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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 

Fr. Wiesław Ciemięga OFMConv. - Vicar 

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 w sali świętego Jana Pawła 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 - 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. - 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. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie 

świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego dzie-

dzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie na-

wzajem zachowując i dzieląc się naszymi polskimi trady-

cjami 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, wel-
coming and reaching out to all people. The parish is 

served by Conventual Franciscan Friars. 
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Saturday, August 16, 2014  

 8:00 am † Wiesław Stryjewski — Mama z rodziną 

 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

 7:00 pm † Jadwiga i Władysław Grochowski  

     — Syn Jarosław z dziećmi 

20th SUNDAY, August 17, 2014 - 20. NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Aniela Maziarz — Władysław i Stanisława Maziarz 

 9:30 am † Walerjan & Amiela Palczynski — Daughter  

 11:00 am † Edward Fiedorczyk  — Żona i dzieci 

Monday, August 18, 2014  

 7:00 am -  
 8:00 am † Zygmunt Tomaszewski (6 roczn.)  

     — Syn Mariusz Tomaszewski 

Tuesday, August 19, 2014 

 7:00 am -  
 8:00 am † Marian Wernejdis, Natalia Wernejdis — Kuzyn 

  † Bronisław Kania — Córka Anna z rodziną 

Wednesday, August 20, 2014 - św. Bernarda, opata 

 7:00 am -  
 8:00 am † Stanley i Alice Rolak — Evelyn Rolak z rodziną 

Thursday, August 21, 2014 - św. Piusa X, papieża 

 7:00 am - 
 8:00 am † Tadeusz i Marianna Czołpiński — Rodzina 

Friday, August 22, 2014 - Matki Boskiej Królowej 

 7:00 am -  
 6:00 pm - Adoracja; Spowiedź; Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 7:00 pm † Mieczysław Wegielewski — Żona i dzieci 

Saturday, August 23, 2014  

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

 4:00 pm † Leokadia, Józef, John, Josephine Daniszewski 

     — Daughter Helen 

 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Iwony  

     i Ernesta z okazji 15 rocznicy ślubu — Własna 

21st SUNDAY, August 24, 2014 - 21. NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Franciszek Wygonowski, Alina, Marianna i Henryk 

Jakubiak, Stanisław Hreczyński — Władzia Wygonowska z rodziną 

 9:30 am † Helena Zubrycki — Friends  

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE               

20th Sunday in Ordinary Time 
A Foreigner's Faith  

Most of us are the foreigners, the non-
Israelites, about whom today's First Reading 
prophesies.  

Coming to worship the God of Israel, we 
stand in the line of faith epitomized by the  
Canaanite woman in today's Gospel. Calling 
to Jesus as Lord and Son of David, this for-
eigner shows her great faith in God's cove-
nant with Israel. 

Jesus tests her faith three times. He refuses to 
answer her cry. Then, He tells her His mis-
sion is only to Israelites. Finally, he uses 
“dog,” an epithet used to disparage non-
Israelites (see Matthew 7:6). Yet she persists, be-
lieving that He alone offers salvation.  

In this family drama, we see fulfilled Isaiah's 
prophecy and the promise we sing of in to-
day's Psalm. In Jesus, God makes known 
among all the nations His way and His salva-
tion (see John 14:6).  

At the start of salvation history, God called 
Abraham (see Genesis 12:2). He chose his off-
spring, Israel, from all the nations on the face 
of the earth, to build His covenant kingdom 
(see Deuteronomy 7:6-8; Isaiah 41:8).  

In God's plan, Abraham was to be the father 
of many nations (see Romans 4:16-17). Israel was to 
be the firstborn of a worldwide family of 
God, made up of all who believe what the 
Canaanite professes - that Jesus is Lord (see 

Exodus 4:22-23; Romans 5:13-24).  

Jesus came first to restore the kingdom to 
Israel (see Acts 1:6; 13:46). But His ultimate mission 
was the reconciliation of the world, as Paul 
declares in today's Epistle.  

