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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 

KATECHECI / CATECHISTS  
Diakon Paweł Sawiak - bierzmowanie; Urszula Boryczka - kl. 0 

Elżbieta Sokołowska - kl. 0; Danuta Surowiec-Ramos - kl. 2; 
Zofia Fiedorczyk - kl. 3; Monika Danek - kl. 4;  
Anna Maziarz - kl. 5; Piotr Goszczynski - kl. 6;  

Danuta Daniels - kl. 6; Eugeniusz Bramowski - kl. 7;  
Alicja Szewczyk - zastępstwa; Beata Kozak - zastępstwa;  

Małgorzata Sokołowski - zastępstwa; 
Iwona Gajczak - koordynatorka  

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 parish office at least six 
months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the office to ar-
range for a priest to visit and administer the Sacraments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary 
rzymsko-katolickiej i polskiego dziedzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy 
Bogu i sobie nawzajem zachowując i dzieląc się naszymi 
polskimi tradycjami 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, welcoming and reaching out 
to all people. The parish is served by Conventual Franciscan Friars. 
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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 

Monday, December 15, 2014  

 7:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband 

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

Tuesday, December 16, 2014  

 7:00 am - Thank You for God’s Blessings — Pierre Marie Blas 

 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Łukasza Lisek 

     (3 roczn. urodzin) — Babcia 

Wednesday, December 17, 2014  

 7:00 am † Władysław & Władysława Bacławski — Family 

 8:00 am † Adela Antosiuk (4 roczn.) — Córka Jadzia z rodziną 

Thursday, December 18, 2014  

 7:00 am † Anna Maria Michalski Casey — Sons & daughters 

 8:00 am † Maria i Stanisław Wroński — Syn Waldek z rodziną 

Friday, December 19, 2014  

 7:00 am † Teddy Jurczuk — Family 

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

 7:00 pm † Cezary Greloch (roczn.) — Rodzina Krajewskich 

Saturday, December 20, 2014 - Parafialne rekolekcje adwentowe 

 8:00 am † Tomasz Ignaciuk (roczn.) — Rodzice 

 4:00 pm † Mieczysław Krupa — Sister Helen 

 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kuby, Roberta  

     i Marka Grochowskich — Tata 

4th SUNDAY of Advent, December 21, 2014, 4. NIEDZ. Adwentu 

                          - Parafialne rekolekcje adwentowe 

 8:00 am † Helena i Jan Żuber — Wnuk z rodziną 

 9:30 am † Edward Pijanowski, John Kukla & Mary Kukla — Family 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  (Msza dziecięca) 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  † Wiktoria Cieniewicz — Rodzina 

 4:00 pm Nabożeństwo pokutne i spowiedź adwentowa 

  Penitential Rite & Confession 

Zachęcamy do korzystania z licznych 
wcześniejszych okazji do spowiedzi adwentowej.  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Following Him 

The calling of the brothers in today's Gos-
pel evokes Elisha's commissioning by the 
prophet Elijah (see 1 Kings 19:19-21).  

As Elijah comes upon Elisha working on 
his family's farm, so Jesus sees the brothers 
working by the seaside. And as Elisha left his 
mother and father to follow Elijah, so the 
brothers leave their father to come after Je-
sus.  

Jesus' promise - to make them "fishers of 
men" - evokes Israel's deepest hopes. The 
prophet Jeremiah announced a new exodus in 
which God would send "many fishermen" to 
restore the Israelites from exile, as once He 
brought them out of slavery in Egypt (see 

Jeremiah 16:14-16). 

By Jesus' cross and resurrection, this new 
exodus has begun (see Luke 9:31). And the apos-
tles are the first of a new people of God, the 
Church - a new family, based not on blood 
ties, but on belief in Jesus and a desire to do 
the Father's will (see John 1:12-13; Matthew 12:46-50).  

From now on, even our most important 
worldly concerns - family relations, occupa-
tions, and possessions - must be judged in 
light of the gospel, Paul says in today's Epis-
tle.  

The first word of Jesus' gospel - repent - 
means we must totally change our way of 
thinking and living, turning from evil, doing 
all for the love of God.  

