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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 22, 2014 - św. Cecylii 

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

 4:00 pm † Virginia Caissie — Agnieszka Caissie & family 

 7:00 pm † Marianna i Jan Modzelewski — Synowa i wnuki 

CHRIST KING OF THE UNIVERSE  

November 23, 2014 CHRYSTUSA KRÓLA 

 8:00 am - ZA PARAFIAN - FOR OUR PARISHIONERS 

 9:30 am † Lucyna Pieprzycki — Daughter 

 11:00 am † Józef Wróblewski  

     — Agnieszka Maziarz z rodziną 

Monday, November 24, 2014 - św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

 7:00 am † Adele Cabone — Bielawski family 

 8:00 am † Mayor Thomas M. Menino — Richard Rolak 

Tuesday, November 25, 2014  

 7:00 am - God’s blessings & good health for Natalia Fabrikant 

     — Ryszarda Warot with family 

 8:00 am † Józefa i Władysław Rżysko; Maria i Mieczysław Romak,  

     Lucyna Gut — Córka i siostra z rodziną 

  - O błogosławieństwo Boże dla Łukasza, Sebastiana,  

     Wojciecha, Pauliny, Eli, Sabriny i Angeliki — Ciocia Roma 

Wednesday, November 26, 2014 - św. Leonarda z Porto Maurizio 

 7:00 am † Grzegorz Puricelli — Parents & sister 

 8:00 am † Teofil i Eugenia Urbaniak — Córka 

Thursday, November 27, 2014 - św. Franciszka Antoniego Fasaniego 

                                Thanksgiving Day - Biuro zamknięte 

 7:00 am † Deceased Members of the Blazuk family  

     — John Blazuk & family 

 8:00 am † Zbigniew Król — Syn z rodziną 

  † Kazimierz Pacocha — Marzena i Sebastian z rodziną 

Friday, November 28, 2014  

                                           Biuro zamknięte 

 7:00 am † Antoni Kołakowski — Daughter & family 

 6:00 pm Wystawienie N.S., Adoracja, Spowiedź, Koronka 

 7:00 pm † Czesława i Romuald Chrzanowscy  

     — Córka Janina z wnukami 

Saturday, November 29, 2014 - Wszystkich Świętych Zakonu Franc. 

 8:00 am † Władysław Sawczuk — Żona z dziećmi  

 4:00 pm † Janina & Kazimierz Kuczyński — Lucy Willis 

 7:00 pm † Zygmunt Tchoryk — Córka i wnuk 

1st SUNDAY of Advent, November 30, 2014, 1 NIEDZIELA Adwentu 

 8:00 am † Jakub Niemczyk — Mama i siostra z rodziną 

 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS - ZA PARAFIAN 

 11:00 am - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla  

     Grzegorza Boryczki z okazji urodzin — Żona z dziećmi 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  - O zdrowie i Boże błog. dla Tadeusza Orłowskiego z okazji  

  70. urodzin — Własna 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE When the End Comes  

The Church year ends today with a vision of 
the end of time. The scene in the Gospel is 
stark and resounds with Old Testament ech-
oes.  

The Son of Man is enthroned over all nations 
and peoples of every language (see Daniel 7:13-

14). The nations have been gathered to see His 
glory and receive His judgment (see Isaiah 66:18; 

Zephaniah 3:8). The King is the divine shepherd 
Ezekiel foresees in today's First Reading, 
judging as a shepherd separates sheep from 
goats.  

Each of us will be judged upon our perform-
ance of the simple works of mercy we hear in 
the Gospel today.  

These works, as Jesus explains today, are 
reflections or measures of our love for Him, 
our faithfulness to His commandment that we 
love God with all our might and our neighbor 
as ourselves (see Matthew 22:36-40). 

Our faith is dead, lifeless, unless it be ex-
pressed in works of love (see James 2:20; Galatians 

5:6). And we cannot say we truly love God, 
whom we cannot see, if we don't love our 
neighbor, whom we can (see 1 John 4:20).  

The Lord is our shepherd, as we sing in to-
day's Psalm. And we are to follow His lead, 
to imitate His example (see 1 Corinthians 1;11; Ephe-

sians 5:1).  

