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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    7:00 AM (English) 

  6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

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 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Administrator 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak     Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk     Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski    Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester    Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY / SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN/ZAKRYSTIA – FLOWERS/KWIATY  

            Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 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 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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 Christ the King Sunday 
Fr. Walter Ciszek, a Jesuit priest being pro-

moted for sainthood, spent years in Russia as 

a political prisoner. In one of his books, “He 

Leadeth Me,” he writes, “ There is a tremen-

dous truth contained in the realization that 

when God became man, He became a work-

ing man—not a king nor chieftain, not a war-

rior or statesmen, nor a great leader of na-

tions.” We celebrate Christ the King, not as  

a political figure or world leader, but as  

the King of the Cross where the work of sal-

vation takes place. It is a work of love. 

 Subjects follow their king into battle. 

We follow Christ into battle with sin and 

with death. First, He shows us how to live in 

love as God intends as He teaches, preaches, 

heals and forgives. Then, through His death, 

He destroys the power of sin and evil over us 

and asks us to pick up the cross and follow 

Him. We honor Him as the Crucified King 

who suffers for our sins and gives us  

the hope of eternal life.  

 We serve the Lord and we follow 

Him. His kingship is one of service, love and 

humility. He invites rather than commands; 

he leads rather than directs. He is the Lord, 

the Savior, the Anointed and the Son of God. 

He is the victor, ruler and redeemer! But 

mostly, He is Jesus, our Brother, our King of 

love and of life. 

Saturday, November 23, 2013 - św. Klemensa I, papieża 
8:00 AM + Cecylia Jarzębska, int. Wnuczek z rodziną 

4:00 PM + Virginia Caissie, int. John Caissie & family 

7:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

Jesus Christ the King Sunday, November 24, 2013 - Chrystusa Króla  
8:00 AM + Jerzy Jurczuk, int. Rodzina 

9:30 AM + Lucyna Pieprzycki, int. Daughter 

10:30 AM -  Nabożeństwo Wypominkowe 

11:00 AM + Andrzej i Antoni Małek, int. Zbyszek z rodziną 

Monday, November 25, 2013  
7:00 AM -  God's blessings and health for Beata on her  

     40th birthday, int. Mother 

8:00 AM + Władysław Sawczuk, int. Żona z dziećmi 

Tuesday, November 26, 2013 - św. Leonadra z Porto Mauritio  
7:00 AM + Donald Newell, int. Richard Rolak 

+ Zofia, Jakub, Józef & Kazimiera Pawłusiak 

8:00 AM + Grzegorz Puricelli, int. Mama 

+ Antonina Albrycht, int. Amalia Kania 

Wednesday, November 27, 2013  
7:00 AM + Andrew 'Andy' Dowgiert, int. Richard Rolak  

     and Rolak Family 

8:00 AM + Julian Soboń, int. Mama i siostra 

Thursday, November 28, 2013  

7:00 AM + Stephen Haberek, int. Daughter Paula 

  + Deceased members of Blazuk Family,  

                    int. John Blazuk and family 

8:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Mąż 

  + Wiera, Bronisław Gierłowski, Grzegorz Brzozowski 

Friday, November 29, 2013 - Wszystkich Świętych Franciszkańskich  
7:00 AM + Anthony Tomaszycki, int. Evelyn Rolak  

      and Rolak Family 

6:00 PM            -  Koronka, adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź 

7:00 PM + Józef Jankowski (11 rocz.), int. Syn z rodziną 

Saturday, November 30, 2013 - św. Andrzeja, apostoła 
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Mariusza Kitlas z okazji   

                              urodzin, int. Żona i dzieci 

4:00 PM + Kazimierz Kuczyński, int. Lucy Willis 

7:00 PM + Zygmunt Tchoryk, int. Córka i wnuk 

First Sunday of Advent, December 01, 2013  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

9:30 AM + Maria & Milly DeMinico, int. Daughter with family 

11:00 AM + Stefania i Władysław Cholewiński, int. Syn Jerzy 

  - Wystawienie N.S., adoracja i zmiana Taj. Różańca 

 
 

Scripture for the week of November 24, 2013 

24 SUN 2 Sm 5:1-3/Col 1:12-20/ 

  Lk 23:35-43 

25 Mon Dn 1:1-6, 8-20/ Lk 21:1-4 

26 Tue Dn 2:31-45/ Lk 21:5-11 

27 Wed Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23

  -28/ Lk 21:12-19 

28 Thu Dn 6:12-28/ Lk 21:20-28/ 

  1 Cor 1:3-9/ Lk 17:11-19 

29 Fri Dn 7:2-14/ Lk 21:29-33 

30 Sat Rom 10:9-18/ 

  Mt 4:18-22 40 

1 SUN Is 2:1-5/Rom 13:11-14/ 

  Mt 24:37-44 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for FLOWERS.           

