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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 pierwsze niedziele miesiąca 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. 



  3 

 

Saturday, September 13, 2014 - św. Jana Chryzostoma 

 8:00 am † Jan i Helena Kancelarczyk — Córka Roma 

 2:00 pm Wedding of Paul McLaughlin & Jaclyn Ann Segiet 

 4:00 pm † Piotr Morawiak — Family 

 5:30 pm Wedding of Mateusz Jurszewicz & Patrycja Beata Łapuć 

 7:00 pm † Ireneusz Rogowski — Syn Jarosław 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA, September 14, 2014 -  

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

PARISH FEAST - POLONIA HARVEST FESTIVAL 
 8:00 am - O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny, szczególnie  

     dla Dominika i Fabiana — Własna  

 9:30 am † Frances Elizabeth Trayers — Stanley Sadowski family  

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

Monday, September 15, 2014 - Matki Boskiej Bolesnej 

 7:00 am † Jane Nagle (3rd anniv.) — Robert Nagle 

 8:00 am † Stanisława Woźny — Grażyna i Adrian Borodako 

Tuesday, September 16 - świętych Korneliusza i Cypriana 

 7:00 am † Kevin J. Shedd — David Shedd 

 8:00 am † Helena Pawlik i Oliver Winsett — Mąż i dziadek 

Wednesday, September 17, 2014 - stygmatów św. Franciszka 

 7:00 am † Vincente, Maria, Teresa 

 8:00 am † Bronisław Kania — Żona i dzieci 

Thursday, September 18, 2014 - św. Stanisława Kostki 

 7:00 am - Good health and God’s blessing for Pasiewicz Family 

      — Self 

 8:00 am † Jan Skrzyniarz (1 roczn.) — Rodzice 

Friday, September 19, 2014  

 7:00 am - In thanksgiving for Jadwiga Gierłażyn’s health  

     recovered  — Elżbieta Spitalniak 

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

 7:00 pm † Ewa Sendrowska — Rodzice i rodzeństwo 

Saturday, September 20, 2014 - św. Andrzeja Kim Taegon i tow. 

 8:00 am † Mark Wróbel — Rodzina Warot 

 4:00 pm † Frank & Teofila Palasek and deceased members  

    of their family — Hedy & Joseph Siedlecki 

 7:00 pm - O zdrowie i Boże błog. dla Olivera w dniu 3 urodzin 

     — Rodzice 

25th SUNDAY, September 21, 2014 - 25 NIEDZ. ZWYKŁA 

 8:00 am † Antoni Kołakowski — Dorota Milewska z rodziną 

 9:30 am † Ryszard & Lucyna Pieprzycki — Daughter  

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE               Our Lady of Częstochowa 
According to tradition the miraculous image in 

Czestochowa, Poland is a portrait of Our Lady 
painted by St. Luke on a cedar table top from the 

house of the Holy Family in Nazareth. It was 

discovered in Jerusalem in 326 by St. Helena, 
who brought it to Constantinople and presented it 

to her son, Constantine the Great. This image was 

revered by the people of the city.  

The Black Madonna is credited with miracu-

lously saving the monastery of Jasna Góra 

(English: Bright Mount) from a Swedish inva-

sion. In August 1382 the hilltop parish church 

was transferred to the Paulites, a hermetic order 

from Hungary. This would suggest that the icon 

was probably originally brought to Jasna Gora by 

the Pauline monks from their founding monastery 

in Hungary  

The Siege of Jasna Góra took place in the win-

ter of 1655 during the Second Northern War, as 

the Swedish invasion of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth’s known. The Swedes were at-

tempting to capture the Jasna Góra monastery in 

Częstochowa. Seventy monks and 180 local vol-

unteers, mostly from the szlachta (Polish nobil-

ity), held off 4,000 Swedes for forty days, saved 

their sacred icon and turned the course of the 

war. 

This event led King John II Casimir Vasa to 
“crown” Our Lady of Częstochowa (“the Black 
Madonna”) as Queen and Protector of Poland in 
the cathedral of Lwów on April 1, 1656. 

Częstochowa is regarded as the most popular 

shrine in Poland, with many Polish Catholics 

making a pilgrimage there every year. A pilgrim-

age has left Warsaw every Aug. 6 since 1711 for 

the nine-day, 140-mile trek. 