He healed our sickness (see Luke 6:19), freed us 
from the prison of sin and death (see Romans 8:2, 

21), welcomed us who were once strangers to 
His covenant (see Ephesians 2:12, 19). He clothed 
us in baptism (see Revelation 3:5; 2 Corinthians 5:3-4), 
and feeds us with the food and drink of His 
own body and blood.  

At "the end," He will come again to hand 
over His kingdom to His Father, as Paul says 
in today's Epistle.  

Let us strive to be following Him in right 
paths, that this kingdom might be our inheri-
tance, that we might enter into the eternal rest 
promised for the people of God (see Hebrews 4:1, 

9-11). 
By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of Nov. 23, 2014 
23 SUN Ez 34:11-12, 15-17 

1 Cor 15:20-26, 28/Mt 25:31-46  

24 Mon Rv 14:1-3, 4b-5/Lk 21:1-4  

25 Tue Rv 14:14-19/Lk 21:5-11  

26 Wed Rv 15:1-4/Lk 21:12-19  

27 Thu Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a 

  Lk 21:20-28  

28 Fri Rv 20:1-4, 11—21:2/Lk 21:29-33  

29 Sat Rv 22:1-7/Lk 21:34-36  

30 SUN Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7 

1 Cor 1:3-9/Mk 13:33-37  
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XXXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME - CHRIST KING OF THE UNIVERSE 

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 $ 11,395. 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. 

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. 

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. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

DDOMINIKOMINIK  DDAMIANAMIAN  BBALIKALIK 

11.23.2014 o godz. 11:00 am  

ALL SAINTS OF THE FRANCISCAN ORDERS 

In addition to All Saints Day on November 1, the en-

tire Franciscan Order 

celebrates a Franciscan 

All Saints Day. All the 

saints and blessed, in 

fact, all the members of 

the three orders of St. 

Francis who have at-

tained their goal in 

heaven, whether known 

or unknown, are honored 

in a special manner on 

this day. November 29 was selected for the feast day 

because on that day in 1223 Pope Honorius III gave 

his approval to the final rule which Saint Francis 

gave to the Friars Minor, a rule which pointed out a 

new way to sanctity. By observing it faithfully many 

have become saints; and by celebrating the feast of 

all Franciscan saints, we are inspired and encouraged 

to follow in their footsteps. 

CHRISTMAS CRAFT FAIR 2014 
This year’s Fair will take place on Sunday, December 7th, 

from 10:30a.m to 2:30p.m. at the Pope John Paul II Hall.  

At the Fair, there will be handmade Polish crafts, orna-

ments, books, raffle baskets, wafers (opłatki) calendars, 

baked goods, food, coffee, tea. A special activity for the 

children is expected. A number of crèches (stajenki) from 

various regions of Poland will be on display and for pur-

chase. The event is sponsored by the Polish Cultural 

Foundation tel.: 617-696-9009.  

All are welcome. 

THANKSGIVING DAY -  

OFFICE CLOSED 
The church office will be closed 

on November 27th and 28th in 

celebration of Thanksgiving. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,969.00; Kolekta II - $1,420.00 
♦ Church donation by a Parishioner- $100; 

♦ Church donation by a Parishioner- $20; 

♦ Church donation by Piotr Matwiejczuk - $20 

♦ Church donation by Rita Wyrwicz - $35 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Maintenance and Repair - Naprawy i remonty”. 

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! 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

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.  

WSZYSCY ŚWIĘCI  

ZAKONU FRANCISZKAŃSKIEGO 

Za kilkuset świętych i błogosławionych dzię-
kują Bogu zakony franciszkańskie, obcho-
dząc 29 listopada Święto Wszystkich Świę-
tych Zakonu Franciszkańskiego. 

W gronie wyniesionych na ołtarze w ostat-
nich latach znaleźli się m.in.: beatyfikowany 
o. José Tous y Soler (1811-1871), Feliks 
z Nikozji – święty kapucyn z Sycylii, fran-
ciszkański tercjarz i założyciel Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa, św. ks. Zygmunt Goraz-
dowski św. bp Józef Sebastian Pelczar czło-
nek Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 
włoski kapucyn bł. o. Marek z Aviano (1631-
1699) i bł. o. Walentyn Paquay, Belg z Zako-
nu Braci Mniejszych (OFM). W roku 2002 
papież Jan Paweł II ogłosił trzech nowych 
błogosławionych i kanonizował czterech 
świętych z rodziny franciszkańskiej. Najgłośniejszą była 
kanonizacja ojca Pio, obdarzonego stygmatami mistyka. 