Collection for Victims of Typhoon in Philippines - 
$2,351.00 

Thank you and God bless you for your generosity.  

The Holy Father's Prayer Intentions - November 
Suffering Priests. That priests who experience difficulties 

may find comfort in their suffering, support in their doubts, 

and confirmation in their fidelity. 

Latin American Churches. That as fruit of the continental 

mission, Latin American Churches may send missionaries 

to other Churches. 

XXXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME - JESUS CHRIST THE KING   

The Year of Faith -  

what’s next? 
   On the last Sunday of 

November we celebrate the 

solemnity of Our Lord Je-

sus Christ, King of the Universe. This feast ends the 

celebrations of The Year of Faith. We began it with a 

solemn Mass where the Catholic Cathesim and the 

decrets of the Second Vatican Council were introdu-

ced. In our parish every second Sunday of the month 

was Sunday of the Faith and was celebrated by sin-

ging Credo and a special homily was preached. We 

also have some new vestments, new lightning in the 

presbytery, we are in the middle of the process of 

getting a screen projector for our church and a moni-

toring system of the church, also the project ‘The 

Hritage of our Faith’. Let’s hope   all these and the 

Year of Faith and our parish 120th anniversary de-

epened our faith. Let’s think about the past year for a 

moment and consider what was important and what 

will be improtant to us. 

   The Church always announces a certain year as the 

year of e.g. Faith or Eucharist to emphasize that a 

certain religious aspect needs more prayers. When in 

Western Europe churches priests didn’t celebrate the 

Masses in a dignifed way, John Paul II announced the 

Year of Eucharist. When less people prayed the Ro-

sary, the Polish Pope announced the Year of the Ro-

sary. When Benedict XVI wanted to encourage pople 

to be apostles, he announced the Year of Priesthood. 

In the apostolic letter Porta Fidei, which was a letter 

opening the Year of Faith, Pope Benedict XVI expla-

ined the need for reading the documents of the de-

crets of the Second Vatican Council anew in the Ca-

tholic tradition. The Pope encouraged the faithful to 

become more reliogious, more attached to the Gospel 

and Church to better understand the Christian life and 

the gift of salvation. 

    In the Year of Faith we were all deeply shocked by 

the message that Pope Benedict XVI resigned. That 

dramatic gesture started many catholics eagerly pray-

ing for the intention of the Church and election of the 

next St. Peter successor. By the will of the Holy Spi-

rit, Francis has become the Pope. He is especially 

worried and careful of the most needy. 

    We have to look into our souls and hearts to see 

how the Year of Faith has changed us. We should 

thank God if at least a small change has been made. 

If it didn’t happen, we have to ask ourselves why. We 

can still make the change so the Year of Faith would 

last in our hearts. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every 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). 

Pilgrimages to the Canonization of Blessed 

John Paul II 
On April 27th, 2014 Blessed John Paul II will be canoni-

zed. Syrena Travel Agency is organizing two pilgrimages:  

The first pilgrimage April 21-30 and the second April  

23-28, 2014. 

For more information about the pilgrimages please call 

617-269-9123, email: syrenatravel@gmail.com or go to 

www.syrenatravelagency.com. 

♦ Church donation by:  

   Stanley& Barbara Wiśniewski - $30;  

   Piotr Matwiejczuk-$100. 

Thank you! 
I would like to thank Edward 

Radko for preparing the tasty 

food. Thank you for pastry 

to: Ewa Kania, Agnieszka  

Chojnowska, Stasia Maziarz, 

Iwona Gajczak and also 

Alina Morris from DJ’s European Deli & Market for 

donuts, Wladyslaw Maziarz for preparing and clean-

ing the hall, Beata Kozak for decorating the hall, 

Rafal Borkiewicz for the posters, Zygmunt and Piotr 

Gubala for being the bartenders, Mariusz Wierzbicki 

for music. Thank you for your volunteer work and 

time. Thank you all who came and supported ‘The 

Heritage of our Faith Project’. God bless you. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na KWIATY. 

