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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 



  3 

 

 

Saturday May 16, 2015 - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 2 
 8:00 am - Za Matki - 7 Dzień Oktawy  
 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  
 6:30 pm - Nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Zofia Ciepłucha, Władysław Waloch, Józef Malinowski  
   — Władzia Wygonowska z rodziną 
7TH SUNDAY OF EASTER, MAY 17 - 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
   - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 3 
 8:00 am † Jan i Franciszka Kruk — Córka, zięć i wnuki 
 9:30 am - For Mothers - 8th Day of Octave  

Monday, May 18, 2015 - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 4 
 7:00 am † Jennie & Adam Piasecki — Family 
 6:30 pm Nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Dorota i Michał Kwiatkowski — Ewa i Rudolf Oleś 
Tuesday, May 19, 2015 - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 5 
 7:00 am † Jan & Leocadia Marciniak — Teresa with family 
  † Robin Papa — Władzia Wygonowska and family 
  † Zygmunt Skinder -  Wife and daughter 
 6:30 pm Nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Stanisław Szwejkus (roczn.)— Córka Agnieszka z rodziną 
  † Józef Pelczar — Maria Kilar z rodziną 
  † Michał Mierzejewski — Rodzina 
Wednesday, May 20, 2015 - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 6 
 7:00 am † Elżbieta Podgajna — Cezary and Wanda Cielesz 
 6:30 pm Nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Wiesław Bańkowski — Syn z Rodziną 
Thursday, May 21, 2015 - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 7 
 7:00 am † Antoni Bagiński — Daughter and family 
  - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  
 6:30 pm Nabożeństwo majowe 
 7:00 pm - Za dzieci pierwszokomunijne — Rodzice 
  † Janina i Wojciech Dąbek — Córka z rodziną 
Friday May 22, 2015 - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 8 
 7:00 am † Monika Zyglewicz — Daughter 
 6:00 pm - Koronka, Nabożeństwo majowe, Adoracja, Spowiedź 
 7:00 pm - Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
   dla Renaty, Pawła, Bogdana, Grzegorza i Ks. Mirosława 
  — Rodzice 
Saturday May 23, 2015 - Nowenna do Ducha Świętego - dzień 9 
 8:00 am † Krystyna Kowalska — Syn z rodziną 
 4:00 pm † Ernest & Winifred Ellis — Daughter 
 6:30 pm - Nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Władysław i Jadwiga Grochowski — Syn Jarosław  
  z dziećmi 
PENTECOST SUNDAY, MAY 24 - ZESŁANIE DUCHA ŚW.  
 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 
 9:30 am - 18th wedding anniv. of Mr. & Mrs. Anthony and Karen  
   Baptista — Family 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
Behold, I am coming soon, bringing 

my recompense, my reward with me. 
Jesus, who this past Thursday Ascended into 

Heaven, is coming soon back to us. On Pentecost 
Sunday He will come into the hearts of the disciples 
in the Upper Room, bringing them “His reward”, the 
Holy Spirit, with Him. 

This time between Ascension Thursday and Pen-
tecost Sunday is kind of a mini-Advent for the 
Church, it is a time of waiting for God to come to us 
in a more powerful way. 

On Ascension Thursday Jesus told the disciples 
Go and make disciples of all nations . . . .but first, 
wait. Wait in the Upper Room and pray for the com-
ing of my Holy Spirit. 

And this “mini-Advent” period of waiting for the 
coming of God the Holy Spirit into the world was 
much shorter and much different than that other 
more well known Advent period of waiting for the 
coming of God the Son into the world. 

According to Biblical History, which may or may 
not be literal, God’s People had to wait and pray 
about 9000 years before Jesus the promised Messiah 
was finally born for them in Bethlehem. 

In contrast, the Disciples had to wait only 9 days 
for the Holy Spirit to come to them. 

And furthermore, the Israelites had to wait all 
those years in darkness, with only the dim, obscure 
light of the Old Testament to guide them (which is 
why we wear dark colored, purple vestments the 4 
weeks of Advent). 