In the Mass we join all peoples in doing Him 
homage. As Isaiah foretold, we come to His 
holy mountain, the heavenly Jerusalem, to 
offer sacrifice at His altar (see Hebrews 12:22-24, 28). 
With the Canaanite, we take our place at the 
Master's table, to be fed as His children.  

By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of August 17, 2014 

17 SUN Is 56:1, 6-7/Rom 11:13-15, 29-32 

  Mt 15:21-28  

18 Mon Ez 24:15-24/Mt 19:16-22  

19 Tue Ez 28:1-10/Mt 19:23-30  

20 Wed Ez 34:1-11/Mt 20:1-16  

21 Thu Ez 36:23-28/Mt 22:1-14  

22 Fri Ez 37:1-14/Mt 22:34-40  

23 Sat Ez 43:1-7a/Mt 23:1-12  

24 SUN Is 22:19-23/Rom 11:33-36 

  Mt 16:13-20  
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XX SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR AUGUST 2014 

Universal: That refugees, forced by violence to abandon 
their homes, may find a generous welcome 
and the protection of their rights  

Mission: That Christians in Oceania may joyfully an-
nounce the faith to all the people of that region  

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). 

HARVEST FESTIVAL  
On September 14th we are 
going to celebrate the so-
lemnity of Our Lady of 
Czestochowa in conjunction 
with our Parish ‘Dożynki’ - 
Harvest Festival. 
As every year we would like 
to prepare lots of good food, 
music, lottery and much 
more. 

We would also like to have a book sale. We’ve 
been having it for the last couple of years and it’s 
been very popular. That is why we would like to ask 
you for books – new or used, most desirable in Pol-
ish, for children and adults. Please bring the books to 
the parish office.  

Donation of stuffed animals to be used as rewards 
for children, will be also appreciated. 

We are looking forward to this event and hope it 
will be a great success. To make it happen we need 
your help in preparations. All the volunteers are 
asked to put their names on lists at the back of the 
church, call or come to the parish office. 

Those who can’t help in preparations may make 
a donation to our church. 

Please remember, you are all invited, your fami-
lies and friends too. 

PARISH FESTIVAL PREPARATION  

MEETING OF PARISH COUNCIL  

AND VOLUNTEERS 

The meeting of the Parish Council and all who 
want to be actively involved in the organization of 
the Harvest Festival will be held on August 20, 
2014 (Wednesday) at 7:00 pm in the parish hall. 
All leaders and volunteers who want to selflessly 
offer their help or share their ideas are most wel-
comed. Many hard-working hands and loving 
hearts will be needed. Please, reserve this date. 

NABÓR NOWYCH KATECHETÓW 

Na nowy rok szkolny i katechetyczny Parafia po-

trzebuje nowych katechetów. Nasi Parafianie, nawet 

ci, którzy nie mają doświadczenia w tej posłudze, 

lecz chcieliby podjąć się tej zaszczytnej i prestiżowej 

funkcji służby Bogu i ludziom proszeni są o kontakt 

z biurem parafialnym. 

Attention - all who seek miracles and share 

a special devotion to St. Anthony of Padua.  

From September 6 to 14, first class relics of this be-

loved saint will be brought from the basilica shrine in 

Italy to St. Anthony Catholic Maronite Rite Church 

on Island Pond Road in Springfield. Throughout that 

week many special liturgies (Roman Maronite rite), 

novenas, talks and cultural events are planned. All 

are invited to take part. For more information go on-

line to www.saintanthonysrelic.com. Don’t miss this 

special opportunity to bring your prayer requests and 

share in this unique opportunity. 

 

 

CATHOLIC 

APPEAL 

2014 

Thank you to all who have already pledged their 

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

ish contributed $ 10,410. Our goal this year is to 

raise $ 17,485. Should you wish to contribute 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. 