During the Nazi occupation of Poland in World 

War II, Hitler ordered all religious pilgrimages 

stopped. In a demonstration of love for Our Lady 

and their confidence in her protection, a half mil-

lion Poles went to the sanctuary in defiance of 

Hitler's orders. Pope John Paul II, too, secretly 

visited as a student pilgrim during World War II. 

Following the liberation of Poland in 1945, 
a million and a half people expressed their grati-

tude to the Madonna by praying before this mi-

raculous image. 

Black Madonna of Czestochowa is venerated 

in Ukraine and Belarus as the former parts of the 

Polish-Lithuanian Commonwealth and even in 

Russia. Ukrainians have a special devotion for 

the Madonna of Częstochowa. The icon is often 

mentioned in Ukrainian folk songs. 

The image was brought to America and many 

other countries with Polish immigrants. To Haiti 

it was brought by Polish Legionnaires who were 

part of Napoleon’s forces sent to put down the 

Haitian Revolution in 1803 but instead they 

joined the Haitian rebels. 

The Polish people continue to honor their be-

loved portrait of the Madonna and Child. 

OFFICE CLOSED - BIURO ZAMKNIĘTE 

On Monday, September 15th, due to after-festival works, the 

parish office will be closed. 

W poniedziałek 15 września, z powodu prac porządkowych po 

dożynkach, biuro parafialne będzie nieczynne. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Family
http://en.wikipedia.org/wiki/Helena_(empress)
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantinople
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Northern_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Polish-Lithuanian_Commonwealth
http://en.wikipedia.org/wiki/Polish-Lithuanian_Commonwealth
http://en.wikipedia.org/wiki/John_II_Casimir_Vasa
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Madonna
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Madonna
http://en.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w_Oath
http://en.wikipedia.org/wiki/Lviv
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainians
http://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
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XXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME - OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR SEPTEMBER 2014 

Universal: That the mentally disabled may receive the 
love and help they need for a dignified life. 

Mission: That Christians, inspired by the Word of God, 
may serve the poor and suffering. 

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). 

PARISH FEAST & HARVEST FESTIVAL  
Today, September 15, 

our parish celebrates the 

feast of Our Lady of 

Częstochowa, patroness 

of our church and parish. This celebration has been 

moved from August 26, in order to combine it with 

the Polonia and parish harvest festival. 

We are grateful to Father Custos Wacław Soko-

łowski for conducting the Mass and preaching the 

Word of God. 

We also thank all those who in any way helped in the 

preparation of the festival: made a donation to the 

festival of money, books, toys, pastry or other things, 

or offered their prayers. Special thanks go to those 

who will be working hard at the festival so that oth-

ers might have a good time.  God bless you! 

We wish all of you, both parishioners and guests; 

adults, youth and children - a deep experience of the 

motherly love of Our Lady of Częstochowa and have 

fun at the festival. Enjoy delicious Polish food, music 

and other attractions. Have fun and take part in the 

raffle. May God bless you all. 

fathers Józef, Wiesław and Jan 

CHRZTY - BAPTISMS 
  

JJAYDHAAYDHA  CCHAVAQUIAHHAVAQUIAH  NNORBERTORBERT 

09.13.2014 o godz.4:00 pm  

PPEYTONEYTON  JJAVONAVON  CCARMELOARMELO  FFONTINONTIN 

09.20.2014 o godz.4:00 pm  

CLERGY HEALTH 

AND RETIREMENT TRUST COLLECTION  

Next week, the diocese-wide collection for the Clergy 
Health and Retirement Trust will support the health and 
well-being of our 628 Boston priests. Our priests have 
been there when we needed them. Now, it is our turn to 
help fulfill the promises made to ensure the highest quality 
of care and quality of life for them when they need us. 

All are welcome to make a gift online at 
www.clergyfunds.org or use the in-pew envelopes pro-
vided. Be sure to watch the short video at clergyfunds.org 
to see how your contributions help to support Regina 
Cleri, the residence for Senior Priests in Boston which is 
currently celebrating its 50th Anniversary.  Thank you in 
advance for your generous and prayerful support of our 
priests. 