And we should be consoled by Nineveh's 
repentance in today's First Reading. Even the 
wicked Nineveh could repent at Jonah's 
preaching. And in Jesus we have a greater 
than Jonah (see Matthew 12:41). We have God 
come as our savior, to show sinners the way, 
as we sing in today's Psalm. This should give 
us hope - that loved ones who remain far 
from God will find compassion if they turn to 
Him.  

But we, too, must continue along the path 
of repentance - striving daily to pattern our 
lives after His. 

By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of Dec. 14, 2014 

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

1 Thes 5:16-24/Jn 1:6-8, 19-28  

15 Mon Nm 24:2-7, 15-17a/Mt 21:23-27  

16 Tue Zep 3:1-2, 9-13/Mt 21:28-32  

17 Wed Gn 49:2, 8-10/Mt 1:1-17  

18 Thu Jer 23:5-8/Mt 1:18-25  

19 Fri Jgs 13:2-7, 24-25a/Lk 1:5-25  

20 Sat Is 7:10-14/Lk 1:26-38  

21 SUN 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 

Rom 16:25-27/Lk 1:26-38  
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III 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 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 AFRICA 

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 10TH WE COLLECTED $ 1,034.00. 

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. 

Saturday, December 20, 2014  
 8:00 am - Holy Mass with sermon in Polish 
 4:00 pm - Holy Mass with sermon in English 
 7:00 pm - Holy Mass with sermon in Polish 

Sunday, December 21, 2014 
 8:00 am - Holy Mass with sermon in Polish 
 9:300 am - Holy Mass with sermon in English 
 11:00 am - Holy Mass with sermon in Polish 
 4:00 pm - Penitential Rite & Confession 

PARISH DUES 
At the meeting on December 4th, 2014 our Parish Finance 
Council decided that, starting from January 1st, 2015, par-
ish dues will be increased to $50 per adult (18 years or 
older) who is not a full time student. This is the first incre-
ment in a decade. So far the charges have been $40 per 
family; since the new year they will be per adult person. 

        ZMARLI 

      Śp. RROMANOMAN  TTOPOROPOR  l. 43l. 43  

Śp. MMARYARY  SSINKIEWICZINKIEWICZ  PPIERCEIERCE  l. 86l. 86  
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie 

OPŁATEK PARAFIALNY 
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na parafialną uroczy-
stość opłatkową, która odbędzie się w sali św. Jana Pawła II w 
niedzielę, 11 stycznia po Mszy świętej o godzinie 11.00. Łamiąc 
się opłatkiem w atmosferze rodziny parafialnej złożymy sobie 
nawzajem życzenia noworoczne, spożyjemy smaczny obiad, 
zaśpiewamy kolędy. W programie są także jasełka w wykonaniu 
dzieci Szkoły Języka Polskiego, loteria fantowa i zabawa ta-
neczna. 
Prosimy o fanty na loterię i ciasto. 
Bilety na tę uroczystość można nabyć w biurze parafialnym, w 
zakrystii, w sklepach Euromart i Baltic Deli. 
Cena biletów: $25 od osób dorosłych, $10 od dzieci i młodzieży 
szkolnej poniżej 16 roku życia, $5 od młodzieży i dzieci 
z miejscem przy stole z pizzą. Małe dzieci, które nie będą wy-
magały osobnych miejsc biletów nie potrzebują.  
ZAPRASZAMY. 

CHRISTMAS PARTY 
Christmas party will take place on January 11th. Breaking 

Christmas wafers in parish family atmosphere we’ll exchange 

best wishes, eat a delicious dinner, sing carols. The program 

includes also “Jasełka” - a nativity play performed by the chil-

dren of Polish Language School, a raffle and dance. 

Ticket Price: $25 adults, $10 children and youth under 16 years 

of age, $5 youth and children with a place at the table with 

pizza. Small children who do not need a separate seat - free. 

ALL ARE WELCOME. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,626.00; Kolekta II - $1,422.00 
♦ Church donation by a parishioner - $100; 

♦ Church donation by a parishioner - $300; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Improvement fund  

Ulepszenie posiadłości parafialnych”. 

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! 

