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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 

Fr. Józef Błaszak OFMConv. - hospital chaplain 

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. kom. 857-212-7962 

 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, November 8, 2014 - bł. Jana Dunsa Szkota 

 8:00 am - O Boże błogosławieństwo dla Lilii i Mariny — Własna 

 4:00 pm † Evelyn Rolak — Wiktorowski Family 

 7:00 pm - MSZA ŚWIĘTA NOWENNOWA ZA ZMARŁYCH  (Polish) 

32nd SUNDAY, November 9, 2014 - Dedication of Lateran Basilica 

    ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI NA LATERANIE 

 8:00 am † Józefa Jagiełło — Córka z rodziną 

 9:30 am - In thanksgiving and request for further blessings on Elżbieta 

     Szymoszek on her 70th birtday — Urszula & family 

 11:00 am - Za Ojczyznę w rocznicę odzyskania niepodległości Państwa 

     Polskiego — Weterani Pl. # 37 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  † Katarzyna Momot — Dyrekcja i grono pedagogiczne  

     Szkoły Języka Polskiego 

 7:00 pm - MSZA ŚWIĘTA NOWENNOWA ZA ZMARŁYCH  (Polish) 

Monday, November 10, 2014 - św. Leona Wielkiego, papieża 

 7:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband 

 8:00 am † Stefan Cielemecki — Monika i Wojciech Bańkowski 

 7:00 pm - MSZA ŚWIĘTA NOWENNOWA ZA ZMARŁYCH  (Polish) 

Tuesday, November 11, 2014 - św. Marcina z Tours 

 7:00 am † Aleksander Makarewicz — Daughter & family 

  - Good health and God’s blessing for Roman Litra — Friends 

 8:00 am - O powrót do zdrowia i kondycji fizycznej dla Anny  

     Chojnowskiej — Elżbieta Spitalniak 

  † Józefa Kotula — Córka z rodziną 

Wednesday, November 12, 2014 - św. Jozafata, biskupa, męczennika 

 7:00 am † Armand Marois — Wife 

 8:00 am † Michalina i Józef Gradek — Zięć 

Thursday, November 13, 2014 - pierwszych Męczenników Polskich 

 7:00 am † Józef Migacz — Family 

 8:00 am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii Rudowskiej  

     i jej rodziny — Znajomi 

  † Kazimierz i Anna Mocarscy — Rodzina 

Friday, November 14, 2014 - św. Mikołaja Tavelićia i Towarzyszy 

 7:00 am † Anna Migacz — Family 

 6:00 pm Adoracja, Koronka i Nabożeństwo Różańcowe, 

 7:00 pm † Maria i Jan Burniewicz — Alicja Kozakiewicz z rodziną 

Saturday, November 15, 2014 - bł. Jana Dunsa Szkota 

 8:00 am † Za zmarłych z rodz. Szostek, Grabczak, Kargul i Sobieszek 

     — Rodzina  

 4:00 pm † Lucy & Edward, Barbara Jean Sweda — Children 

 7:00 pm † Kazimierz, Eleonora i Wacław Chojnowski  

     — Synowa i żona z rodziną 

33rd SUNDAY, November 16, 2014 - 33. NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Mirosław Mikutowicz, Robert Kupczak, Kazimierz Pacocha  

     — Janina Modzelewska 

 9:30 am † Evelyn Rolak — The Stanley Sadowski family 

 11:00 am - ZA PARAFIAN - FOR OUR PARISHIONERS - (Msza dla dzieci) 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
Dedication of St. John Lateran Basilica 

Most Catholics think of St. Peter’s as the 
pope’s main church, but they are wrong. St. 
John Lateran is the pope’s church, the cathedral 
of the Diocese of Rome where the Bishop of 
Rome presides. 

The first basilica on the site was built in the 
fourth century when Constantine donated land 
he had received from the wealthy Lateran fam-
ily. That structure and its successors suffered 
fire, earthquake and the ravages of war, but the 
Lateran remained the church where popes were 
consecrated until the popes returned from Avi-
gnon in the 14th century to find the church and 
the adjoining palace in ruins. 