BANS OF MARRIAGE 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
-  I  - 

DAN MICHAEL DRZYMALSKI  
and 

AGNIESZKA TRZCINKA 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $1,606.00; Kolekta II - $1,176.00; 

♦ Dożynki donation by Krystyna Szurpicka - $10; 
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, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - sierpień 2014 
Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opusz-
czenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli 
wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.  
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii gło-
sili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Abyśmy na wzór św. Maksymiliana, który w obozie 
koncentracyjnym dał przykład wiary w Bożą miłość, 
potrafili zanieść Boże światło tam, gdzie panuje mrok 
zwątpienia i beznadziei.  

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 

TOURS - ZIGGY’S TOURS 
2-Day tour to Niagara Falls and 1000 Islands Tour on each 
Saturday and 3-Day tour to Washington DC and New York 
Tour on each Friday.     Ziggy’s Tours 617-288-7777 

DOŻYNKI PARAFIALNE 
Przygotowujemy się do odpustu parafialnego 

Matki Boskiej Częstochowskiej połączo-
nego z Dożynkami Parafialnymi, które 

w tym roku odbędą się 14 września.  
Mszy świętej przewodniczyć będzie 
i słowo Boże wygłosi Ojciec Ku-
stosz Wacław Sokołowski 
z Montrealu. 
Proszę zarezerwować sobie ten 
dzień na spędzenie go właśnie na tej 
polonijnej i parafialnej imprezie. 
Zaproście swoje rodziny i znajo-

mych. 
Zwyczajem lat poprzednich na ten czas 

wspólnej radości i zabawy chcemy przygotować dużo 
dobrego jedzenia, muzykę, loterię i wiele innych atrakcji 
dla dzieci i dorosłych.  

Planujemy zorganizować wyprzedaż książek. Książki 
nowe lub stare, dla dzieci lub dorosłych, szczególnie 
w języku polskim można przynosić do biura parafialnego.  

Proszę też o ofiarowanie pluszowych zabawek. Będą 
one wykorzystane jako nagrody dla dzieci. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniach 
do Dożynek, proszeni są o wpisywanie się na listy wyło-
żone przy wyjściu z kościoła lub o zgłoszenie się do biura 
parafialnego.  

Ci, którzy nie mogą pomóc w przygotowaniach, mogą 
złożyć donację na nasz kościół. Bóg zapłać! 

PRZEDDOŻYNKOWE SPOTKANIE  

ORGANIZACYJNE RADY PARAFIALNEJ  

I WOLONTARIUSZY 
Spotkanie Rady Parafialnej i wszystkich, którzy 

chcą czynnie włączyć się w organizację imprezy do-
żynkowej odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 
(najbliższa środa) o godz. 7:00 pm w sali parafialnej 
pod kościołem. Szczególnie serdecznie zapraszamy 
liderów i wszystkich, którzy chcą bezinteresownie 
ofiarować swą pomoc lub podzielić się pomysłami. 
Potrzeba będzie wiele pracowitych rąk i ochotnych 
serc. Proszę zarezerwować sobie ten termin. 

22 sierpnia - MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ 

W Piśmie Świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił 

o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty 

pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju pojawia się zapo-

wiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archa-

nioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: „Błogosławiona jesteś 

między niewiastami” (Łk 1, 28. 43) - a więc spomiędzy wszyst-

kich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja 

w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto bło-

gosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). 

Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida. Ewangelie 

bardzo często podkreślają to królewskie pochodzenie Pana Jezu-

sa (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 20, 41-44; Rz 1, 3; 15, 12; 2 

Tm 2, 8; Ap 22, 16 i inne). Apokalipsa zawiera taką relację: 

„Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce 

i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd 

dwunastu” (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według Tradycji Kościoła, 

jest właśnie Maryja. 