In contrast, the Disciples of Jesus waited those 9 
days for the Holy Spirit with the blazing light of the 
Gospel to see by – while they waited in the Upper 
Room they reflected and prayed on the teachings 
and mighty deeds of Jesus, on His Passion and 
Death, on His Resurrection and Ascension, all of 
which enlightened their hearts and flooded the Old 
Testament Scriptures with light, revealing the hid-
den meaning of the Old Testament. (This is why 
during this “little advent” we’re now in, we don’t 
wear dark Purple but bright White Vestments.) 

At the end of that 9000 year Advent, Christ was 
Born in Bethlehem. At the end of that 9 day Advent, 
Christ was Born again in the hearts of all believers. 

And so my brothers and sisters, this mini-Advent 
time we are in between Ascension and Pentecost is 
for the Church and for us a time of intense prayer 
and waiting for the Holy Spirit to be born in a 
deeper way in our hearts... 

By Fr, Michael J. Wolley 

Scripture for the week of May 17, 2015 

17 SUN Acts 1:15-17, 21-26/1 Jn 4:11-16/Jn 

17:11-19 

18 Mon Acts 19:1-8/ Jn 16:29-33 

19 Tue Acts 20:17-27/Jn 17:1-11a 

20 Wed Acts 20:28-38/Jn 17:11b-19 

21 Thu Acts 22:30; 23:6-11/Jn 17:20-26 

22 Fri Acts 25:13b-21/Jn 21:15-19 

23 Sat Morning: Acts 28:16-20, 30-31/Jn 

21:20-25 

24 SUN Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-

20b or Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5/Rom 

8:22-27/Jn 7:37-39 

   Day: Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-

13 or Gal 5:16-25/Jn 20:19-23 or Jn 

15:26-27; 16:12-15 

 11:00 am † Wacław Chojnowski (12 roczn.) — Żona z dziećmi 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  - O zdrowie i błogosławieństwo  Boże dla Czesławy  

   Sokołowski z okazji urodzin — Dzieci i wnuki 

  † Tadeusz Eljaszuk — Rodzina Kosakowskich 

 11:00 am - ZA DZIECI PIERWSZOKOZA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE MUNIJNE — Rodzice 
Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 
  - Podziękowanie za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze  
   błogosławieństwo Boże — Władysław Plewiński 
  † Janina i Wojciech Dąbek i zmarli z rodziny  
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SEVENTH 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 $16,623 
(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. 

SPRING FESTSPRING FEST  
  This year’s Spring Fest will take place on May 31st be-

tween the hours of 12:30 to 5:00 pm. There will be many 

attractions, for example, music, activities for children, 

presentations, surprises and delicious Polish cuisine. 

  We would like to invite all our parishioners, your fami-

lies and friends. We would also like to ask you for home 

made pastries. 

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

   every Saturday and 

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

   every Friday.  

Ziggy’s  Tours   617-288-7777. 

MAY DEVOTIONSMAY DEVOTIONS  
Marian devotion is celebrated  Monday through Satur-

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

after the service there is a Holy Mass in Polish. Therefore 

on weekdays (except Saturdays), there is no Mass at 8:00 

am. We cordially invite you to pray together. 

FIRST HOLY FIRST HOLY   
COMMUNIONCOMMUNION  

  Today (May 17th) in our parish 

fourteen children will receive 

their First Holy Communion. 

  Dear children, we wish you that 

Our Lord Jesus Christ, whom 

you receive today, would be a 

frequent guest in your hearts. 

 CCORNERORNER  FORFOR  UNWANTEDUNWANTED  RELIGIOUSRELIGIOUS  ITEMSITEMS  
In the church hall next to the library there is a table for 

religious items. There you can dispose of unwanted (old, 

worn out ...) religious items (crosses, images, prayer bo-

oks, rosaries, etc.) that can not be disposed in the trash, 

especially if they had been blessed. Perhaps someone else 

would want to take such an object, renew, repair and use 

it. If not, they will be burned with dignity. 