Pope Innocent X commissioned the present 
structure in 1646. One of Rome’s most impos-
ing churches, the Lateran’s towering facade is 
crowned with 15 colossal statues of Christ, 
John the Baptist, John the Evangelist and 12 
doctors of the Church. Beneath its high altar 
rest the remains of the small wooden table on 
which tradition holds St. Peter himself cele-
brated Mass. 

Comment: 

Unlike the commemorations of other Roman 
churches (St. Mary Major, August 5; Sts. Peter 
and Paul, November 18), this anniversary is a 
feast. The dedication of a church is a feast for 
all its parishioners. In a sense, St. John Lateran 
is the parish church of all Catholics, because it 
is the pope's cathedral. This church is the spiri-
tual home of the people who are the Church. 

Quote: 

"What was done here, as these walls were ris-
ing, is reproduced when we bring together 
those who believe in Christ. For, by believing 
they are hewn out, as it were, from mountains 
and forests, like stones and timber; but by cate-
chizing, baptism and instruction they are, as it 
were, shaped, squared and planed by the hands 
of the workers and artisans. Nevertheless, they 
do not make a house for the Lord until they are 
fitted together through love" (St. 
Augustine, Sermon 36). 

Scripture for the week of November 9, 2014 

  9 SUN Ez 47:1-2, 8-9, 12 

1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 2:13-22  

10 Mon Ti 1:1-9/Lk 17:1-6  

11 Tue Ti 2:1-8, 11-14/Lk 17:7-10  

12 Wed Ti 3:1-7/Lk 17:11-19  

13 Thu Phlm 7-20/Lk 17:20-25  

14 Fri 2 Jn 4-9/Lk 17:26-37  

15 Sat 3 Jn 5-8/Lk 18:1-8  

16 SUN Prv 31:10-13, 19-20, 30-31 

1 Thes 5:1-6/Mt 25:14-30 or 

25:14-15, 19-21  
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DEDICATION OF ST. JOHN LATERAN BASILICA 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR NOVEMBER 2014 

Universal: That all who suffer loneliness may experience 
the closeness of God and the support of others.  

Mission: That young seminarians and religious may have 
wise and well-formed mentors.  

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 Częstochowa. 
♦ 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). 

CATHOLIC APPEAL 2014 

Thank you to all who have already 
pledged their support to the 2014 
Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $ 11,375. 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. 

FINANCIAL REPORT 

September 2014 Income $20,927.15 

 Expenses $20,856.83 

 Balance $70.32 

PAROCHIAL FINANCES 
Next weekend after each 

Holy Mass members of the 

Finance Council in a brief 

address will present Parish-

ioners a brief talk about the 

financial situation of our par-

ish. 

Łukasz Krasoń jest na wózku od 7 roku życia. Od dwóch lat z żoną 

Małgosią podróżują po świecie z wykładami motywacyjnymi. Ich 

przesłanie to: Spełniajmy swoje marzenia, mimo przeszkód i barier. 

Powstał o nich film dokumentalny dla TVP2 pt. "Marzyciel". Napisali 
i wydali książkę "Wstań i jedź". Zorganizowali wielki konwój rowero-

wy  

przez Polskę. Są żywym dowodem na to, o czym opowiadają: że gdy 

przestajemy narzekać i bierzemy się do właściwego działania, zaczy-
nają zdarzać się rzeczy piękne i nieprawdopodobne. W sobotę 15 listo-

pada zapraszamy na spotkanie z Krasoniami do sali przy Szkole J. 

Polskiego im. Jana Pawła II w Bostonie. Spotkanie firmuje (i sfilmuje) 

portal polonijny z Nowego Jorku www.dobrapolskaszkola.com - ser-
decznie zapraszamy! Wstęp za donacją. 

SPOTKANIE Z PROFESOREM BINIENDĄ 

23 listopada 2014 – niedziela, po 
Mszy świętej o godzinie 11:00, 
sala pod kościołem MBCZ. 

Spotkanie Polonii z prof. Wiesła-
wem Biniendą i prawnikiem Ma-
rią Szonert Biniendą  

Temat spotkania: Aspekty kata-
strofy smoleńskiej 2010 w świetle wyników ba-
dań zaprezentowanych podczas III Konferencji 
Smoleńskiej. 