● Kolekta I  - $2,007.00     ● Kolekta II - $1,423.00 
NA OFIARY TAJFUNU NA FILIPINACH - $2,351.00 

           Wielkie „Bóg zapłać” za dobre serce i hojną     

         ofiarę na rzecz poszkodowanych na Filipinach.   

 PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  LISTOPAD 

Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają 

trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia 

w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.  

Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łaciń-

skiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako 

owoc misji kontynentalnej. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby wiara, którą poświadczyli swoim życiem Święci, 

pomogła nam wzmocnić nasze świadectwo bycia 

chrześcijanami, czyniąc nas mocniejszymi duchowo. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - CHRYSTUSA KRÓLA 

DWIE PIELGRZYMKI  

NA KANONIZACJĘ 

(27 kwietnia 2014)  

BŁ. JANA PAWŁA II 

      Pierwsza pielgrzymka  

 w dniach 21-30 kwietnia; 

        Druga pielgrzymka  

  w dniach 23-28 kwietnia. 

Więcej informacji: tel. - 

617-269-9123; e-mail: syrenatravel@gmail.com lub 

 www.syrenatravelagency.com. 

Spotkania Ministrantów!  
Odbywają się w sali Jana Pawła II  

w każdą II Niedzielę miesiąca  

o 10:00 AM. Spotkania prowadzi  

p. Eugeniusz Bramowski.  

 Zachęcamy do zgłaszania się 

nowych kandydatów chętnych do służe-

nia Panu Bogu przy ołtarzu.  

  SERDECZNE PODZIĘKOWANIE 
Składam p. Edwardowi Radko za przygotowanie smacznych 
przekąsek, paniom Ewie Kania, Agnieszce Chojnowskiej, Stasi 
Maziarz, Iwonie Gajczak i Alinie Morris z firmy DJ’s European 
Deli & Market za ciasto i pączki, p. Władysławowi Maziarzowi za 
przygotowanie i sprzątanie i p. Beacie Kozak za udekorowanie 
sali, p. Rafałowi Borkiewiczowi za plakaty, panom Zygmuntowi  
i Piotrowi Gubała za pomoc w barze, p. Mariuszowi Wierzbickie-
mu za gratisową muzykę. Dziękuję wszystkim za obecność  
i finansowe wsparcie projektu „Dziedzictwo naszej Wiary”.  

 Rok Wiary i co dalej? 
W ostatnią Niedzielę Listopada obchodzi-
my Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata, która kończy obchody Ro-
ku Wiary. Rozpoczęliśmy go uroczystą 
Mszą św. połączoną z intronizacją Ikony 
Roku Wiary, Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego i Dekretów Soboru Watykańskiego II. 
W naszej parafii każda druga Niedziela 
miesiąca była Niedzielą Wiary i celebrowa-