Wśród nich znaleźli się kapucyni: św. Ignacy z Santhia 
(1686-1770), św. Humilis z Bisignano (1582-1637), bł. bp 
Andre Giacinto Longhini (1863-1936) oraz pierw-
szy święty Ameryki Środkowej, brat Piotr od św. Józefa 
Betancur (1626-1667), bł. Maria od Męki Pańskiej (1839-
1904), założycielka sióstr Franciszkanek Misjonarek Ma-
ryi, bł. Maria del Transito od Jezusa Sakramentalnego 
(1821-1885) założycielka Zgromadzenia Sióstr Tercjarek 
Misjonarek Franciszkanek Argentyńskich, bł. siostra San-
cja Szymkowiak (1910-1942), którą papież beatyfikował 
podczas pielgrzymki do Polski na Błoniach krakowskich 
wraz z arcybiskupem Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, 
założycielem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodzi-
ny Maryi. 

Wśród prawie pół tysiąca świętych i błogosławionych 
franciszkańskich (od XIII wieku) znajdują 
się biskupi, kapłani i bracia zakonni, sio-
stry zakonne i ludzie świeccy na różnych 
stanowiskach i z różnych warstw społecz-
nych, od królów i władców (na przy-
kład św. Ludwik IX, król Francji, patron 
III Zakonu czy św. Kinga, żona księcia 
krakowskiego Bolesława Wstydliwego, 
która po jego śmierci wstąpiła do klarysek) 
aż do ubogich i wyrobników (jak choć-
by bł. Aniela Salawa, służąca, tercjarka 
franciszkańska). 

W wielkim gronie świętych i błogosławio-
nych są ludzie nauki, jak choćby św. Bona-
wetura, jeden z największych filozofów 
średniowiecza, czy bł. Jan Duns Szkot. Są 
męczennicy, jak św. Maksymilian Maria 

Kolbe, oraz wielcy mistycy i charyzmatycy: św. Józef z 
Kupertynu, zwany „latającym zakonnikiem”, ze względu 
na nadzwyczajny dar lewitacji, św. Feliks z Cantalice, 
który podczas nocy spędzanych na modlitwie doświadczał 
wielu porywów ekstatycznych, w czasie których miał 
otrzymywać od Matki Bożej Dziecię Jezus do piastowania 
czy też św. Paschalis Baylon, ogłoszony patronem Kon-
gresów Eucharystycznych ze względu na szczególne umi-
łowanie adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Rodzina franciszkańska od ponad ośmiu stuleci służy Bo-
gu i Kościołowi rodząc świętych i błogosławionych, gło-
sząc na świecie hasło „pokój i dobro”. Ciągle też nosi 
w sercu słowa swojego Patriarchy, św. Franciszka: 
„Bracia, zacznijmy służyć Panu Bogu, bo dotychczas ma-

łośmy postąpili”. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2014 
Doroczny Kiermasz Świąteczny odbędzie się w sali 

św. Jana Pawła II w niedzielę, 7. grudnia, w godz. 10:30 

do 14:30. Na Kiermaszu prezentowane będzie polskie rę-

kodzieło świąteczne: dekoracje świąteczne oraz różnorod-

ne prezenty pod choinkę. Można też będzie zaopatrzyć się 

w opłatki i kalendarze parafialne. Będzie też kawa, herba-

ta, ciasta i potrawy kuchni polskiej. 

