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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 

Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - vicar 

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 o godz. 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 - Stanisław, tel. 508 283 4262 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 dziedzic-
twa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie nawzajem 
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 Ro-
man Catholic faith and our Polish heritage. 
We strive to continue to serve God and each other, celebrat-
ing and sharing our Polish traditions, welcoming and reach-
ing out to all people. The parish is served by Conventual 
Franciscan Friars. 
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Saturday, December 6, 2014 - św. Mikołaja 

8:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski i błog. Boże 

    z prośbą o dalsze — Rodzina Śpitalniak 

4:00 pm- FOR OUR PARISHIONERS - ZA PARAFIAN 

7:00 pm† Jan i Janina Wójcik — Córka z rodziną 

December 7, 2014, 2. NIEDZIELA Adwentu 

 8:00 am † Józefa i Józef Rogowski, Ireneusz Rogowski, Kazimierz  

     Pacocha — Helena Rogowska z dziećmi 

 9:30 am † Mary & Millie De Minico — Denise Radko with family 

 11:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski dla Marzeny Bramowskiej  

     z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

     Matki Bożej — Mąż i dzieci 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  - O Boże błogosławieństwo w 40. urodziny dla Tomasza  

     Chludzińskiego — Rodzina Boryczka 

  † Wiesław Bańkowski — Regina i Eugeniusz Marczuk 

Monday, December 8, 2014 - NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

 7:00 am † Florence Chalpin — Family 

 8:00 am † Teresa i Tadeusz Dachtera — Córka i wnuczka z rodziną 

 7:00 pm † Stefan Wrzecion — Rodzina Rolak 

Tuesday, December 9, 2014  

 7:00 am † Stella & John Kipatrick — Joseph Maciora 

 8:00 am † Evelyn Rolak — Dzieci 

  † Edmund Walkowiak (roczn.) — Córka Zofia z rodziną 

Wednesday, December 10, 2014  

 7:00 am - God’s blessings & health for Rita Wyrwicz — Self 

 8:00 am † Józef Radziszewski (roczn.) — Córka z rodziną 

Thursday, December 11, 2014  

 7:00 am † Helen Wiencek — Bielawski Family 

 8:00 am † Władysław, Elżbieta, Paweł Przybyły - Gienia Lisek z rodz. 

Friday, December 12, 2014  

 7:00 am † Lottie Katarba — Children 

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

 7:00 pm † Józef Orzepowski — Córka Krystyna z rodziną 

Saturday, December 13, 2014 - św. Łucji 

 8:00 am † Józef Koc — Córka Joanna z rodziną 

 11:00 am † Mary Sinkiewicz-Pierce — Children 

 4:00 pm † Leokadia, Józef, Alexander, Catherine Daniszewski 

      — Helen & family 

 7:00 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

3rd SUNDAY of Advent, December 14, 2014, 3. NIEDZ. Adwentu 

                                 NIEDZIELA GAUDETE 

 8:00 am † Leokadia i Wacław Radko — Syn z rodziną 

 9:30 am † Edmund Bielawski — Bielawski family 

 11:00 am † Stefan Kołodziejczyk — Agnieszka Caissie z rodziną 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  † Edward Momot i Katarzyna Zalewska — Rodzina Boryczka 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Straighten the Path 

Our God is coming. The time of exile - the 
long separation of humankind from God due 
to sin - is about to end. This is the good news 
proclaimed in today's liturgy.  

Isaiah in today's First Reading promises 
Israel's future release and return from captiv-
ity and exile. But as today's Gospel shows, 
Israel's historic deliverance was meant to her-
ald an even greater saving act by God - the 
coming of Jesus to set Israel and all nations 
free from bondage to sin, to gather them up 
and carry them back to God. 

God sent an angel before Israel to lead 
them in their exodus towards the promised 
land (see Exodus 23:20). And He promised to send 
a messenger of the covenant, Elijah, to purify 
the people and turn their hearts to the Father 
before the day of the Lord (see Malachi 3:1, 23-24).  