PROMYKI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
Po wakacyjnej przerwie, 13-go września, chórek szkolno-

parafialny „Promyki Świętego Jana Pawła II” wznawia działal-

ność. Próby odbywać się będą w szkole w każdą sobotę w go-

dzinach 1:45-3:00 pm. Zapraszamy nowych chórzystów w wie-

ku od 5 lat. 

SPECIAL COLLECTON FOR MIDDLE EAST 

Cardinal Seán has authorized a special collection, 

to be taken the weekend of September 13-14 in all 

parishes in the Archdiocese of Boston, to provide hu-

manitarian relief and pastoral support for our affected 

brothers and sisters in the Middle East. 

All monies collected will be distributed by the 

USCCB to Catholic Relief Services and other Catho-

lic agencies working in partnership with the local 

church to meet the most urgent humanitarian needs 

facing the people in Iraq, Gaza, Syria and surround-

ing countries where refugees have fled. These organi-

zations have well-established partnerships with the 

Catholic Church in the region which allows them to 

respond quickly and efficiently to victims in some of 

the hardest to reach areas. Funds will be used to sup-

port Church programs to aid persecuted Christians 

and to respond to rebuilding needs of Catholic dio-

ceses in the impacted areas. 

Please, deposit your donation to the boxes at the 

back of the church. Checks should be addressed to 

our “Our Lady of Czestochowa”, with “Middle East 

Collection 2014” in the memo. 

PROŚBA O WYNAJĘCIE POKOJU 
Student czwartego toku. medycyny, Jan Olaf D. Jabłoński 

z Ottawy, wynajmie odpłatnie pokój na okres swojej rotacji 

w Floating Hospital for Children at Tufts Medical Centre, 755 

Washington St., Boston, MA, w okresie od 28/09/2014 - 

 25/10/2014. Prosimy o kontakt: Jan - cell. (613) 277-0086 lub 

rodzice Jana - res. (613) 820-1616.  

tel:%28613%29%20277-0086
tel:%28613%29%20820-1616
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,054.00; Kolekta II - $755.00; 
♦ Money Raffle Sponsors: 

Scally & Trayers Funeral Home - $300; Polish Army Vet-

erans - $200; Parker Professional Driving School - $100; 

Polish Citizens’ Club - $100;  

♦ Dożynki donations: by anonymous Parishioners - 

$35; $100; $50; $100; $40; Krzysztof Świąder - $50; 

Helen & Henry Wiencek - $100; Regina & Eugeniusz 

Marczuk - $50; Franciszka Opila - $50; Alina & Jan 

Kozak - $100; Stefan Chlastawa - $50; Joanne Dzen-

gielewski - $100; Krystna Szurgociński - $40; Krystyna 

& Edmund Piotrowski - $100; Julia Doz - $20; Beata & 

Marian Zoch - $40; Waldemar Giro - $100. 

♦ Church donations by a Parishioner - $1,000; 

♦ In Memory of Helena Pawlik & Oliver Winsett 

by Irena Pawlik - $200 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Clergy Benefit Trust for Retired Clergy” 

“Fundusz Emerytalny dla Kapłanów” 

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! 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - wrzesień 2014 
Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli 
miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć. 
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bo-
żym, angażowali się w służbę chorym i cierpiącym. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Abyśmy, sercem pokornym i ubogim, uczyli się od Niepokala-
nej wysławiania Pana za wszystkie cuda, które w nas działa i za 
łaski, którymi nieustannie nas obdarza.  

Ogłoszenie od ZIGGY’S TOURS 

KONCERT MARYLI RODOWICZ z zespołem 
Koncert Maryli Rodowicz z zespołem w New Britain, CT dnia 26 
października - przedsprzedaż biletów w agencji Ziggy’s Tours - 
tel: 617-288-7777. Zapewniamy transport za dodatkową opłatą. 

ODPUST I DOŻYNKI POLONIJNE 
Dziś, 15 września, w naszej 
parafii obchodzimy odpusto-
wą uroczystość Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, pa-

tronki naszego kościoła i parafii. Uroczystość tę przesunę-
liśmy z dnia 26 sierpnia, by połączyć ją z polonijnymi 
i parafialnymi dożynkami. 

Ojcu Kustoszowi Wacławowi Sokołowskiemu dziękuje-
my za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszenie Sło-
wa Bożego. 

