury 

Matki Boskiej, która została ukoronowana podczas pierw-

szego nabożeństwa majowego. 

OODPUSTDPUST  PPARAFIALNYARAFIALNY  
Dziś (3 maja) z racji uroczystości Matki Boskiej Królowej 

Polski można uzyskać w naszym kościele odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami. Druga (główna) uroczystość 

odpustowa przypada w dzień Matki Boskiej Częstochow-

skiej - 26 sierpnia. 



 

6  

KRÓLOWA POLSKIKRÓLOWA POLSKI  
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego 

sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, 

renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Po-

laków. Teologiczne uzasadnienie tytułu „Królowej” poja-

wi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad 

Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypi-

sywano wstawiennictwu Maryi. 

Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król 

Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze 

lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaska-

wej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo 

Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podnie-

sienia król zszedł z tronu, złożył ber-

ło i koronę, i padł na kolana przed 

wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją 

modlitwę od słów: "Wielka Boga-

Człowieka Matko, Najświętsza 

Dziewico", ogłosił Matkę Bożą 

szczególną Patronką Królestwa Pol-

skiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, 

ślubował wystarać się u Stolicy 

Apostolskiej o pozwolenie na ob-

chodzenie Jej święta jako Królowej 

Korony Polskiej, zająć się losem 

ciemiężonych pańszczyzną chłopów 

i zaprowadzić w kraju sprawiedli-

wość społeczną. Po Mszy świętej, 

w czasie której król przyjął również 

Komunię świętą z rąk nuncjusza 

papieskiego, przy wystawionym 

Najświętszym Sakramencie odśpie-

wano Litanię do Najświętszej Maryi 

Panny, a przedstawiciel papieża od-

śpiewał trzykroć, entuzjastycznie 

powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: 

„Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”. 

Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, 

który oddał swoje państwo w szczególną opiekę Bożej 

Matki. 

Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed 

obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak 

szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem 

obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. 

Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 

roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. By-

ła to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która 

odbyła się poza Rzymem. 

Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od 

razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę nie-

podległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Sto-

licy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod 

wezwaniem „Królowej Polski”. Papież Benedykt XV 

chętnie przychylił się do tej prośby (1920). Biskupi 

umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby 

podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem 

Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku 

pierwszą Konstytucją polską. 

Dnia 31 października 1943 roku papież Pius XII doko-

nał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu 

Sercu Maryi. Zachęcił równocześnie, aby aktu oddania się 

dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat 

Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu 

poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny pol-

skie; 15 sierpnia - wszystkie diecezje, a 8 września - cały 

naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pąt-

ników z całej Polski. W imieniu całego narodu i Episko-

patu Polski akt ślubów odczytał uro-

czyście kardynał August Hlond. 

Wcześniej, zaraz po wojnie w roku 

1945, Episkopat Polski pod przewod-

nictwem kardynała Augusta Hlonda 

odnowił na Jasnej Górze akt poświę-

cenia się i oddania Bożej Matce. Po-

nowił też złożone przez króla Jana 

Kazimierza śluby. W uroczystości tej 

brała udział milionowa rzesza wier-

nych. W przygotowaniu do tysięcznej 

rocznicy chrztu Polski (966-1966), 

w czasie uroczystej „Wielkiej Nowen-

ny”, na apel prymasa Polski, kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego, cała Polska 

ponownie oddała się pod opiekę Naj-

świętszej Maryi, Dziewicy-Wspo-

możycielki. 26 sierpnia 1956 roku 

Episkopat Polski dokonał aktu odno-

wienia ślubów jasnogórskich, które 

przed trzystu laty złożył król Jan Kazi-

mierz. Prymas Polski był wtedy 

w więzieniu. Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało

-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano 

ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu. 

W odróżnieniu od ślubowań międzywojennych, akt ślubo-

wania dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie 

niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 

1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę 

Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się 

w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, 

parafii, rodzin i każdego z osobna (w roku 1965), tak aby 

Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie 

ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla kró-

lestwa Chrystusowego na ziemi. 

Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan 

Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych 

rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność 

Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski. 

W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski głów-

ną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. 