Drugim źródłem naszej wiary w królowanie Maryi jest podanie 

ustne, które objawia się w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w 

pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, a jest 

ich bardzo wiele. Św. Efrem (†373) już 1600 lat temu tak pisze 

o Maryi: „Dziewico czcigodna, Królowo i Pani”, „po Trójcy jest 

Panią wszystkich”, „jest Panią wszystkich śmiertelnych”. Same-

go siebie nazywa „sługą Maryi”. Św. Piotr Chryzolog (†451), 

również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą 

„Panią” (Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo 

godność władcy i króla. Św. Ildefons, biskup Toledo († 669), 

nazywa Maryję nie tylko Panią, ale „panującą nad wszystkimi 

ludźmi”. Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa: „Stałem 

się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela”. 

Św. German, patriarcha Konstantynopola (†732), nazywa Mary-

ję „Królową wszystkich mieszkańców ziemi”, a św. Jan Dama-

sceński (†749) „Królową rodzaju ludzkiego” i „Królową 

wszystkich ludzi”, „Panią wszechstworzenia”.  
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„N„NIECHIECH  CCIEBIEIEBIE, B, BOŻEOŻE, , WYSŁAWIAJĄWYSŁAWIAJĄ  LUDYLUDY...”...” (Ps 67, 4)  
Od dawna, Bóg wybierając Izrael na swój naród, wyzna-

czył mu uprzywilejowane miejsce w historii zbawienia; 

jemu będą zastrzeżone pierwociny darów Zbawiciela. 

Lecz z biegiem czasów, poprzez Izrael — naród kapłań-

ski — zbawienie zostanie rozciągnięte na wszystkie na-

rody bez żadnej różnicy. Dzisiejsze pierwsze czytanie 

wspomina ten plan, zapowiedziany przez proroków (Iz 56, 

1. 6-7). Przez usta Izajasza Bóg zapewnia o swojej życzli-

wości każdego cudzoziemca, który uwierzy w Niego 

i będzie Mu służył zachowując Jego Prawo: 

„Przyprowadzę ich na moją Świętą Górę i rozweselę 

w moim domu modlitwy... Dom mój będzie nazwany 

domem modlitwy dla wszystkich narodów” (tamże 7). Wy-

branie Izraela nie oznacza więc odrzucenia innych naro-

dów, owszem, ma służyć ich zbawieniu. 

Św. Paweł w drugim czytaniu (Rz 11, 13-15. 29-32) pogłębia 

ten temat. Zasmucony oporem swoich ziomków wzglę-

dem Ewangelii Chrystusowej, Apostoł nie przestaje szu-

kać wszystkich dróg, by przyprowadzić ich do wiary, 

a oddając się gorliwie nawróceniu pogan, czyni to 

w cichej nadziei, że „może pobudzi do współzawodnic-

twa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich 

doprowadzi do zbawienia” (tamże 14). Bóg istotnie nie ża-

łuje swoich darów: obietnice uczynione Izraelowi oraz 

jego wezwanie są „nieodwołalne” (tamże 29). Jeśli opamię-

ta się, Bóg jest gotów mu przebaczyć. W istocie jak po-

ganie, kiedyś Bogu nieposłuszni, teraz dostąpili Jego 

miłosierdzia, tak Żydzi odrzucając Chrystusa są niepo-

słuszni Bogu, ale gdy powrócą do Niego, staną się na 

nowo przedmiotem Jego boskiego zmiłowania. Owszem 

— wyjaśnia św. Paweł — jak odrzucenie przez Izrael 

stało się przyczyną głoszenia Ewangelii poganom, aby 

i oni dostąpili miłosierdzia, tak nawrócenie tych stanie 

się kiedyś okazją do opamiętania się narodu wybranego. 

Bóg bowiem, chcąc „wszystkim okazać swe miłosier-

dzie” (tamże 32), obraca na dobro, czyli dla nawrócenia 

jednych, nawet przeniewierstwo drugich. Aczkolwiek 

grzech jest zawsze przyczyną ruiny tego, kto w nim się 

utwierdza, to jednak nie może zniszczyć powszechnego 

planu zbawienia, jaki nakreślił Bóg. 