Dziękujemy także wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomagali w przygotowaniach, złożyli donację na nasz 
kościół, ofiarowali książki, zabawki, ciasto i inne rzeczy 
lub wspierali modlitwą, oraz tym, którzy ofiarowali swój 
czas i siły, ciężko pracując w dniu Uroczystości. Bóg za-
płać! 

Parafianom i Gościom, dorosłym, młodzieży i dzieciom, 
życzymy głębokiego przeżycia uroczystości odpustowej i 
miłej zabawy. Korzystajcie z przygotowanego jedzenia, 
muzyki, zabawy, loterii, konkursów z nagrodami dla dzie-
ci i wielu innych atrakcji. Oby każdy z Uczestników mile 
spędził ten szczególny czas święta parafialnego. 

ojcowie Józef, Wiesław i Jan 

Matko Boska Częstochowska, prosimy Cię: Bądź 
z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas, zarówno gdy 
się modlimy, jak i gdy się bawimy. 

NOWI LEKTORZY 
Pan Eugeniusz Bramowski przygotowuje listę lektorów na rok 
szkolny 2014/2015. Chętnych do tej zaszczytnej funkcji publiczne-

go czytania Słowa Bożego podczas Mszy świętych prosimy o zgła-

szanie się do Pana Eugeniusza, tel: 781-871-2991; email: 
geneb72@hotmail.com.  

WIZYTACJA PROWINCJALNA 
W dniach 27 i 28 września (sobota i niedziela) Ojciec Pro-

wincjał Jan Maciejowski, ordynariusz Prowincji Świętego 

Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku wraz ze swym 

sekretarzem przeprowadzi wizytację kanoniczną domu 

zakonnego w Bostonie. Program wizytacji przewiduje 

spotkanie z Radą Parafialną i innymi grupami istniejącymi 

przy Parafii. Z tej okazji zapraszam na spotkanie z Pro-

wincjałem Radę Parafialną, Radę Finansową, Towa-

rzystwo Żywego Różańca i inne grupy działające przy 

Parafii na niedzielę 28 września o godz. 12:30, nato-

miast Katechetów - bezpośrednio po zajęciach kateche-

tycznych. Spotkanie odbędzie się w sali św. Jana Paw-

ła II. Prowincjałowi będzie towarzyszył także Ojciec Ku-

stosz Wacław Sokołowski. 

KOLEKTA NA FUNDUSZ ZDROWOTNY  

I EMERYTALNY DLA DUCHOWIEŃSTWA 
W przyszłym tygodniu, w całej diecezji druga kolekta 

przeznaczona będzie na Fundusz Zdrowotny i Emerytalny 

duchowieństwa. Przyczyni się ona do opieki zdrowotnej 

i dobrego samopoczucia naszych 628 kapłanów Bostonu. 

Nasi księża zawsze nam służyli, gdy ich potrzebowaliśmy. 

Teraz kolej na nas. Spełnijmy obietnice i zapewnijmy im 

najwyższą jakość opieki i jakość życia, kiedy oni nas po-

trzebują. Proszę wszystkich, aby zrobić im prezent czy to 

online na www.clergyfunds.org czy to w kopertach wyło-

żonych w ławkach. Zapraszam do obejrzenia krótkiego 

filmu na clergyfunds.org pokazującego jak Państwa ofiary 

wspomagają dom dla Księży Seniorów w Bostonie, Regi-

na Cleri, który obecnie świętuje swoje 50-lecie. Z góry 

dziękuję za hojne i modlitewne wsparcie naszych kapła-

nów. 
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OOBRAZBRAZ  MMATKIATKI  BBOSKIEJOSKIEJ  CCZĘSTOCHOWSKIEJZĘSTOCHOWSKIEJ  
Historia obrazu 

Jak mówi legenda ikona Matki Boskiej Częstochowskiej jest 

jedną z siedemdziesięciu namalowanych przez świętego Łuka-

sza Ewangelistę na fragmentach stołu, przy którym posiłki spo-

żywała Święta Rodzina. Powstanie wizerunku miało by więc 

mieć miejsce w Jerozolimie, w miejscu zwanym Wieczerni-

kiem, związanym z Ostatnią Wieczerzą. W latach 66-67, w cza-

sie najścia rzymskich wojsk pod przywództwem cesarzy We-

spazjana i Tytusa, chrześcijanie mieli uciec do miasteczka Pella. 

