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 Sala św. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall  
Kontakt w sprawie wynajmu sali: tel: 617-268-4355 
  W sprawie sprzętu audio-wizualnego tel. 617-922-3691 
Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355 
  For audio-visual equipment tel. 617-922-3691 (Mariusz) 

 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 św. 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 - Friday - 8:00 am - 2:00 pm 
Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Wed.  7:00 am (English); 8:00 am (Polish) 

Thursday  7:00 am (English) 7:00 pm (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 
arrange 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. 

ŻYCIE JEST DAREM OD BOGA 
Jeżeli odkryłaś, że pod Twym sercem poczęło się życie, przyjdź do nas 
sama lub z najbliższą osobą i podziel się tą wspaniałą nowiną. Będzie-
my Ci błogosławić, a jeśli trzeba - służyć pomocą. Nie lękaj się! 
- Ojcowie franciszkanie 

LIFE IS A GIFT FROM GOD 
If you discovered that a new life began under your heart, come to us 
alone or with someone you love, and share this wonderful news. We 
will bless you, and - if necessary - offer you help. Do not be afraid! 
- Franciscan Fathers 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jerzy Żebrowski OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - guardian & parochial vicar 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

KATECHECI / CATECHISTS  
                      Diakon Wojciech Morański - bierzmowanie;  
 Katarzyna Chludzińska - kl. 0; Elżbieta Sokołowska - kl. 1;  

 O. Jerzy Żebrowski - kl. 2; Zofia Fiedorczyk - kl. 3; 
Monika Danek - kl. 4 i 5;   

Piotr Goszczynski - kl. 6;  Danuta Daniels - kl. 6; 
Eugeniusz Bramowski - kl. 7; 

Alicja Szewczyk, Beata Kozak, Małgorzata Sokołowska, 
Urszula Boryczka, Danuta Surowiec-Ramos - zastępstwa 

Iwona Gajczak - koordynatorka  

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 



  3 

 

 

Saturday December 19, 2015   
      8:00 am   † Teddy Jurczuk— Rodzina                     

      4:00 pm   † John Zawacki (anniv.)— Daughter Janet & family 

      7:00 pm   † Wacław Chojnowski— Żona z dziećmi  

                      oraz o zdrowie dla Adama i Boże błog. dla Rodziny 

4TH SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 20, 4 NIEDZIELA ADWENTU 
      7:30 am   Godzinki 
      8:00 am   † Jan i Helena Żuber— Wnuk z rodziną   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4:00 pm  Spowiedź Adwentowa /  Advent Penitential Service 

Monday, December 21, 2015   
      7:00 am       

      8:00 am   † Michał Mierzwa (10 roczn.)— Krystyna z rodziną  

Tuesday, December 22, 2015   
      7:00 am         

      8:00 am   † Julius Kawalec (8 roczn.)— Krystyna z rodziną 

         † Józef Czernik— Żona 

                      † Władysława Grodzka— Władzia Wygonowska z rodziną 

Wednesday, December 23, 2015  
      7:00 am   † Maria & Edward Pietras, Józef Jankowski— Children with  

                       families    
       8:00 am   † Genowefa Grabczak (2 roczn.)— Bratanica z rodziną 

Thursday, December 24, 2015  - Wigilia 

      7:00 am   † Józef Pelczar— Wife and children 

      4:00 pm             

      9:30 pm   - O zdrowie i Boże błog. dla Natalii, Justyny, Adama i Piotra  

                       Chojnowskich— Rodzice - Pasterka dla dzieci  

     12:00 am   - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS   - Pasterka                

BOŻE NARODZENIE, Friday, December 25, 2015, CHRISTMAS 

        8:00 am  † Janusz Żoch (1 roczn.) — Brat Marian z żoną 

        9:30 am     - God’s blessings & health for Sabina Kozak on her  
                         birthday - Parents and sister 

     11:00 am   † Franciszek Witkowski, Ludmiła, Jan, Janusz Łaszkiewicz 

                       — Władzia Wygonowska z rodziną 

Saturday, December 26, 2015 - św. Szczepana 
       8:00 am   † Jacek Litman— Syn, rodzice i brat 

       4:00 pm   † Katarzyna & Kazimierz Zieliński & Family  

                       —Barbara Sidorowicz 

       7:00 pm    † Jakub Biernat— Syn z rodziną 

ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU, DECEMBER 27, 2015 

THE HOLY FAMILY OF NAZARETH 
      8:00 am    - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS    
       9:30 am    -  God’s blessings and health for the family— Self  

 

   

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

    10:30 am  - Godzinki  

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

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

- O Boże błog. i opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla Marzeny 
Bramowskiej z okazji urodzin - Mąż z dziećmi 

† Ewa Sendrowska, Roman Topor— Rodzina 

† Marian Chludziński— Kolega Daniel z rodziną 

   11:00 am   † Genowefa i Marek Kapcia— Syn i synowa z rodziną 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Anna Majdan— Wnuczka Ania Jeske z rodziną 

