
 
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. 

O Jesus, bless these children who received You last Sunday in their First Holy Communion. 
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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. 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 

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 

 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. - 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. 

BOSTON CATHOLIC DIRECTORY 2014 
W zakrystii i w biurze parafial-
nym można nabyć  Boston Ca-
tholic Directory 2014 - Szczegó-
łowy wykaz wszystkich instytucji 
katolickich, urzędów kurii arcy-
biskupiej, wszystkich  parafii, 
kapłanów, sióstr zakonnych, pra-
cowników kościelnych itd. Księ-
ga ta zawiera także wiele innych 
użytecznych informacji. Cena 
książki - $25. 
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Scripture for the week of May 25, 2014 

25 SUN Acts 8:5-8, 14-17/1 Pt 3:15-18 

 Jn 14:15-21  

26 Mon Acts 16:11-15/Jn 15:26-16:4a  

27 Tue Acts 16:22-34/Jn 16:5-11  

28 Wed Acts 17:15, 22—18:1/Jn 16:12-15  

29 Thu Acts 1:1-11/Eph 1:17-23 

 Mt 28:16-20  

30 Fri Acts 18:9-18/Jn 16:20-23  

31 Sat Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16 

 Lk 1:39-56  

1 SUN Acts 1:12-14/1 Pt 4:13-16 

 Jn 17:1-11a  

Saturday, May 24, 2014 - NMP Wspomożycielki Wiernych 
 8:00 am † Maria Chmielewska i Wiktoria Cieniewicz 
     — Rodzina Krajewskich 
 4:00 pm † Ernest & Winifred Ellis — Daughter 
 6:30 pm - nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Władysław i Jadwiga Grochowski i Bogdan  
     Papis (3 roczn.) — Jarosław Grochowski z rodziną 

6th SUNDAY OF EASTER, May 25, 2014  
 8:00 am - ZA PARAFIAN - FOR OUR PARISHIONERS 
 9:30 am † Ronnie Willis (1 anniv.) — Wife and children 
 10:30 am - nabożeństwo majowe 
 11:00 am † Za zmarłych i poległych żołnierzy — Weterani Pl. #37 

Monday, May 26, 2014 - św. Filipa Nereusza 
 7:00 am † Tadeusz Eliaszuk — Kilian Family 
 8:00 am † Monika Zyglewicz — Córka 
 7:00 pm - nabożeństwo majowe 

Tuesday, May 27, 2014  
 7:00 am † Zofia Piasecka — Daughter & family 
 8:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Zbyszka w dniu Urodzin 
     — Żona i córka 
 7:00 pm - nabożeństwo majowe 

Wednesday, May 28, 2014  
 7:00 am - In thanksgiving and asking for God’s blessings  
     upon Tadeusz & Krystyna — Self 
 8:00 am † Genowefa Chaberek (roczn.) — Dzieci 
 7:00 pm - nabożeństwo majowe 

Thursday, May 29, 2014 - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
 7:00 am † For the departed of Kowalski & Szur families — Family 
 8:00 am † Kazimierz Pacocha — Elżbieta i Wojciech Sokołowscy 
 6:30 pm - nabożeństwo majowe 
 7:00 pm - Za Bierzmowanych — Rodzice 

Friday, May 30, 2014  
 7:00 am † Mark Wróbel — Richard Rolak 
 6:00 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja, spowiedź 
 6:30 pm - nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Jan, Natalia, Paweł Gajda — Rodzina 

Saturday, May 31, 2014 - Nawiedzenie św. Elżbiety przez NMP 
 8:00 am † Robert Pokorski — Ala i Marek Wiktorowscy 
 4:00 pm † Stasia Górny (6th annin.) — Family 
 6:30 pm - nabożeństwo majowe 
 7:00 pm † Wacław Chojnowski (roczn.) — Żona i dzieci 

7th SUNDAY OF EASTER, June 1, 2014  
 8:00 am † Jakub Niemczyk — Mama i siostra z rodziną 
 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN 
 10:30 am - nabożeństwo czerwcowe 
 11:00 am - Za Ojca Wiesława w 21. rocznicę święceń kapłańskich 
 12:30 pm  - 5:00 pm — FESTYN WIOSENNY - SPRING FEST 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Sixth Sunday of Easter 
Jesus will not leave us alone. He won't make 

us children of God in Baptism only to leave us 

“orphans,” He assures us in today's Gospel. 