Wraz z innymi świętościami w jaskiniach schowali oni również 

i ikonę Bogurodzicy dziś zwaną częstochowską. 

W 326 roku do Jerozolimy przybyła cesarzowa Helena, aby 

odwiedzić święte dla chrześcijan miejsca oraz odnaleźć Krzyż 

Pański. W darze od wiernych otrzymała ikonę Matki Bożej. 

Ikona ta została umieszczona w Konstantynopolu w cesarskiej 

kaplicy, gdzie miała pozostawać przez następne pięć wieków. 

W drugiej połowie XII wieku z wielkimi honorami ikona Boga-

rodzicy została przewieziona na Ruś, przebywając wcześniej, 

jak mówią niektóre źródła, w Bułgarii, Morawach i Czechach, 

gdzie zasłynęła licznymi cudami. Po przyłączeniu zachodnich 

ziem Rusi Kijowskiej do Korony Królestwa Polskiego, w 1372 

Księstwo Bełskie, wraz z Rusią Czerwoną, przeszło we włada-

nie księcia opolskiego Władysława, który został namiestnikiem 

tych ziem z ramienia Węgier. 

Polskie cuda związane z obrazem  

„Wtedy też zamek w Bełzie mieli okrążyć Tatarzy. Licząc na 

pomoc Matki Bożej, książę Władysław wyniósł świętość z cer-

kwi i postawił na miejskiej ścianie. Strzała wystrzelona przez 

jednego z Tatarów trafiła w wystawioną na mury zamku ikonę. 

Legenda głosi, iż na cudownym obrazie miały od tamtego czasu 

pozostać ślady krwi przebitego strzałą jednego z najeźdźców, 

które widać do dzisiaj. Zapadła mgła, w której szyki nieprzyja-

ciół pomieszały się tak, że zmuszeni zostali przerwać oblężenie 

i wycofać się.” 

Jedno z podań mówi również, że „w sennym widzeniu Obroń-

czyni Niebieska nakazała księciu przenieść cudotwórczą ikonę 

na Jasną Górę do Częstochowy”. Idąc dalej tą wersją legendy, 

książę Władysław w 1382 założył klasztor na Jasnej Górze 

(góra spotkania - została tak nazwana w wyniku mnóstwa cu-

dów, które miały tam miejsce) i przeniósł tam „cudotwórczą 

świętość”, powierzając ją na przechowanie zakonowi paulinów. 

Kilkadziesiąt lat później klasztor został obrabowany przez husy-

tów. Pozbawiwszy go wszystkich skarbów, chcieli oni zabrać 

również i cudowny obraz, lecz niewidoczna siła zatrzymywała 

konie i wóz ze świętością nie zdołał się ruszyć. We wściekłości 

jeden z rabusiów zrzucił świętą ikonę na ziemię, a inny uderzył 

mieczem po twarzy. W tym samym miejscu sprawiedliwa kara 

dotknęła wszystkich: pierwszego rozerwało na części, drugiemu 

uschła ręka, pozostali padli trupem lub zostali rażeni ślepotą. 

Znana jest również inna historia pojawienia się obrazu w Polsce, 

różniąca się kilkoma detalami. Wedle niej w 1382 roku książę 

Władysław zapragnął przewieźć cudowną ikonę do Opola, lecz 

po drodze wóz z ikoną miał zatrzymać się w Częstochowie, a 

konie nie chciały ruszyć z miejsca. Uznając to za znak Boży 

książę pozostawia ikonę w miejscowym klasztorze. 

W 1430 roku sanktuarium zostało napadnięte przez grupę zawo-

dowych przestępców dowodzonych przez polską szlachtę. Ci, 

nie znalazłszy tam spodziewanych skarbów poważnie uszkodzili 

Ikonę.  

Związani z tradycją zachodnią restauratorzy w 1434 w Krako-

wie poddali zniszczoną ikonę konserwacji. 