John the Baptist quotes these, as well as 
Isaiah's prophecy, to show that all of Israel's 
history looks forward to the revelation of Je-
sus. In Jesus, God has filled in the valley that 
divided sinful humanity from himself. He has 
reached down from heaven and made His 
glory to dwell on earth, as we sing in today's 
Psalm.  

He has done all this, not for humanity in 
the abstract, but for each of us. The long his-
tory of salvation has led us to this Eucharist, 
in which our God again comes and our salva-
tion is near. And each of us must hear in to-
day's readings a personal call. Here is your 
God, Isaiah says. He has been patient with 
you, Peter says in today's Epistle.  

Like Jerusalem's inhabitants in the Gospel, 
we have to go out to Him, repenting our sins, 
all the laziness and self-indulgence that make 
our lives a spiritual wasteland. We have to 
straighten out our lives, so that everything we 
do leads us to Him.  

Today, let us hear the beginning of the gos-
pel and again commit ourselves to lives of 
holiness and devotion. 

By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of December 7, 2014 

7 SUN Is 40:1-5, 9-11/2 Pt 3:8-14 

  Mk 1:1-8  

8 Mon Gn 3:9-15, 20/Eph 1:3-6, 11-12 

  Lk 1:26-38  

9 Tue Is 40:1-11/Mt 18:12-14  

10 Wed Is 40:25-31/Mt 11:28-30  

11 Thu Is 41:13-20/Mt 11:11-15  

12 Fri Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-

6a, 10ab/Lk 1:26-38 or Lk 1:39-47  

13 Sat Sir 48:1-4, 9-11/Mt 17:9a, 10-13  

14 SUN Is 61:1-2a, 10-11/1  

Thes 5:16-24/Jn 1:6-8, 19-28  
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II SUNDAY OF ADVENT 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR DECEMBER 2014 

Universal: That the birth of the Redeemer may bring 
peace and hope to all people of good will.  

Mission: That parents may be true evangelizers, passing 
on to their children the precious gift of faith. 

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 $ 11,495. 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. 

CHRISTMAS CRAFT FAIR 2014 
This year’s Fair is taking place today (Sunday, December 

7th), from 10:30am to 2:30pm at the St. John Paul II Hall. 

At the Fair, there are handmade Polish crafts, ornaments, 

books, raffle baskets, wafers (opłatki), calendars for 2015, 

baked goods, food, coffee, tea. A number of crèches 

(stajenki) from various regions of Poland are on display 

and for purchase. The event is organized by the Polish 

Cultural Foundation. All are welcome. CHRISTMAS WAFERS AND CALENDARS 

Christmas wafers and par-

ish calendars for 2015 can 

be obtained in the parish 

office or in the sacristy 

after each Holy Masses. 

HELP CHILDREN IN ARRICA 

In Advent, as we pre-
pare for the birth of the 
Divine Child, we have 
the unique opportunity 
to support needy chil-
dren in Kenya where 
our missionaries work. 
If you would like 
a child in Kenya to have 
a full meal on Christ-
mas, you can do so by 
putting your donation to 
the special box. 

By helping a child in need, you invite the Divine Babe from 
a miserable shed to your loving heart. I assure you that Je-
sus will appreciate your generosity, and your gift increased 

by 10% by the pastor will be transferred to Kenya. 

Father Arkadiusz Kukałowicz who cares for the poor chil-
dren in Kenya together with them say “God bless you” for 

your help. 

UNTIL DECEMBER 1ST IT WAS COLLECTED $ 670.00 

ADVENT RETREAT 
Advent retreat in our parish will take place on December 

20th & 21st. Father Bogusław Czerniakowski of Clifton, 

NJ will conduct the retreat. Penitential service (sacrament 

of reconciliation) will be administered on Sunday, Decem-

ber 21st at 4.00pm. 

WELCOME FATHER JÓZEF BRZOZOWSKI 
Today we welcome Father Józef 

Brzozowski who is to be assigned 

parochial vicar of this parish. 