He asks the Father to give us His Spirit, to 

dwell with us and keep us united in the life He 

shares with the Father. 

We see the promised gift of His Spirit being 

conferred in today's First Reading. 

The scene from Acts apparently depicts a 

primitive Confirmation rite. Philip, one of the 

first deacons (see Acts 6:5), proclaims the Gospel in 

the non-Jewish city of Samaria. The Samaritans 

accept the Word of God (see Acts 17:11; 1 Thessalonians 

2:13) and are baptized. 

It remains for the Apostles to send their repre-

sentatives, Peter and John, to pray and lay hands 

on the newly baptized - that they might receive 

the Holy Spirit. This is the origin of our sacra-

ment of Confirmation (see Acts 19:5-6), by which the 

grace of Baptism is completed and believers are 

sealed with the Spirit promised by the Lord. 

We remain in this grace so long as we love 

Christ and keep His commandments. And 

strengthened in the Spirit whom Jesus said 

would be our Advocate, we are called to bear 

witness to our salvation - to the tremendous 

deeds that God has done for us in the name of 

His Son. 

In today's Psalm, we celebrate our liberation. 

As He changed the sea into dry land to free the 

captive Israelites, Christ suffered that He might 

lead us to God, as we hear in today's Epistle. 

This is the reason for our hope - the hope that 

sustains us in the face of a world that cannot 

accept His truth, the hope that sustains us when 

we are maligned and defamed for His name's 

sake. 

Put to death in the flesh, He was brought to 

life in the Spirit, Paul tells us today. And as He 

himself promises: “Because I live, you will 

live.”  

St. Paul Center for Biblical Theology  
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SIXTH SUNDAY OF EASTER 

POPE’S PRAYER INTENTIONS - JUNE 
Universal: That the unemployed may receive support 

and find the work they need to live in 
dignity.  

Mission: That Europe may rediscover its Christian 
roots through the witness of believers. 

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 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). 

MIESIĄC MAJ 

W tym tygodniu kończy się miesiąc ma-

ryjny maj. Nabożeństwa majowe odpra-

wiane są codziennie: od poniedziałku 

do czwartku o godz. 7:00 pm, w pią-

tek i w sobotę o 6:30 pm, a w niedzie-

lę o 10:30 am. Serdecznie zapraszamy 

do wspólnej modlitwy. 

SPRING FEST 

This year’s Spring Festival is scheduled for June 1st 

from 12:30 pm to 5:00 pm. Please, feel invited. 

CONFIRMATION 

The sacrament of Confirmation in our church will be 

administered by Very Reverend  James A. Flavin 

Episcopal Vicar for the Central Region on the Solem-

nity of Ascension, Thursday, May 29th at 7:00 pm. 

BOSTON CATHOLIC DIRECTORY 2014 

In the sacristy and parish office 
you can purchase Boston Catho-
lic Directory 2014 - a detailed 
list of all the Catholic institu-
tions, the archdiocesan curia of-
fices, parishes, priests, nuns, 
church workers, etc. The book 
also contains many other useful 
information. Price of the book - 
$25. 

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 

Już za tydzień rozpoczyna się czerwiec. Nabożeń-

stwa czerwcowe odprawiane będą w niedziele o 

godz. 10:30 am i w piątki o godz. 6:30 pm. Serdecz-

nie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

 

CATHOLIC 

APPEAL 

2014 

Thank you to all who have already pledged their 

support to the 2014 Catholic Appeal. So far our par-

ish contributed $ 8,690. Our goal this year is to raise 

$ 17,485. Should you wish to contribute to this ap-

peal, you may use an envelope provided at the back 

of the church. 

You may also pledge your support at 

www.BostonCatholicAppeal.org. 

Last Sunday, May 18, 2014, in our church nine chil-

dren  received their First Holy Communion. We wish 

them and their families God’s abundant blessings. 

We thank Sister Nazareta and their parents for pre-

paring the ceremony.  
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KOLEKTY NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA 
Kolekta I - $1,936.00; Kolekta II - $1,148.00; 
♦ Church donation by Piotr Matwiejczuk - $10 

♦ Church donation by Parishioners - $40 
♦ Heritage of our Faith - by Stefan Chlastawa - $100 
♦ Heritage of our Faith - by I Communion Children’s 

Parents - $225 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“H.O.P.E. - Nasze wsparcie w wydatkach parafialnych.” 