Profesor Wiesław Binienda – ekspert Komisji Parla-
mentarnej Macierewicza do spraw badania przyczyn 
katastrofy smoleńskiej, członek zespołu doradczego 
prezydenta USA do badań tzw. technologii zaawan-
sowanych w kosmosie.  

Maria Szonert Binienda – wiceprezes Kongresu Po-
lonii Amerykańskiej do spraw polskich, ekspert 
prawniczy rodzin katyńskich przed Międzynarodo-
wym Trybunałem w Hadze, reprezentant prawny 
rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.  

Organizatorzy spotkania: Szkoła Języka Polskiego 
i Klub Gazety Polskiej w Bostonie. 

http://www.dobrapolskaszkola.com/
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,930.00; Kolekta II - $1,090.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Fuel - Ogrzewanie”. 

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! 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - listopad 2014 

Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu sa-

motności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony bra-

ci. 

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy 

i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych for-

matorów. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy idąc na spotkanie z Chrystusem, który przycho-

dzi, potrafili pamiętać, że świętość polega na przyjęciu Go 

z takim ubóstwem serca, którego On sam nas uczy.  

BIBLIOTEKA PARAFIALNA 
Wkrótce w sali pod kościołem zostanie otwarta Biblioteka 

Polonijna. Posiadamy już sporo książek, ale chcemy ich 

mieć znacznie więcej.  Pani Beata Kozak, która tę biblio-

tekę organizuje i będzie prowadzić, zwraca się z prośbą 

o dotacje książek. Przyjmować będzie wyłącznie książki 

w języku polskim. Można je dostarczać do biura parafial-

nego, do sklepów Euromart i DJ’S Super Market lub bez-

pośrednio do niej. 

FINANSE PARAFII 
Za tydzień po każdej Mszy świętej członkowie Rady Fi-

nansowej w krótkich słowach przedstawią Parafianom 

temat  sytuacji finansowej naszej parafii.  

NNASZAASZA  POSTAWAPOSTAWA  NANA  MMSZYSZY  ŚWIĘTEJŚWIĘTEJ  
Wydawałoby się, że wierni regularnie uczęszczający na 

niedzielną Eucharystię bardzo dobrze wiedzą, jak się mają 
na niej zachować. W rzeczywistości bywa niekiedy inaczej. 
Warto zatem przypomnieć pewne ogólne zasady, jakie obo-
wiązują podczas Mszy świętej. 

Jest rzeczą oczywistą, że podczas Mszy świętej najważ-
niejsze jest nasze duchowe usposobienie i otwartość na dary 
Bożej łaski wypływające z sakramentu Eucharystii. Nie-
mniej jednak nasze uczestniczenie w niej łączy się także 
z konkretną zewnętrzną postawą (m.in. gesty i wypowiadane 
słowa), dzięki której w naszych świątyniach ma panować 
pewien ład i porządek. 

POCZĄTEK 

Na początku Mszy świętej wierni przyjmują postawę 
stojącą. Eucharystię rozpoczynają przeżegnaniem się, wraz 
z celebransem. Podczas aktu pokuty, jeśli ksiądz korzysta 
z tradycyjnej formuły rozpoczynającej się od słów: 
„Spowiadam się…”, w trakcie wypowiadania fragmentu: 
„Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina” trzykrot-
nie uderzamy się w piersi w geście skruchy i żalu za grze-
chy. Niekiedy na Mszy świętej jest obrzęd pokropienia (tzw. 
aspersja) wodą święconą, który zastępuje akt pokuty. Wte-
dy, po pokropieniu nas przez kapłana, czynimy po raz kolej-
ny znak krzyża. Postawę stojącą utrzymujemy do rozpoczę-
cia Liturgii Słowa. 

BOŻE SŁOWO 

Podczas czytań mszalnych właściwych na dany dzień 
kalendarza liturgicznego oraz psalmu responsoryjnego 
przyjmuje się postawę siedzącą. Wstajemy zaś, gdy rozpo-
czyna się śpiew bądź recytacja aklamacji „Alleluja…” albo 
„Chwała Tobie…” przed Ewangelią. Kiedy celebrans bądź 
diakon wypowiada zdanie: „Słowa Ewangelii według…”, 
czynimy kciukiem trzy niewielkie znaki krzyża (na czole, 
ustach i piersi). Stoimy do zakończenia Ewangelii. Jeśli jest 
kazanie bądź homilia, to siadamy. Podczas odmawiania 
„Wierzę…” (np. w niedziele) oraz modlitwy wiernych na 

nowo przyjmujemy postawę stojącą. 