Father Józef has come to us from 

Montreal. Before his assignment to 

Canada, for many years he had been 

a pastor of a big parish in Gdynia, 

Poland. Two of his brothers are also 

Franciscan priests: one of them 

(Fr. Tadeusz) is a missionary in 

Kenya, where, as a novice master, 

he is responsible for forming and educating young Fran-

ciscans, and another (Fr. Kazimierz) works in Gdańsk, 

Poland. 

AKATYST W CLIFTON 
Dnia 14 grudnia, w niedzielę nasz chór parafialny jedzie do 

polskiej parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego w Clifton, 
NJ aby wraz z o. Wiesławem zaśpiewać Akatyst ku czci Bogu-

rodzicy. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w autobusie. 

Cena przejazdu - około $25 (w zależności od ilości pasaże-

rów). Chętnych do wyjazdu prosimy o kontakt z Panią Martą - 

organistką. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,706.75; Kolekta II - $1,252.00 
♦ Church donation by Robert Gamble - $40; 

♦ by Andrzej & Małgorzata Sołtysiak - $150; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Sisters of Our Lady of Mercy  

- Siostry Matki Bożej Miłosierdzia”. 

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! 

II NIEDZIELA ADWENTU 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - grudzień 2014 

Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły 

pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli. 

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom 

cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby ubogie narodzenie Jezusa uczyniło nas świadomymi 

wielkiego daru Wcielenia, przez które On sam stał się 

ubogim, aby nas wszystkich ubogacić.  

BIBLIOTEKA PARAFIALNA 
W dniu 4 stycznia o godzinie 12 w południe w sali pod kościo-

łem zostanie uroczyście otwarta Biblioteka Polonijna. Posiada-

my już sporo książek, ale chcemy ich mieć znacznie więcej. 

Pani Beata Kozak, która tę bibliotekę organizuje i będzie prowa-

dzić, zwraca się z prośbą o dotacje książek. Przyjmuje wyłącz-

nie książki w języku polskim. Można je dostarczać do biura 

parafialnego, do sklepów Euromart i DJ’S Super Market lub 

bezpośrednio do niej. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2014 
Dziś, 7. grudnia, w godz. 10:30 do 14:30 Fundacja Kultu-

ry Polskiej zaprasza na doroczny Kiermasz Świąteczny do 

sali św. Jana Pawła II. Na Kiermaszu prezentowane 

i sprzedawane jest polskie rękodzieło świąteczne: dekora-

cje świąteczne oraz różnorodne prezenty pod choinkę. 

Można też zaopatrzyć się w opłatki i kalendarze parafialne 

na rok 2015. Jest też kawa, herbata, ciasta i potrawy kuch-

ni polskiej. 

Dodatkową atrakcją jest wystawa szopek bożonarodze-

niowych z różnych regionów Polski. 
WSTĘP WOLNY. 

OPŁATKI, KALENDARZE 

W biurze parafialnym są 

do nabycia za dobrowolną 

ofiarą opłatki wigilijne 

i kalendarze parafialne na 

rok 2015. Można je nabyć 

także w zakrystii po Mszy 

świętej . 

ADWENTOWA POMOC DZIECIOM W AFRYCE 

W Adwencie, przygotowując się do narodzin Bożego Dzieciąt-

ka, za pośrednictwem 

naszych misjonarzy 

wspomagamy potrzebu-

jące dzieci. Jeśli chcieli-

byście przyczynić się, by 

dziecko z Kenii przeżyło 

radośniej Boże Narodze-

nie, zjadło posiłek do 

syta - możecie to zrobić 

składając choćby skrom-

ną ofiarę do przygotowa-

nej 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.  

DO DNIA 1 GRUDNIA ZEBRANO $670.00 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
W naszej parafii rekolekcje adwentowe wygłosi po polsku 

i angielsku w dniach 20. i 21. grudnia ojciec Bogusław 

Czerniakowski z Clifton, NJ. Spowiedź Adwentowa odbę-

dzie się w niedzielę, 21 grudnia o godz. 4.00pm. Radzimy 

jednak korzystać z wcześniejszych, licznych okazji do 

spowiedzi adwentowej: zwłaszcza w piątki i niedziele. 