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! 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

FESTYN WIOSENNY 

Tegoroczny Festyn Wiosenny organizowany wspól-

nie przez Parafię i Fundację Kultury Polskiej odbę-

dzie się w niedzielę, 1 czerwca w godz. 12:30 pm - 

5:00 pm. Serdecznie zapraszamy! 

BIERZMOWANIE 

W uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 

w czwartek 29 maja o godz. 7:00 pm, w naszym ko-

ściele wikariusz biskupi Ksiądz James A. Flavin 

udzieli sakramentu bierzmowania. 

ZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCAZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCAZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA   

Matka Boża prosi o odmawianie Różań-
ca Świętego chyba we wszystkich 
swoich objawieniach. W Fatimie 
oznajmiła dzieciom, że jest Królową 
Różańca Świętego: Przyszłam na 

ziemię, by upomnieć ludzkość, aby 
ludzie więcej nie grzeszyli. Niech prze-

staną obrażać mojego Syna. Niech odma-
wiają Różaniec i niech czynią pokutę.  

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym 
wszystkim, którzy do niego należą. Kółko Różańcowe 
składa się z 20 osób i nazywa się Różą. Wszyscy członko-
wie 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 Świętego, ma zasługę taką samą, jakby cały Ró-
żaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, 
rzeczywiście odmawia cały Różaniec. 

Żywy Różaniec to również ofiarowanie Bogu i ludziom 
pięciu minut swojego życia dziennie. Ty-
le trwa mniej więcej odmówienie jednej 
tajemnicy. 

Święty Jan Paweł II sam modlił się 
codziennie na różańcu i zachęcał 
innych: Odmawiać Różaniec to 
znaczy udać się do szkoły Maryi 
i uczyć się od Niej, Matki i apo-
stołki Chrystusa, jak żyć całko-
wicie zgodnie z wymaganiami 
wiary chrześcijańskiej (2.paź-

dziernika 1988). 

Zainspirował on też kardynała 
Bergoglio, obecnego papieża 
Franciszka do codziennego odmawiania Różańca. 

W naszej parafii istnieje Kółko Różańcowe, lecz liczba 
członków nie jest wystarczająca do utworzenia pełnej Ró-
ży. Wielu z nas odmawia regularnie różaniec czy to pry-
watnie, czy w rodzinach. Proboszcz, który sam wstępuje 
do parafialnego Kółka Różańcowego, zaprasza także 
swych Parafian do zapisania się i ma nadzieję, że uda 
się utworzyć chociaż dwie pełne Róże. 

Zapisywać się można u zelatorki, pani Genowefy Lisek 
(tel. 617-436-5779), u proboszcza lub w kancelarii para-
fialnej. Można to zrobić podczas spotkania w niedzielę 
1 czerwca po Mszy świętej o godz. 11:00 am. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - czerwiec 
Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły 
wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by god-
nie żyć. 
Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje 
chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary 
wierzących 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby Duch Święty nauczył nas jak świadczyć o owo-
cach miłości, pokory, radości, łagodności i uprzejmo-
ści, które pochodzą od Niego.  

MEMORIAL DAY - PARISH OFFICE CLOSED 
W poniedziałek 26 maja z racji święta państwowego 
Biuro Parafialne będzie nieczynne. 

Dnia 18 maja w naszej parafii grupa dziewięciorga 

dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej. Dzieciom, 

rodzicom i ich rodzinom życzymy błogosławieństwa 

Bożego. Dziękujemy Siostrze Nazarecie i rodzicom 

za przygotowanie tej Uroczystości. 
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NNIEIE  ZOSTAWIĘZOSTAWIĘ  WASWAS  SIEROTAMISIEROTAMI..  