W Ewangelii (Mt 15, 21-28) sam Jezus potwierdził swoim 

zachowaniem się względem kananejki tajemniczy porzą-

dek tego boskiego planu. „Ulituj się nade mną, Panie, 

Synu Dawida” — woła niewiasta błagając o łaskę dla 

córki „ciężko dręczonej przez złego ducha” (tamże 22). 

Fakt, że ta poganka zwraca się do Jezusa nazywając Go 

„Synem Dawida”, tytuł mesjański, jakiego nawet Żydzi 

Mu nie przyznają, ma swoją wymowę; dowodzi, że Bóg 

nie odmawia swojego światła żadnemu narodowi, żadnej 

klasie ludzi. Uczniowie są znużeni natarczywością tej 

cudzoziemki, a sam Jezus też nie wydaje się jej zachę-

cać: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły 

z domu Izraela” (tamże 24). Istotnie, z woli Ojca musi roz-

wijać swoją działalność w granicach Palestyny; dopiero 

kiedy zgromadzi rozproszone owce Izraela i utworzy 

z nich jedną owczarnię, wówczas pośle ją do wszystkich 

narodów, by zaniosła im Ewangelię, lecz nastąpi to do-

piero po Wniebowstąpieniu Pana. Tymczasem niewiasta 

nie przestaje błagać, a Jezus odpowiada z celową suro-

wością: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić 

psom” (tamże 26). Ona jednak nie zniechęca się, lecz bio-

rąc Go za słowo, odpowiada: „Tak, Panie, lecz 

i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich 

panów”. Pan został pokonany, a Jego miłosierdzie, do-

tychczas powstrzymywane, wylewa się w pełni: „O nie-

wiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak 

chcesz” (tamże 27-28). Dla otrzymania miłosierdzia Bożego 

nic nie znaczy przynależność do narodu lub klasy uprzy-

wilejowanej, znaczy natomiast wiara. 

MODLITWA 

O Boże, zmiłuj się nad nami i błogosław nam; niech 

zajaśnieje dla nas Twoje oblicze. Niech na ziemi po-

znają Twoją drogę, Twoje zbawienie pośród wszyst-

kich ludów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, 

niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Niech się na-

rody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawie-

dliwie i kierujesz narodami na ziemi (Psalm 67, 2-5). 

O Boże Stworzycielu, Tyś rozwarł oczy serc naszych, 

abyśmy poznali Ciebie, jedynego, najwyższego 

w niebie, Świętego, spoczywającego wśród świętych. 

Ty poniżasz wyniosłość pyszałków, niweczysz zamy-

sły pogan, pokornych wynosisz na wyżyny, a wynio-

słych poniżasz. Ty wzbogacasz i ubożysz, zabijasz 

i zbawiasz, i życie tworzysz; jedyny dobroczyńco du-

chów i Boże wszelkiego ciała. Ty spoglądasz 

w przepaści, wypatrujesz ludzkie czyny, w nie-

bezpieczeństwie jesteś Wspomożycielem, a dla zrozpa-

czonych jesteś Zbawcą. Stwórco i Stróżu wszelkiego 

ducha, Ty rozmnażasz narody na ziemi i spośród 

wszystkich wybierasz miłującego Ciebie, przez Jezusa 

Chrystusa, umiłowanego Syna Twego, przez którego 

nas pouczyłeś, uświęciłeś, uczciłeś...    

Prosimy Cię, Panie, bądź pomocnikiem i wspomo-

życielem naszym! Uciśnionych wśród nas wybaw, uni-

żonym okaż zmiłowanie, upadłych podźwignij, zjaw 

się błagającym, chorych ulecz, błądzących ludu swego 

nawróć, daj pokarm łaknącym, daj wolność więźniom 

naszym, wesprzyj słabych, pociesz małodusznych; 

niech Cię znają wszystkie narody, że Ty jesteś Bóg 

jedyny i Jezus Chrystus Syn Twój, a my lud Twój 

i owce pastwiska Twego (św. Klemens Rzymski). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy  