LITURGIA 

Podczas tzw. przygotowania darów znów siedzimy 
(może się zdarzyć, że w czasie Eucharystii używa się kadzi-
dła; wtedy wstajemy na okadzenie kapłana i wiernych). Na-

stępnie od momentu wezwania: „Módlcie się, aby moją 
i waszą ofiarę…” przyjmujemy postawę stojącą, którą utrzy-
mujemy do Przeistoczenia (po śpiewie lub recytacji 
„Święty…”), podczas którego klęczymy na obu kolanach - 
zazwyczaj ministrant daje znak na uklęknięcie dzwonkami. 
Warto wiedzieć, że w czasie wypowiadania przez celebransa 
słów konsekracji nad chlebem i winem oraz ukazywania 
nam Hostii i kielicha z Krwią Pańską nie czynimy żadnych 
gestów, czyli np. nie uderzamy się w piersi lub nie skłania-

my głowy. Patrzymy w kierunku ołtarza. 

Gdy ksiądz mówi: „Oto wielka tajemnica wiary”, już nie 
klęczymy, ale stoimy. Kiedy zaś pada zaproszenie do prze-
kazania sobie znaku pokoju, możemy najbliższym nam oso-
bom podać rękę lub po prostu ukłonić się. Raczej unikamy 
wypowiadania zbędnych słów. 

Wracamy do postawy klęczącej po śpiewie albo recytacji 
„Baranku Boży…”. Wypowiadając na klęczkach zdanie: 
„Panie, nie jestem godzien…” (nie mówi się „godny” czy 
„godna”), nie wykonujemy żadnych gestów. Komunię świę-
tą możemy przyjąć na stojąco bądź klęcząc. Wracamy na 
swoje miejsce i siedzimy lub klęczymy. Na wezwanie kapła-
na: „Módlmy się” - wstajemy. 

KONIEC 

Podczas ogłoszeń parafialnych oczywiście siedzimy. Na 
wezwanie: „Pan z wami” przed końcowym błogosławień-
stwem ponownie wstajemy. Ksiądz nas błogosławi, a my 
czynimy znak krzyża. Stoimy do momentu wejścia celebran-
sa do zakrystii. Przez cały czas trwania liturgii włączamy się 
w śpiewy i odpowiadamy na wezwania. Jeśli ktoś jest chory 
albo starszy wiekiem czy jest z małym dzieckiem, to takie 
osoby mogą siedzieć w trakcie Mszy świętej. 

Ks. Antoni Tatara 
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RROCZNICAOCZNICA  POŚWIĘCENIAPOŚWIĘCENIA    

BAZYLIKIBAZYLIKI  LATERAŃSKIEJLATERAŃSKIEJ  
Wiele osób sądzi, że najważniejszym kościołem papieskim jest 
bazylika św. Piotra na Watykanie. Nie jest to prawdą. To bazylika 
świętego Jana w Rzymie na Lateranie jest kościołem katedralnym 
papieża. Odegrała ona doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa 
i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, przypominający mo-
ment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik 
większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska sta-
rożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku 
zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wiel-
ki pałac ten podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335). Do 
roku 1308 był on rezydencją papieży. Gdy w 313 r. cesarz Konstan-
tyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne wyznawanie wia-
ry chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świąty-
nię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, 
a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej poświęcenia 
dokonał papież św. Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r. 

W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć 
soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być sie-
dzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV w. 
W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watyka-
nu. 

Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. 
W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów patriar-
chalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy nowo wybrany 
biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji. Nad wej-
ściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje 
wagę i rolę tego miejsca: 

Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis 

to znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. 
Tu właśnie papieże odprawiali Mszę świętą na rozpoczęcie Wiel-
kiego Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na 
przyjęcie Króla męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą 
w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. 