III 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 

kościołem zostanie uroczyście otwarta Biblioteka Polonij-

na. Posiadamy już sporo książek, ale chcemy ich mieć 

jeszcze więcej. Pani Beata Kozak, która tę bibliotekę orga-

nizuje i będzie prowadzić, zwraca się z prośbą o dotacje 

książek. Przyjmuje wyłącznie książki w języku polskim. 

Można je dostarczać do biura parafialnego, do sklepów 

Euromart i DJ’S Super Market lub bezpośrednio do niej. 

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 10 GRUDNIA ZEBRANO $1,034.00 

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. 

Sobota, 20 grudnia, 2014  
 8:00 am - Msza święta z kazaniem po polsku 
 4:00 pm - Msza święta z kazaniem po angielsku 
 7:00 pm - Msza święta z kazaniem po polsku 

Niedziela, 21 grudnia, 2014 
 8:00 am - Msza święta z kazaniem po polsku 
 9:300 am - Msza święta z kazaniem po angielsku 
 11:00 am - Msza święta z kazaniem po polsku 
 4:00 pm - Nabożeństwo pokutne i spowiedź 

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 raczej pytaniem o to, czy moż-
na stać się wolnym. Rekolekcje prowadzi o. Tomasz Paw-
lik, franciszkanin, od lat zajmujący się terapią.  

OPŁATY PARAFIALNE 
Parafialna Rada Finansowa w 

dniu 4 grudnia 2014 zdecydo-

wała, że od 1 stycznia 2015 

opłaty parafialne zostaną pod-

wyższone do 50 dolarów za oso-

bę dorosłą (18 lat lub więcej), 

która nie jest studentem studiów 

dziennych. Jest to pierwsza pod-

wyżka od dziesięciu lat. Do-

tychczas opłaty wynosiły $40 i 

dotyczyły rodzin; od nowego 

roku zaś dotyczyć będą osób 

dorosłych. 

POTRZEBNA POMOC DO DWOJGA DZIECI 
Dzieci mieszkają w Winchester, 20 min od Bostonu.  

Kontakt: Alicja Jonik z Chicago: tel. 17736204109. 

Parafia nie bierze odpowiedzialności za to ogłoszenie. 

tel:17736204109
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„Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się 

w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 

okrył mnie płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61, 10). Ra-

dosny śpiew ocalonej i odbudowanej po wygnaniu Jero-

zolimy stosuje się do Kościoła, który 

raduje się i dziękuje za zbawienie, 

jakie przyniósł Chrystus Zbawiciel, 

Jego misję przedstawia proroctwo 

Izajasza: „Duch Pana nade mną, bo 

Pan... posłał mnie, by głosić dobrą no-

winę ubogim, by opatrywać razy serc 

złamanych, by zapowiadać wyzwolenie 

jeńcom i więźniom swobodę” (tamże 

1). Kiedy Jezus w synagodze w Naza-

recie będzie czytał te wiersze, zastosuje 

je do siebie samego (Łk 4, 17–27). Za-

iste, tylko na Nim spełniło się cał-

kowicie to proroctwo. Tylko Chry-

stus ma moc dokonania zba-

wienia powszechnego, które 

nie ogranicza się do leczenia 

nędzy małego narodu, lecz 

odnosi się do leczenia nędzy 

całej ludzkości, uwalniającego 

ją przede wszystkim z najstrasz-

niejszej nędzy, to jest grzechu, i uczą-

cego przemieniać cierpienie w środek do zdobycia 

szczęśliwości wiecznej. Błogosławieni ubodzy, uciśnie-

ni, łaknący, prześladowani, „albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie” (Mt 5, 10). Takie jest głębokie 

znaczenie zbawczego dzieła Chrystusa. Wierzący po-

winni stać się jego heroldami i uczynić je zrozumiałym 

dla braci, starając się wielkodusznie przynieść im ulgę 

w cierpieniach. Wówczas Narodzenie Zbawiciela nabie-

rze znaczenia również dla tych, którzy są daleko, i przy-

niesie radość całemu światu. 