W połowie XVII wieku, oddział najemników króla szwedzkiego 

Karola X Gustawa, poniósł klęskę pod częstochowskim klaszto-

rem na Jasnej Górze. Wynik oblężenia przypisano cudowi spo-

wodowanemu przez Maryję. Istnieje hipoteza, iż podczas oblę-

żenia obraz nie znajdował się na Jasnej Górze, gdyż został 

uprzednio wywieziony w bezpieczne miejsce do Mochowa pod 

Głogówkiem z obawy przed przejęciem go przez Szwedów. 

Król Jan Kazimierz, powróciwszy do Lwowa, ogłosił śluby, w 

których polecał swoje państwo protekcji Bożej Matki, nazywa-

jąc Ją Polską Królową. Wojna ze Szwedami w 1656 roku za-

kończyła się dla Polski pyrrusowym zwycięstwem. 

Okres przedrozbiorowy i rozbiorów 

Od 10 września 1770 do 18 sierpnia 1772 na Jasnej Górze bro-

nił się oddział konfederatów barskich pod wodzą Kazimierza 

Pułaskiego. Odparcie kilkukrotnego szturmu przeważających 

wojsk rosyjskich, stało się symbolem czynnego oporu i podtrzy-

mało ogniska konfederacji w Rzeczypospolitej. Żołnierze kon-

federacji szczególnie upodobali sobie ten wizerunek, umiesz-

czając go na swoich ryngrafach i sztandarach. 

W świątyni częstochowskiego klasztoru przechowywana jest 

szczególna księga, w której poświadczone jest mnóstwo cudów 

dokonanych przed cudownym obrazem. Powstało wiele podo-

bizn i kopii ikony, które można spotkać w świątyniach katolic-

kich, jak i prawosławnych. 

W 1813 roku, kiedy wojska rosyjskie weszły do twierdzy czę-

stochowskiej, przeor wraz z braćmi klasztoru podarowali gene-

rałowi Sackenowi kopię cudownego obrazu. Następnie ikona 

była przewieziona do Sankt-Petersburga i umieszczona w Sobo-

rze Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Petersburgu. 

Czasy współczesne 

Po II wojnie światowej wizerunek obrazu Matki Boskiej Często-

chowskiej był często umieszczany na ryngrafach żołnierzy pod-

ziemia niepodległościowego. W okresie największej aktywności 

związku zawodowego „Solidarność” wizerunek łączono z ru-

chami demokratycznymi. Miniaturę obrazu do dziś nosi w kla-

pie marynarki Lech Wałęsa. 

Po porannej Mszy świętej 9 grudnia 2012 podjęto próbę znisz-

czenia wizerunku Czarnej Madonny. Mężczyzna rzucił w obraz 

żarówkami wypełnionymi czarną farbą. Obraz nie został uszko-

dzony, dzięki zainstalowanej szybie pancernej. Sprawcę natych-

miast ujęła straż jasnogórska. 

SPECJALNA KOLEKTA SPECJALNA KOLEKTA SPECJALNA KOLEKTA    

DLA KOŚCIOŁA NA BLISKIM WSCHODZIEDLA KOŚCIOŁA NA BLISKIM WSCHODZIEDLA KOŚCIOŁA NA BLISKIM WSCHODZIE   

Kardynał Seán zarządził specjalną zbiórkę na weekend 13-

14 września we wszystkich parafiach w Archidiecezji Boston, 

by udzielić pomocy humanitarnej i duszpasterskiej dla naszych 

braci i sióstr cierpiących na Bliskim Wschodzie.  

Zebrane pieniądze będą rozdzielone przez USCCB pomię-

dzy Catholic Relief Services i innymi organizacjami katolickimi 

pracującymi wespół z miejscowymi kościołami w Iraku, Gazie, 

Syrii i krajach, które przyjęły uchodźców. Organizacje te dobrze 

współpracują z Kościołem Katolickim w regionie, szybko i sku-

tecznie docierają w trudno dostępne regiony. Fundusze wesprą 

kościelne programy pomocy prześladowanym chrześcijanom i 

odbudowę kościołów katolickich w dotkniętych rejonach.  

Ofiarę prosimy składać do oszklonych skarbonek przy wyj-

ściu z kościoła. Czeki prosimy adresować na „Our Lady od Cze-

stochowa Parish” z adnotacją „Middle East Collection 2014”.  
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