liśmy ją uroczyście śpiewanym Credo i specjalną homilią.  
 Mamy też kilkanaście nowych ornatów, nowe oświetle-
nie prezbiterium i głównego wyjścia z kościoła, 3 nowe komplety 
obrusów ołtarzowych, nowe schody i nowy płot, realizujemy pro-
jekt ekranu do wyświetlania pieśni, projekt monitoringu kościoła 
oraz projekt „Dziedzictwo naszej Wiary.” Oby to wszystko chociaż 
trochę pogłębiło naszą wiarę, oby obchodzony tak dostojnie Rok 
Wiary i Jubileusz 120 lat powstania naszej parafii nie stał się dla 
nas jedynie mnożeniem słów i wydarzeń, z których w naszej ży-
ciowej perspektywie nic nie wynika. Co zatem w Roku Wiary było 
i będzie na przyszłość dla nas rzeczywiście ważne?  
 Kościół zawsze ogłasza jakiś Rok, gdy pewna prawda 
naszej wiary jest zagrożona. Kiedy w krajach Europy Zachodniej 
niektórzy kapłani coraz mniej przykładali się do godnego sprawo-
wania Mszy św., Jan Paweł II ogłosił Rok Eucharystii. Gdy coraz 
mniej osób odmawiało różaniec, papież Polak ogłosił Rok Różań-
ca Świętego. Gdy Benedykt XVI chciał zachęcić wiernych do 
apostolstwa, ogłosił Rok św. Pawła Apostoła, a gdy opinią pu-
bliczną wstrząsały skandale związane z osobami duchownymi, 
ogłosił Rok Kapłaństwa, któremu patronował św. Jan Vianney. 
 W liście apostolskim „Porta fidei”, otwierającym Rok 
Wiary, papież Benedykt XVI uzasadniał potrzebę nowego odczy-
tania dokumentów Soboru Wat. II  w łączności z Tradycją Kościo-
ła. W oparciu o Katechizm papież zachęcił do pogłębienia reflek-
sji, jak stawać się bardziej świadomym swej wiary, jak ożywić 
przywiązanie do Ewangelii i miłość Kościoła dla zrozumienia isto-
ty życia chrześcijańskiego i ofiarowanego nam daru zbawienia. 
 W Roku Wiary wstrząsnęła nami informacja o ustąpie-
niu papieża Benedykta XVI. Ten dramatyczny gest sprawił, że 
wielu katolików rozpoczęło intensywną modlitwę w intencji Ko-
ścioła i wyboru kolejnego Następcy św. Piotra. Z woli Ducha 
Świętego, został nim Franciszek, który wykazuje wielką troskę  
o Bożą owczarnię, szczególnie o najbiedniejsze i najbardziej 
potrzebujące pomocy owieczki.  
 Owoce Roku Wiary przede wszystkim trzeba rozpatrzyć 
indywidualnie, wnikając najpierw we własną duszę. Jeśli udało 
nam się nieco postąpić na żmudnej drodze do zbawienia wiecz-
nego, to możemy się radować i dziękować Panu Bogu za wielką 
łaskę, której zaznaliśmy. Jeśli jednak tak się nie stało, musimy 
sami siebie zapytać, jakie były tego przyczyny. Możemy jeszcze 
sami sprawić, że Rok Wiary będzie nadal trwał w naszych ser-
cach, w naszym życiu i wyda piękne owoce. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ministranci&source=images&cd=&cad=rja&docid=qLCxq0qOZfA3ZM&tbnid=p8Nv4RALWDeBHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wolkaniedzwiedzka.pl%2F%3Fministranci%2C105&ei=ikQnUphpt6zgA77ugeAN&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjC
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 Władza, autorytet, często narzucane siłą, bogactwo 
zdobyte przez ucisk poddanych – oto wyobrażenia, które zwykle 
kojarzą nam się z postacią króla. Często nie są to skojarzenia 
pozytywne. Kiedy tytuł królewski przypisujemy Jezusowi, to jakby 
coś tu nie pasowało... A jednak nie możemy po prostu ominąć 
tego tytułu. Choćby dlatego, że sam Jezus nim się określił. I to  
w kluczowym momencie swojego życia: w czasie rozprawy przed 
Piłatem: „Tak, jestem królem” (J 18,37).  
 Jednak Jezus wyraźnie nie chciał, aby 
Jego królowanie było przyrównywane do jakie-
gokolwiek innego ludzkiego panowania. Dlatego, 
nim wypowiedział te słowa, zaznaczył z naci-
skiem, że chodzi mu o coś zupełnie innego, niż 
o polityczną władzę nad narodem żydowskim  
i Palestyną: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było z tego świa-
ta, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 
Żydom” (J 18,36).  
 Zatem Jezus jest królem, ale inaczej. 
Jego królowanie należy do zupełnie innego po-
rządku, Dlaczego więc używał w stosunku do 
siebie tego tytułu?  A może inaczej: na czym polega królowanie 
w rozumieniu samego Jezusa i na czym królowanie powinno 
polegać? Na szczęście sam Jezus rzuca nieco światła na te 
kwestie. Kiedy wśród uczniów wybucha spór o pierwszeństwo, 
On wskazuje na czym powinno polegać panowanie: „Wiecie, że 
władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą wła-
dzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać 
się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wa-
szym.” (Mt 20,25-27).  
 Pierwszeństwo, panowanie i królowanie należy do tego, 
kto oddaje się na bezinteresowną służbę braciom. Możemy sobie 
tylko wyobrażać, jak wielkim zaskoczeniem dla słuchaczy Jezusa 
musiało być takie odwrócenie porządku! Jednak Jemu nie cho-
dziło o rewolucję, o wywracanie układów społecznych. Raczej  
o przemianę serca, przemianę mentalności na podobną do Jego. 
Dlatego w następnym zdaniu wskazywał wyraźnie na siebie, jako 
model takiej postawy: „na wzór Syna Człowieczego, który nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu”.  
 Szczytem królowania jest więc oddanie życia innym i za 
innych. Zatem paradoksalnie scena, w której żołnierze drwiąc  
z Jezusa ubierają go w płaszcz purpurowy i nakładają koronę  
z ciernia, oddaje doskonale istotę Jego królowania. Podobnie jak 
napis na krzyżu: „król żydowski”. Wyszydzony, zbity, w obliczu 
nieuchronnej i straszliwej śmierci nie wyrzeka się miłości do tych, 
którzy pozbawiają go życia. Przebacza. Powierza ich Ojcu.  
Za nich przelewa krew i za nich umiera: sługa do końca.  
 To właśnie Jezus ukrzyżowany jest prawdziwym królem. 
Jego zmaltretowane i poniżone człowieczeństwo jest jednak 
zwycięskie: wytrwało do końca w wierności Ojcu i w wierności 
ludziom, których umiłował. I to właśnie owo największe uniżenie 
Jezusa jest jednocześnie Jego wywyższeniem. Doskonale ujął to 
św. Paweł: Jezus „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, uniżył samego siebie aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (Flp2,7-10). Jeżeli 
Chrystusowi należy się tytuł królewski i królewska chwała, to nie 
ze względu na władzę, bogactwo, czy potęgę, ale ze względu na 
uniżenie w miłości do końca, ze względu na pochylenie się nad 