Bazylika św. Jana na Lateranie jest nieco tylko mniejsza rozmiarem 
od Bazyliki św. Piotra i od Bazyliki św. Pawła za Murami. Wnętrze 
bazyliki jest podzielone kolumnami na pięć naw. Imponujący jest 
fronton bazyliki z 15 potężnymi figurami u szczytu (każda o wyso-
kości 7 m): Chrystusa, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Apostoła 
i doktorów Kościoła. Z balkonu, który jest umieszczony w centrum 
frontonu Bazyliki, papieże udzielali ludowi błogosławieństwa apo-
stolskiego. Do wnętrza bazyliki prowadzi pięć potężnych wejść. 
W nawie głównej stoją także potężne posągi 12 Apostołów i waż-
niejszych proroków. W nawach bocznych są nagrobki papieży. Za 
konfesją, czyli za ołtarzem głównym, pod baldachimem, gdzie tyl-
ko papież odprawia Mszę świętą, znajduje się bogate prezbiterium, 
a przy jego końcu przy ścianie na stopniach stoi tron papieski 
z białego marmuru, wysadzany drogimi kamieniami tworzącymi 
artystyczne mozaiki. 

Do bazyliki dobudowane jest baptysterium, czyli osobna kaplica 
z basenem (tzw. pisciną), gdzie katechumenom udzielano chrztu 
przez zanurzenie. Kaplica nosi imię Konstantyna, gdyż są w jej 
wnętrzu obrazy, przedstawiające żywot tego właśnie cesarza. Obok 
bazyliki znajduje się osobny budynek wybudowany na polecenie 
papieża Systusa V w 1589 r., w którym znajdują się "Święte Scho-
dy" (scala sancta). Według podania są to kamienne stopnie, po 
których Chrystus szedł na sąd do Piłata. Przywiezione zostały one 
z Jerozolimy do Rzymu w roku 326 przez św. Helenę, matkę cesa-
rza Konstantyna I. Te schody pobożni pątnicy tak wytarli kolanami, 
że powstały w nich głębokie wyżłobienia. 

Dla pozostałych trzech bazylik rzymskich obchodzimy jedynie 
wspomnienie (na przykład dla bazylik św. Piotra i św. Pawła - 16 
listopada). Dzisiejszy obchód ma jednak rangę święta, a więc taką, 

jaka przysługuje parafianom każdej świątyni na świecie w dniu 
rocznicy jej poświęcenia. Bazylika laterańska, jako katedra papieża, 
jest parafią nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół obchodzimy 
dziś święto. 

Początkowo rocznicę poświęcenia bazyliki obchodzono tylko 
w Rzymie. Potem, za sprawą augustiańskich mnichów, święto za-
częto obchodzić także w innych miejscach. Na stałe do kalendarza 
liturgicznego weszło ono za sprawą papieża św. Piusa V, który 
kazał umieścić je w swoim mszale wydanym w 1570 roku. W no-
wym kalendarzu rzymskim zmieniono dotychczasową nazwę świę-
ta "dedykacja arcybazyliki Najświętszego Zbawiciela" na "rocznicę 
poświęcenia bazyliki laterańskiej". 

Teksty liturgiczne kierują naszą uwagę na ważną tajemnicę. Ko-
ściół chce dziś wyrazić swoją wielką wdzięczność za wszystkie 
świątynie, jakie zostały przez jego wiernych i dla jego wiernych 
wystawione. Każdy kościół to dom Boży w pełnym tego słowa 
znaczeniu, a nie - jak to jest w innych religiach - jedynie dom mo-
dlitwy. Kościół zwraca nam uwagę, że wszyscy jesteśmy żywym 
domem Bożym. Podobnie jak z poszczególnych kamieni czy cegieł 
składa się budowla gmachu kościoła, tak i z wiernych składa się 
Chrystusowy Kościół. Bazylika laterańska była pierwszą na świecie 
katolicką świątynią, w sposób uroczysty dedykowaną Panu Bogu. 
Wcześniej świątynie chrześcijańskie były przekształconymi dla 
celów kultu Chrystusa świątyniami pogańskimi. 

W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła, którego fundamen-
tem jest Jezus Chrystus, a opoką - Piotr. Przypominamy sobie 
o mocnej więzi Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską. 