W drugim czytaniu św. Paweł przypomina właśnie po-

słannictwo dobroci i radości powierzone chrześcijanom: 

„Bracia, zawsze się radujcie... Wszystko badajcie, a co 

szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma 

choćby pozór zła” (1 Tes 5, 16–22). Nie tylko czynności 

mogą być złem, lecz także zaniedbania tylu dobrych 

dzieł, których nie spełnia się wskutek egoizmu, chłodu 

czy obojętności względem bliźniego, który jest 

w potrzebie. By zawsze być gotowym czynić wszystkim 

dobrze, trzeba żyć w łączności z Jezusem, dając się prze-

niknąć Jego uczuciom dobroci, miłości, miłosierdzia. 

Modlitwa jest punktem szczytowym tej łączności, 

a Apostoł mówi: „Nieustannie się módlcie” (tamże 17). 

Żywa wiara chrześcijanina i jego czynna dobroć wzglę-

dem braci to potężne środki, by dawać świadectwo 

Chrystusowi i szerzyć na świecie poznanie Go. Dotąd 

boleśnie brzmią słowa Chrzciciela: „Pośród was stoi 

Ten, którego wy nie znacie” (J 1, 26). Jezus jest pośród 

nas: w swoim Kościele, w Eucharystii, przez łaskę, dzię-

ki której jest obecny i działa w ochrzczonych. Lecz 

świat Go nie zna, nie tylko dlatego, że zamyka oczy, 

lecz również dlatego, że mało jest takich, którzy życiem 

dają świadectwo Ewangelii, dobrocią 

objawiając dobroć Zbawiciela. Nawet 

sami wierni znają Go mało, ponieważ 

ich łączność z Nim jest powierzchowna, 

słabo zasilana modlitwą, pozbawiona ser-

deczności. A to dlatego, że nie umieją Go 

rozpoznawać tam, gdzie się ukrywa: 

w biednych, uciśnionych, cierpiących na 

ciele i na duchu. Podczas Adwentu Jan 

Chrzciciel ukazuje się nam jako wzór 

świadka Chrystusowego. Przyszedł z żywą 

wiarą, z surowym życiem, z bezinte-

resownością, z pokorą i miłością, „aby 

zaświadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez Niego” (tamże 7). 

MODLITWA: 

 Boże, Ty widzisz, z jaką 

wiarą Twój lud oczekuje 

świąt Narodzenia Pańskiego, 

spraw, abyśmy przygotowali 

nasze serca i z radością mogli ob-

chodzić wielką tajemnice, naszego 

zbawienia (Mszał Polski: kolekta). 

 O niewysłowiona miłości tego Nauczyciela, który 

widząc, że woda świętych Proroków nic była żywa 

do lego stopnia, aby nam dała życie, wyjął z siebie 

i ofiarował nam Słowo wcielone, Jednorodzonego 

Syna. I dał Mu w ręce potęgę i moc swoją, umie-

ścił Go w mieszkaniu naszego serca jako kamień, 

bez którego nie możemy żyć. A jest tak słodki, że 

wszelka rzecz gorzka dzięki Jego słodyczy staje się 

nam słodka (św. Katarzyna ze Sieny). 

 Twoje przyjście, o nasz Zbawicielu, jest potrzebne 

nam, ludziom, jest nam potrzebna Twoja obec-

ność, o Chryste. Przyjdź, boś niezmiernie łaska-

wy! Zamieszkaj w nas przez wiarę i oświeć naszą 

ślepotę. Pozostań z nami i wspomagaj naszą sła-

bość. Stań po naszej stronie, opiekuj się nami 

i broń naszej ułomności. Jeśli Ty będziesz w nas, 

któż może nas oszukać? Jeśli Ty będziesz w nas, 

czego nie zdołamy uczynić w Tobie, kiedy nas 

umacniasz? Jeśli Ty jesteś z nami, kto przeciwko 

nam? Właśnie dlatego przychodzisz na świat. 

Przebywając w nas, ludziach, z nami i dla nas, 

stając po naszej stronic, chcesz oświecić nasze 

ciemności, pokrzepić nasze zmęczenie i oddalić od 

nas niebezpieczeństwo (zob. św. Bernard). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

„D„DUCHUCH  MÓJMÓJ  RADUJERADUJE  SIĘSIĘ; ; WW  BBOGUOGU, , MOIMMOIM  ZZBAWCYBAWCY” ” (Łk 1, 47)  