człowiekiem marnym, słabym i grzesznym, aż po 
śmierć...  
 I jeśli ta śmierć była szczytem Jezusowe-
go królowania, to była też prawdziwym początkiem 
Jego królestwa. Św. Jan zapisał takie słowa Jezu-
sa: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz 
władca tego świata zostanie precz wyrzucony.  
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przy-
ciągnę wszystkich do siebie” (12,31-32). Wzmianka 
o wywyższeniu ponad ziemię jest jasną aluzją do 
ukrzyżowania, a „władca tego świata” to Szatan, 
który aż do tego momentu uciskał człowieka  
w swym królestwie grzechu i śmierci. Zmartwych-
wstanie ostatecznie skruszyło panowanie Złego  

i zapoczątkowało przemianę świata w królestwo Chrystusa, które 
on „nabył własną krwią” przelaną na drzewie krzyża. 
 Od momentu tego zwycięstwa panowanie Jezusa wsą-
cza się w świat, w ludzkie serca, które są ku Niemu pociągane 
nieodpartą siła miłości objawionej na krzyżu. I królestwo, które 
jeszcze przed śmiercią Jezusa było w sposób oczywisty „nie  
z tego świata”, zaczyna wchodzić w ten świat. Powoli i nie-
uchronnie. Działając w ludzkich sercach poprzez Ducha Święte-
go Jezus ocala okruchy dobra rozsiane w świecie, pogubione 
gdzieś w głębinach naszych serc. Każdy gest miłości, służby, 
zwykłego poświęcenia dla najbliższych albo życzliwości wobec 
nieznajomych zostaje przez Niego skwapliwie dostrzeżony i oca-
lony. To fragmenty, z których powstaje Chrystusowe królestwo.     
           Każdy człowiek, który szczerym sercem podąża za Ewan-
gelią, albo z takim sercem szuka dobra, prawdy, sprawiedliwości, 
wchodzi pod panowanie Chrystusa-Sługi. I nic już nie wyrwie go 
z Jego ręki, bo – jak pisze św. Paweł – „ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przy-
szłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która 
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39). 
 Żyjemy w czasach, w których proces budowania króle-
stwa Chrystusa wciąż trwa. Odczuwamy to zmagając się ze złem 
we własnym sercu, dostrzegamy w walce dobra ze złem w świe-
cie. I chyba właśnie temu wstrząsanemu niepokojem światu, tym 
naszym rozdartym nieraz sercom, potrzebne jest głoszenie i 
świętowanie Chrystusa jako Króla. Bo jest to głoszenie nadziei, 
iż nasze codzienne zmagania o dobro mają sens, bo zostają  
w Chrystusie ocalone. I że kiedyś przyjdzie czas, kiedy On za-
króluje nad każdym sercem, nad każdą sprawą. Kiedy objawi się 
w pełni jako Król wszechświata, który podniósł każdego przybite-
go złem człowieka, który wyrwał nieprawość z każdego serca.  
To będzie kres naszego trudu, kres naszych łez, kres naszej 
niepewności: w Chrystusie Jezusie – naszym Królu.  

Czym jest Królestwo Chrystusa? 