Dodatkową atrakcją w tym roku będzie wystawa szopek 

bożonarodzeniowych z różnych regionów Polski. 
WSTĘP WOLNY 

Więcej informacji o Kiermaszu pod tel: 617-696-9009 

http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6789
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4242
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3702
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3702
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3056
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3702
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3056
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3056
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=2117
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=2117
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=2586
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4172
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4290
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=1344
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=1344
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=1379
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=1379
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=1438
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4122
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=2179
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=2424
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=2424
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3159
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=2582
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4163
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3920
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=3914
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=182
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DDOPUŚĆOPUŚĆ  NASNAS, P, PANIEANIE, ,   

DODO  SWEGOSWEGO  „„KRÓLESTWAKRÓLESTWA    

SPRAWIEDLIWOŚCISPRAWIEDLIWOŚCI, , MIŁOŚCIMIŁOŚCI, , POKOJUPOKOJU”” 

Kościół przypomniawszy już w ciągu roku liturgicznego tajem-
nice życia Chrystusowego, przez które dokonuje się dzieło zba-
wienia, w ostatnią niedzielę roku gromadzi się wokół swego 
Pana, by świętować ostateczny tryumf, gdy On powróci jako 
chwalebny Król, by zebrać owoce swojej męki. Tak można by 
streścić znaczenie dzisiejszej uroczystości. 

Liturgia słowa przedstawia dzisiaj trzy szczególne aspekty wła-
dzy królewskiej Chrystusa. Drugie czytanie (1 Kor 15, 20-26. 28) ja-
sno określa Jego władzę królewską nad grzechem i śmiercią. 
Chrystus umarły i zmartwychwstały dla zbawienia ludzkości 
jest „pierwocinami” tych, którzy uwierzyli w Niego i kiedyś 
zmartwychwstaną do życia wiecznego. Istotnie, „jak w Adamie 
wszyscy umierają” z powodu grzechu, „tak też w Chrystusie 
wszyscy będą ożywieni” (tamże 22) dzięki Jego zmartwychwsta-
niu. Zwycięstwo nad śmiercią — ostatnim nieprzyjacielem 
Chrystusa — uwieńczy dzieło zbawienia; a przy końcu czasu, 
kiedy umarli powstaną, Chrystus będzie mógł oddać Ojcu Kró-
lestwo, jakie zdobył, królestwo zmartwychwstałych, którzy 
będą śpiewać na wieki chwałę Boga życia. W ten sposób całe 
stworzenie, które Ojciec poddał Synowi, aby je wyzwolił od 
grzechu i śmierci, teraz już całkowicie odkupione i odnowione, 
Syn sam podda i przekaże Ojcu, „aby Bóg był wszystkim we 
wszystkich” (tamże 28) i był uwielbiony na wieki przez każde 
stworzenie. 

Pierwsze czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17) podkreśla natomiast miłość 
Chrystusa Króla, Przyszedł na ziemie, by ustanowić królestwo 
Ojca nie siłą zdobywcy, lecz dobrocią i łagodnością pasterza. 
„Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 
Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znaj-
dzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu 
moich owiec” (tamże 11-12). Chrystus był w całym tego słowa zna-
czeniu dobrym pasterzem, troskliwie strzegł, pasł, bronił, za-
chowywał trzodę, którą powierzył Mu Ojciec. A ponieważ lu-
dzie byli rozproszeni, oddaleni od Boga i Jego miłości, On ich 
szukał, jak pasterz szuka owiec zagubionych, leczył ich tak sa-
mo, jak pasterz opiekuje się owcami zranionymi i leczy chore 
(tamże 16). 

Co więcej, aby przyprowadzić ich do miłości Ojca, oddał swoje 
życie. Chrystus, oddawszy się całkowicie, patrząc na swoją 
trzodę może słusznie powiedzieć: „Ja osądzę poszczególne 
owce, barany i kozły” (tamże 17). Chrystus Król–Pasterz będzie 
kiedyś Królem–Sędzią. 

A oto trzeci aspekt Jego władzy królewskiej, który szeroko roz-
wija Ewangelia (Mt 25, 31–46). „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie 
w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim... zgromadzą się 
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, 
jak pasterz oddziela owce od kozłów” (tamże 31-33). Syn Boży 
przyszedł w pokorze i w cierpieniu, by zbawić trzodę powierzo-
ną przez Ojca, powróci zaś jako Król chwalebny przy końcu 
czasów sądzić tych, którzy byli przedmiotem Jego miłości. 
Z czego będzie ich sądził? Z miłości, ponieważ miłość jest 
streszczeniem Jego posłannictwa, pobudką i celem całego dzie-
ła zbawienia. Kto nie miłuje, wyklucza się dobrowolnie 
z królestwa Chrystusa, a w ostatni dzień zobaczy takie wyklu-
czenie potwierdzone na zawsze. Sąd z miłości będzie bardzo 
dokładny; nie ograniczy się do słów, lecz obejmie czyny: 
„Byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście 