You can also leave new items, if you want to share them 

with others. 

 KKĄCIKĄCIK  ZBĘDNYCHZBĘDNYCH  DEWOCJONALIÓWDEWOCJONALIÓW  
W sali pod kościołem przy bibliotece polonijnej posta-

wiono stół na dewocjonalia. Można na nim składać nie-

chciane (stare, zniszczone...) przedmioty religijne (krzyże, 

obrazy, modlitewniki, różańce itp.), których nie wolno 

wyrzucać na śmietnik, zwłaszcza jeśli były poświęcone. 

Być może ktoś inny zechce taki przedmiot zabrać, odno-

wić, naprawić i używać. Jeśli nie, po pewnym czasie zo-

staną one godnie spalone. 

Można tam zostawiać także nowe dewocjonalia, który-

mi chcemy podzielić się z innymi. 

BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA   
POLONIJNAPOLONIJNA 

Biblioteka Polonijna otwarta jest 

w pierwszą i trzecią niedzielę 

każdego miesiąca w godzinach 

12:00-1:30 pm. 

Posiadamy już dość liczny księgozbiór, który wciąż po-

większa się dzięki dotacjom. Zapraszamy dorosłych  

i dzieci. 

http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Falicecreations-digi.blogspot.com%2F2014%2F03%2F62-pierwsza-komunia-swieta-kielich.html&ei=bEFTVa7OFYuRyQS9n4D4Dg&bvm=bv.93112503,d.aWw&psig=AFQj
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fjinxymom806%2Fact-of-contrition%2F&ei=pGZTVbTaJI2AygS63oDIBA&bvm=bv.93112503,d.aWw&psig=AFQjCNFSdc9y_jE1tdvhEXObbYRpQZIQXA
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fjerrysmith29.tripod.com%2Fid16.html&ei=6WZTVaGhF4uuyQTc2YHABg&bvm=bv.93112503,d.aWw&psig=AFQjCNFsMFlZAdL1xob0f-WFFubmuDrlxw&ust=1431615554298754
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fspkatolickakutno.pl%2Fbiblioteka%2F&ei=4WlTVZ-3Ocz3yQTJtoCIBg&bvm=bv.93112503,d.aWw&psig=AFQjCNGUr8vYHWpCxprmyDMBpckFZIStQg&ust=1431616349109635
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,853.00; Kolekta II - $ 1,365.00 

Kolekta na misje w Boliwii Ojca Biskupa Stanisława 

Dowlaszewicza, który udzielił Sakramentu Bierzmo-

wania - $663 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Franciscan Seminaries - Seminaria franciszkańskie”. 

                      CHURCH DONATIONS:  
 ♦ by Anna & Piotr Zieliński $50 
 ♦ by Ewa Smoczkiewicz $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! 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

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 $16,623 na naszą 

Kwestę Katolicką 2015, co 

stanowi 98% 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. 

M o ż n a  t o  z r o b i ć  p r z e z  i n t e r n e t  n a 

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. 

PRZYWITANIE WIOSNYPRZYWITANIE WIOSNY  
   PRZYWITANIE WIOSNY (SPRING FEST) -odbędzie się  
31 maja w godzinach od 12:30 do 5:00 po południu. W 
programie zaplanowano różne atrakcje: muzykę, rozrywki 
dla dzieci, liczne prezentacje i niespodzianki oraz smako-
witą polską kuchnię. 
Zapraszamy wszystkich naszych Parafian oraz Wasze ro-
dziny i przyjaciół . A nasze gospodynie bardzo prosimy  
o smaczne wypieki. 

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. 

ŻYWY RÓŻANIECŻYWY RÓŻANIEC  
  W naszej parafii od wielu lat istnieje 

Kółko Różańcowe. Każde Kółko Ró-

żańcowe składa się z 20 osób i nazy-

wa się Różą. Wszyscy członkowie 

Róży odmawiają codziennie tylko 

jedną tajemnicę Różańca Świętego. 