Każda kochająca matka czy ojciec, w obliczu 
zbliżającej się śmierci, myśli o przyszłości 

swych dzieci. Podobnie i Chrystus na kilkana-
ście godzin przed ukrzyżowaniem myśli 
o przyszłości swoich uczniów. Zależy Mu bar-
dzo nie tylko na utrzymaniu kontaktu, lecz i na 
obecności wśród nich. Nie będzie to obecność 
cielesna, bo tej zachować nie można. Jest zresz-
tą niedoskonała i bardzo ograniczona. Jeśli 
np. człowiek jest w jednym miejscu, to 
równocześnie nie może być 
w innym. Nie mówiąc już o ogra-
niczeniach związanych z procesem 
starzenia się organizmu. Jezus 

w ciele mógłby pozostać z ucznia-
mi najwyżej kilkadziesiąt lat – a co 
dalej? 

Chrystus w chwili śmierci koń-
czy okres przebywania z Apo-
stołami ramię w ramię, ale by-
najmniej nie rezygnuje z prze-
bywania z nimi w inny spo-

sób. Pozostanie na ziemi do 
końca świata, w sposób tysią-
ce razy doskonalszy i łatwiej dostępny dla mi-
lionów ludzi. Warto ten gest miłości Jezusa do-
strzec i głębiej się nad nim zastanowić. 

W grę wchodzą trzy wydarzenia stanowiące 
jedną organiczną całość. Pierwszym jest Eucha-
rystia – czyli obecność Chrystusa pod postacia-
mi chleba i wina. Jezus staje się pokarmem do-

stępnym dla każdego, kto w Niego wierzy, 
i komu autentycznie zależy na życiu wiecznym. 
Dziś na Ziemi istnieją setki tysięcy świątyń, 
w których przebywa Chrystus jako pokarm nie-
śmiertelności. Ktokolwiek pragnie się z Nim 
spotkać, może to uczynić prawie w każdej mi-
nucie dnia i nocy. Oto pierwsza niepojęta forma 
nowej obecności Zbawiciela wśród nas. 

Druga forma, to Jego Słowo ukryte w Piśmie 
Świętym i żywej tradycji. On ciągle naucza. Je-
zusa można słuchać, można Mu zadawać pyta-
nia. On ciągle odpowiada. Ktokolwiek pragnie 
porozmawiać z Chrystusem, może to uczynić 
również o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy 
jak otworzy Ewangelię i w duchu tradycji prze-

kazywanej w Kościele odczyta sercem jej orę-
dzie. Oto druga forma obecności Zbawiciela 
wśród nas, jeszcze bardziej dostępna niż pierw-
sza. 

Trzecia, najmniej doceniona, to spotkanie 
z ludźmi miłującymi się wzajemnie. „Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali”. Obecność 

Jezusa przez Ducha Miłości w sercach tych, 
którzy prawdziwie w Niego wierzą. 

„Tam gdzie dwu jest zgromadzonych 
w imię Moje, tam Ja jestem wśród 
nich”. 

W każdej Mszy świętej możemy 
spotkać Chrystusa w tych trzech for-
mach Jego obecności na Ziemi. Jest 

w Słowie Bożym, czytanym 
i głoszonym przez kapłana, jest 

w konsekrowanych postaciach 
chleba i wina i jest we wspól-
nocie zgromadzonej wokół oł-
tarza. Warto dodać, że zarów-

no w Słowie jak i w postaciach 
chleba i wina, może być do-

strzeżony wyłącznie oczami wiary. Do człowie-
ka niewierzącego nie przemówi ani tekst Biblii, 
ani konsekrowana hostia. Może natomiast prze-
mówić miłość wspólnoty zgromadzonej w imię 
Chrystusa. Jeśli to objawienie wspólnotowe nie 
jest wystarczająco wyraźne, to nie jest to wina 
Chrystusa, lecz nasza. On nam zawierzył i losy 
objawienia Swojej obecności w świecie złożył 
w nasze ręce. 

Umiejętność obcowania z Chrystusem obecnym 
w słowie Pisma Świętego oraz kontaktowania 
się z Nim w Komunii świętej, umożliwia do-
skonalenie miłości wzajemnej, a przez to obja-
wianie światu obecności Chrystusa na ziemi. To 
też stanowi jeden z zasadniczych celów Kon-
gresu Eucharystycznego. Uwielbienie Chrystu-
sa obecnego w Najświętszym Sakramencie naj-
pełniej dokonuje się nie przez wielkie zewnętrz-
ne manifestacje, lecz przez autentyczną miłość 

Boga i bliźniego, którą promieniują wspólnoty 
prawdziwych chrześcijan. 

Ks. Edward Staniek 