Zapraszamy też do uczestnictwa w innych rekolekcjach 

prowadzonych przez cały adwent poprzez internet na stro-

nie „franciszkanie.tv” Rekolekcje zatytułowane są 

„Szybko wolny”. Tytuł jest pytaniem o to, czy można stać 

się wolnym. Rekolekcje prowadzi o. Tomasz Pawlik, fran-

ciszkanin, od lat zajmujący się terapią. 

WITAMY OJCA JÓZEFA BRZOZOWSKIEGO 
Po długim oczekiwaniu związanym 

z formalnościami wizowymi przybył 

do nas z Montrealu ojciec Józef 

Brzozowski, który przewidziany jest 

na funkcję wikarego naszej parafii. 

Serdecznie witamy ojca Józefa. 

Warto wiedzieć, że o. Józef był 

przez wiele lat proboszczem w kil-

kunastotysięcznej parafii w Gdyni. 

Ma on dwóch braci kapłanów 

w zakonie franciszkańskim: jeden z 

nich (o. Tadeusz) pracuje na misjach w Kenii, gdzie jest 

mistrzem nowicjatu, a drugi (o. Kazimierz) w Gdańsku. 
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„B„BĄDŹĄDŹ  POZDROWIONAPOZDROWIONA, , PEŁNAPEŁNA  ŁASKIŁASKI. P. PANAN  ZZ  TTOBĄOBĄ” ”  

 Uroczystość Maryi Niepokalanej dobrze zgadza się z duchem Adwentu, bo kiedy Kościół przygotowuje się na przyjście 

Zbawiciela, bardzo słusznie zwraca się myśl do Tej, która będąc poczęta bez grzechu, miała stać się Jego matką.  

 Sama obietnica Zbawiciela łączy się, a nawet zawiera w przyobiecaniu tej niezwykłej Dziewicy. Kiedy bowiem Bóg 
przeklął węża kusiciela, ogłosił: „Położę nieprzyjaźni miedzy tobą a niewiastą, i między potomstwem twoim i poto-

mstwem jej: Ona zetrze głowę twoją” (Rdz 3, 15). Z Maryją rozpoczyna się walka 
między potomstwem niewiasty a potomstwem węża; walka wypowiedziana od 
pierwszej chwili istnienia Dziewicy, ponieważ została poczęta bez najmniejszej 
zmazy grzechu, a więc w całkowitym przeciwieństwie do Szatana. Nieprzyjaźń 
stanie się później olbrzymia i zakończy zwycięstwem, kiedy Jezus, „Potomek” 
Maryi, przyjdzie na świat i przez swoją śmierć zniszczy grzech. Powołanie Ma-
ryi stoi w ten sposób na pierwszym miejscu w historii zbawienia. Ona jest Matką 
Odkupiciela i równocześnie jest pierwszą odkupioną, zachowaną od najmniej-

szego cienia winy, na mocy zasług Jezusa. 

 Przywilej Niepokalanej nie polega jednak tylko na zachowaniu od grzechu pier-
worodnego, lecz ponadto na pełni łaski. „Matka Jezusa, która wydała na świat 
samo Życie odradzające wszystko... obdarzona została przez Boga darami god-
nymi tak wielkiego zadania... ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami 
szczególnej zaiste świeżości” (KK 56). Pozdrowienie Gabriela: „Bądź pozdrowio-
na, pełna łaski, Pan jest z Tobą” (Łk 1, 28), to najmocniejszy dowód na Niepokala-
ne Poczęcie Maryi. Nie byłaby Ona w całym tego słowa znaczeniu „pełna łaski”, 

gdyby choć przez chwilę została dotknięta przez grzech. 