W ten sposób chociaż każdy odmawia 

tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć 

„Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała 

Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Święte-

go, ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, 

ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście od-

mawia cały Różaniec. 

Żywy Różaniec to również ofiarowanie Bogu i ludziom 

pięciu minut swojego życia dziennie. Tyle trwa mniej wię-

cej odmówienie jednej tajemnicy. 

Mamy już dwie pełne Róże i zaczątek trzeciej. Osoby 

chętne (panie i panów) zapraszamy albo do kancelarii pa-

rafialnej albo do zelatorki Żywego Różańca, pani Geno-

wefy Lisek (tel. 617-436-5779). Zmiana tajemnic oraz 

spotkania Żywego Różańca odbywają się zawsze w pierw-

szą niedzielę miesiąca po Mszy św. o 11:00. Zapraszamy! 
 

               WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI 

                      DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

- Bycie chrześcijaninem (osobą ochrzczoną) 

- Przyjęcie przez zelatora / zelatorkę lub proboszcza 

- Wpisanie nazwiska do Księgi Żywego Różańca 

PIERWSZA PIERWSZA   
KOMUNIA ŚWIĘTAKOMUNIA ŚWIĘTA  

Dziś (17 maja) w naszej parafii 

czternaścioro dzieci przystępuje 

do Pierwszej Komunii Świętej. 

Kochane Dzieci, życzymy Wam, 

by Pan Jezus, którego dziś przyj-

mujecie po raz pierwszy, był 

bardzo częstym Gościem w wa-

szych sercach. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fstrzelno.bloog.pl%2Fid%2C5041528%2Ctitle%2CSwieto-Matki-Bozej-Rozancowej-Strzelno-7-pazdziernika-2009-r%2Cindex.html&ei=FDNSVdXkB8ijyASEsoC4CA&bv
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PPOKORAOKORA  MMARYIARYI  
O Maryjo, Pan wejrzał na Twoje uniżenie 

i wielkie rzeczy uczynił Ci (Łk 1, 48–49) 

„Nietrudno być pokornym — mówi św. Bernard — pro-

wadząc życie ukryte, lecz piękna naprawdę i rzadka to 

cnota utrzymywać się takim wśród zaszczytów”. Naj-

świętsza Maryja Panna była bez wątpienia niewiastą 

najbardziej zaszczyconą przez Boga, najbardziej wynie-

sioną ponad wszystkie stworzenia, a jednak żadne z nich 

tak się nie uniżyło i nie upokorzyło jak Ona. Zdawać by 

się mogło, że między Maryją a Bogiem powstało współ-

zawodnictwo: im więcej Bóg Ją wywyższa, tym więcej 

Ona uniża się w swej pokorze. Anioł Ją pozdrawia jako 

„pełną łaski”, a Maryja „zatrwożyła się” (Łk 1, 28–29). 