Mi pić...” (tamże 35). Chociaż Jezus jest Królem chwalebnym, to 
stał się naszym bratem i nagradza — jako sobie wyświadczone 
— najdrobniejsze akty miłości, spełnione względem najmniej-
szego z ludzi: „Pójdźcie... weźcie w posiadanie królestwo przy-
gotowane wam od założenia świata” (tamże 34). Miłość, streszcze-
nie chrześcijaństwa, jest warunkiem dopuszczenia do królestwa 
Chrystusa, które jest królestwem miłości. Kto miłuje, nie musi 
się lękać sądu Chrystusa Króla miłości. 

MODLITWA: Uwielbiam Cię, o Jezu, Panie mój... Ty jesteś 

Królem. Widzę w duchu, jak zasiadasz na tronie, po prawicy 
Boga... Wszystko zależy od tego tronu; to wszystko, co zależy 
od Boga i od panowania nieba, podlega temu tronowi: oto 
Twoje królestwo. Lecz to królestwo jest święte: jest to kapłań-
stwo... Ty spełniasz za nas ten obowiązek i obchodzisz wieczne 
święto po prawicy Ojca. Ukazujesz Mu nieustannie blizny ran, 
które uśmierzają Jego gniew i zbawiają nas. Ofiarujesz Mu 
nasze modlitwy, przyczyniasz się za nami z powodu naszych 
grzechów, błogosławisz nas i poświęcasz. Z wysokości nieba 
chrzcisz Twoje dzieci, przemieniasz dary ziemskie w Twoje 
ciało i krew, odpuszczasz grzechy; zsyłasz swojego Ducha 
Świętego, uświęcasz Twoje sługi i spełniasz wszystko, co oni 
wykonują w Twoim imieniu. Kiedy się rodzimy, obmywasz nas 
wodą niebieską, gdy umieramy, podtrzymujesz nas namaszcze-
niem, które nas pokrzepia; w ten sposób nasze grzechy stają 
się lekarstwem, a śmierć przejściem do prawdziwego życia. 
O Boże, o Królu, o Kapłanie, łączę się z Tobą, uwielbiam Cię... 
poddaję się Twojemu Bóstwu, Twojemu panowaniu, Twojemu 
kapłaństwu... Wszyscy Twoi nieprzyjaciele, o mój Królu... zo-
staną podbici, zwyciężeni, zmuszeni całować ślady Twoich 
stóp... Tymczasem zasiadasz na swoim tronie, o Królu chwa-
ły... pozostajesz w niebie aż do dnia, w którym powrócisz jesz-
cze raz, aby sądzić żywych i umarłych... Wówczas zstąpisz; lecz 
powrócisz szybko, aby zająć swoje miejsce ze wszystkimi wy-
branymi, którzy będą ściśle zjednoczeni z Tobą; i okażesz Bogu 
to Królestwo: cały lud zbawiony, to znaczy Głowę i członki, 
a Bóg będzie wszystkim we wszystkich. 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

ADWENTOWA POMOC DZIECIOM W AFRYCE 

Za tydzień rozpoczyna 

się Adwent. Przygoto-

wując się do narodzin 

Bożego Dzieciątka, za 

pośrednictwem naszych 

misjonarzy wspomaga-

my potrzebujące dzieci. 

Jeśli chcielibyście przy-

czynić się, by dziecko 

z Kenii przeżyło rado-

śniej Boże Narodzenie, 

zjadło posiłek do syta - 

możecie to zrobić składając choćby skromną ofiarę do przygo-

towanej w tym celu skarbony. 

Pomagając dziecku w potrzebie, zaprosicie Boże Dziecię 

z nędznej szopy do swego kochającego serca. Zapewniam, 

że Nowonarodzony Jezus nie pozostanie dłużny, a ofiara 

złożona na ten cel zostanie przekazana do Kenii w całości, 

a nawet powiększona o 10% przez proboszcza. 

Ojciec Arkadiusz Kukałowicz opiekujący się ubogimi dzieć-

mi w Kenii i jego podopieczni składają serdeczne „Bóg za-

płać” za pomoc. 