 Najświętsza Dziewica rozpoczęła więc swoje istnienie ozdobiona bogactwem 
łaski, przewyższającej niezmiernie te, jaką posiadają nawet najwięksi święci 
u kresu swego życia. A jeśli jeszcze się zważy Jej bezgraniczną wierność i cał-
kowite posłuszeństwo natchnieniom Boga, można sobie wyobrazić, jakie szczyty 
miłości i zjednoczenia z Najwyższym osiągnęła Maryja „górując wielce nad 

wszystkimi innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak i niebieskimi” (KK 53). 

 Zaprawdę słuszne to i sprawiedliwe, o Boże Wszechmogący, abyśmy Ci skła-

dali dziękczynienie i z pomocą Twej łaski obchodzili uroczystość Najświętszej 

Maryi Dziewicy. Z Jej ofiary zaiste zakwitła różdżka, która następnie żywiła 

nas Chlebem anielskim. Ewa zjadła owoc grzechu, Maryja natomiast przywró-

ciła nam słodki owoc Zbawiciela. Jak bardzo są różne czyny węża i czyny 

Dziewicy! Wąż wydał truciznę, która oddzieliła nas od Boga, z Maryi nato-

miast wzięły początek tajemnice naszego odkupienia. Przez Ewę zwyciężyła 

złość kusiciela, w łasce zaś Maryi majestat Zbawiciela pozyskał Współodkupi-

cielkę. Ewa przez grzech zabiła swoje własne potomstwo, ono jednak zmar-

twychwstało w Maryi przez łaskę Stworzyciela, który uwalnia naturę ludzką 

z niewoli i przywraca ją do dawnej wolności. To, co straciliśmy we wspólnym 

ojcu Adamie, odzyskaliśmy w Chrystusie (św. Ambroży). 

 Niech nam będzie wolno, przez Ciebie, Maryjo, iść do Syna; Tyś błogosławio-

na, bo znalazłaś łaskę, zrodziłaś Życie i stałaś się Matką zbawienia, Niech 

przez Twoje pośrednictwo przyjmie nas Ten, który przez Ciebie został nam da-

ny. 

 Twoja Niepokalaność niech Mu wynagrodzi winy naszej grzeszności, a Twoja 

pokora niech będzie miłą Bogu i wyjedna nam przebaczenie próżności. 

Twoja wielka miłość niech pokryje mnóstwo naszych grzechów, a chwalebna 

Twa płodność niech wyjedna nam obfitość zasług. 

 O Pani, Pośredniczko i Orędowniczko nasza, pojednaj nas z Twoim Synem, 

polecaj i przedstawiaj nas Jemu. 

Przez łaskę, którą znalazłaś, przez przywilej, na jaki zasłużyłaś, przez Miłosier-

dzie, które zrodziłaś, spraw, o Błogosławiona, aby Ten, który dzięki Tobie ra-

czył stać się uczestnikiem naszej słabości i nędzy, przez Twoje także wstawien-

nictwo uczynił nas uczestnikami swej chwały i szczęśliwości (św. Bernard). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

MARYJO, BIEGNĘ DO CIEBIE  

Tęczowa Roso Poranna  
bławatami przystrojona zielnie,  

Twoje ręce promykami słońca  
i gwiazd migotaniem  
obejmują moje nadzieje.  

Ave – pieśń tę radosną  
kropelkami nutek przeczystych  
rosy z miłością śpiewają,  

wielbią Ciebie, Maryjo, 
gdy czas świta i dnieje.  

Najpiękniejsza z Matek 
dla Ciebie maleńkie skowronki  
w błękit wzlatują pieśniami  

z łanów chlebnych poranków,  
Pszeniczna Mamo w obłokach.  

Poręko Dnia cudownego  
do Ciebie bije me serce, 
prowadzisz pewnie wśród dróżek  

mą dłoń trzymając w swej ręce,  
Uśmiechnięta Niebieskooka. 

Maryjo, biegnę do Ciebie  
otulony jedwabiem błękitu  
z żarem szczęśliwych dokonań 

w dzień radosnego spełnienia  
schronić się w Twoich ramionach.  

Czesław Kilian, 5 maja 2014 