„Zatrwożyła się — wyjaśnia św. Alfons — albowiem 

będąc tak pełną pokory, wzdrygała się przed wszelką 

pochwałą i pragnęła, aby jedynie Jej Stworzyciela chwa-

lono”. Anioł objawia Jej wielkie posłannictwo, jakie 

Najwyższy Jej powierzył, a Maryja wyznaje, że jest 

„służebnicą Pańską” (tamże 38). Spojrzenie Jej nie za-

trzymuje się na ogromnym zaszczycie, jaki Ją spotka 

dzięki temu, że została wybrana spośród wszystkich nie-

wiast na matkę Syna Bożego; w zdumieniu ogląda Ona 

wielką tajemnicę Boga, który pragnie się wcielić w łonie 

stworzenia. Jeżeli Bóg pragnie tak nisko zstąpić i oddać 

się Jej jako syn, to jak bardzo powinna się uniżyć Jego 

służebnica? A im więcej pojmuje wielkość tajemnicy, 

niezmierzoność daru Bożego, tym więcej się upokarza 

uniżając w swej nicości. Tak samo jest usposobiona, 

kiedy pozdrawia Ją Elżbieta: „Błogosławionaś Ty mię-

dzy niewiastami” (tamże 42); nie dziwią Jej te słowa, 

gdyż teraz jest Matką Boga; a jednak pozostaje niewzru-

szona w swej głębokiej pokorze: wszystko przypisuje 

Panu, wyśpiewuje Jego miłosierdzie i wyznaje łaskę, „iż 

wejrzał na uniżenie służebnicy swojej” (tamże 48). Bóg 

dokonał w Niej wielkich rzeczy, wie o tym, wyznaje to, 

lecz zamiast chełpić się, wszystko obraca jedynie na Je-

go chwałę. Słusznie więc św. Bernardyn woła: „Jak żad-

ne stworzenie po Synu Bożym nie zostało wyniesione 

w godności i łasce na równi z Maryją, tak też żadne nie 

zstąpiło tak nisko w głębię pokory”. Taki właśnie skutek 

powinny sprawiać łaski i dary Boże: uczynić nas coraz 

bardziej pokornymi, coraz bardziej świadomymi własnej 

nicości. 

 Jak urocze zaślubiny dziewictwa z pokorą podziwia-

my w Tobie, o Maryjo! Tak bardzo podoba się Bogu 

ta dusza, w której pokora czyni dziewictwo miłym 

i strzeże go, a dziewictwo dodaje wdzięku pokorze. 

Nie ma słów, by wyrazić Ci cześć, o Maryjo, bo 

w Tobie płodność wychwala pokorę, a macierzyń-

stwo sławi dziewictwo... Gdybyś Ty, Maryjo, nie 

była pokorną, Duch Święty nie byłby zstąpił na Cie-

bie ani byś nie poczęła za Jego sprawą... Chociaż 

spodobałaś się Bogu dzięki swojemu dziewictwu, to 

jednak stałaś się matką dzięki swej pokorze. Błogo-

sławionaś, o Maryjo, żeś połączyła pokorę z dzie-

wictwem! Jedyne dziewictwo, którego nie naruszyło 

macierzyństwo, lecz uczyniło wspanialszym, 

a równocześnie pokora, której dziewicze macierzyń-

stwo nie przekreśliło, lecz zwiększyło; wreszcie nie-

porównane macierzyństwo złączone z dziewictwem 

i pokorą. Z tych trzech: pokory, dziewictwa i macie-

rzyństwa, co jest najcudowniejsze, najbardziej nie-

zrównane i najbardziej niezwykłe? Bez wątpienia 

wszystkie trzy; wystarczy tylko, o Maryjo, byśmy 

zechcieli kontemplować w Tobie zdumiewające ma-

cierzyństwo Dziewicy lub nienaruszalność Matki; 

Twoją wzniosłość jako matki Boga lub też Twoją 

pokorę przy takiej wielkości (św. Bernard). 

 O Maryjo, kto spogląda na Ciebie, doznaje pociechy 

w każdym utrapieniu, ucisku i przykrości i jest zwy-

cięzcą w każdej pokusie. Kto nie wie, kim jest Bóg, 

niech ucieka się do Ciebie, i Maryjo. Kto nie znajdu-

je miłosierdzia w Bogu, niech zwraca się do Ciebie, 

Maryjo, kto nie zgadza się z wolą Boga, niech odda 

się Tobie, Maryjo. Kto upada wskutek słabości, niech 

ucieka się do Ciebie, bo jesteś tak można i silna! Kto 

nieustannie musi walczyć, niech biegnie do Ciebie, 

bo Ty jesteś morzem spokojnym... Kuszony... niech 

wzywa Ciebie, bo Ty jesteś matką pokory, i nie ma 

niczego, co by skuteczniej odrzuciło szatana niż po-

kora. Niech biegnie do Ciebie, niech zwraca się do 

Ciebie, o Maryjo! (św. M. Magdalena de Pazzi). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 