- O uwolnienie i uzdrowienie z wszelkich nałogów w naszej parafii 

                    — Parafianin 

Scripture for the week of December 20, 2015 

20 SUN Mi 5:1-4a/Heb 10:5-10/Lk 1:39-45 

21 Mon Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a/Lk 1:39-45 

22 Tue 1 Sm 1:24-28/Lk 1:46-56 

23 Wed Mal 3:1-4, 23-24/Lk 1:57-66 

24 Thu 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16/Lk 1:67-79 

25 Fri Vigil: Is 62:1-5/Acts 13:16-17, 22-

25/Mt 1:1-25 or 1:18-25 

  Night: Is 9:1-6/Ti 2:11-14/Lk 2:1-14 

  Dawn: Is 62:11-12/Ti 3:4-7/Lk 2:15-20 

  Day: Is 52:7-10/Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 or 

1:1-5, 9-14 

26 Sat Acts 6:8-10; 7:54-59/Mt 10:17-22 

27 SUN Sir 3:2-6, 12-14 or 1 Sm 1:20-22, 24-

28/Col 3:12-21 or 3:12-17 or 1 Jn 3:1-

2, 21-24/Lk 2:41-52 

   A Mother's Greeting 
  On this last Sunday before Christmas, the Chu-

rch's Liturgy reveals the true identity of our Rede-

emer: He is, as today's First Reading says, the 

"ruler...whose origin is from...ancient times." He 

will come from Bethlehem, where David was 

born of Jesse the Ephrathite and anointed king 

(see Ruth 4:11-17; 1 Samuel 16:1-13; 17:1; Mat-

thew 2:6).  

  God promised that an heir of David would reign 

on his throne forever (see 2 Samuel 7:12-13; 

Psalm 89; Psalm 132:11-12).  

  Jesus is that heir, the One the prophets promised 

would restore the scattered tribes of Israel into a 

new kingdom (see Isaiah 9:5-6; Ezekiel 34:23-

25,30; 37:35). He is "the shepherd of Israel," sung 

of in today's Psalm. From His throne in heaven, 

He has "come to save us." 

  Today's Epistle tells us that He is both the Son 

of David and the only "begotten" Son of God, 

come "in the flesh" (see also Psalm 2:7). He is 

also our "high priest," from the mold of the my-

sterious Melchisedek, "priest of God Most High," 

who blessed Abraham at the dawn of salvation 

history (see Psalm 110:4; Genesis 14:18-20). 

  All this is recognized by John when he leaps for 

joy in his mother's womb. Elizabeth, too, is filled 

with joy and the Holy Spirit. She recognizes that 

in Mary "the mother of my Lord" has come to 

her. We hear in her words another echo of the 

Psalm quoted in today's Epistle (see Psalm 2:7). 

Elizabeth blesses Mary for her faith that God's 

Word would be fulfilled in her. 

  Mary marks the fulfillment not only of the an-

gel's promise to her, but of all God's promises 

down through history. Mary is the one they await 

in today's First Reading - "she who is to give bir-

th." She will give birth this week, at Christmas. 

And the fruit of her womb should bring us joy - 

she is the mother of our Lord. 

                                 Dr. Scott Hahn 
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4TH SUNDAY OF ADVENT 

FROM THE PASTOR’S DESK- 

Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

Dbajmy o nasz Wspólny Dom 
 

W każdej normalnie funkcjonującej  chrześcijańskiej ro-

dzinie jej członkowie troszczą się o to by ona  prawidłowo 

funkcjonowała.  Dobrze wiemy, że  każdy z członków 

ludzkiej  rodziny pracuje dla jej dobra  i  zawsze dokłada  

swoją przysłowiową  „cegiełkę” do wspólnego dzieła. Po-

zytywna wspólna praca wszystkich członków ludzkiej 

wspólnoty sprawia, że dana rodzina jest oazą bezpieczeń-

stwa, ludzkiego spokoju, prawdziwej radości, bożego bło-

gosławieństwa  i szczęścia ludzkiego. Taką nieco   

„powiększoną rodziną”  jest  też nasza Parafia. Głową tej 

wyjątkowej rodziny jest sam Jezus Chrystus, który akcep-

tuje nas takimi jakimi jesteśmy i zaprasza Wszystkich do 

twórczej współpracy.  Pokornie zaprasza, ale do niczego 

nie zmusza! Wszyscy, którzy gromadzą się w naszym 

pięknym domu modlitwy należą do „Parafialnej Rodziny”. 

Jej funkcjonowanie i oddziaływanie, dobre lub złe, zależy 

od każdego z nas. Bycie członkiem tej ekskluzywnej ro-

dziny jest przywilejem, ale jednocześnie wezwaniem   dla 

każdego  z nas, by  nieustannie  troszczyć się o jej  mate-

rialny i duchowy rozwój, o właściwe jej funkcjonowanie i 

ewangeliczne oddziaływanie na zewnątrz.  

Pan Bóg obdarzył każdego z nas różnymi darami, którymi  

winniśmy radośnie służyć Bogu w parafialnej Wspólno-

cie. Wszystko co mamy pochodzi od Boga, i tak naprawdę 

do Niego należy. Przecież, gdy odchodzimy z tego świata 

nic ze sobą do grobu nie zabierzemy!  Jako chrześcijanie 

mamy rozumnie przeżywać  swoje życie na ziemi, mając 

świadomość, że jest ono tak bardzo nieprzewidywalne, tak 

bardzo kruche , tak bardzo niepewne i w każdym - często 

najbardziej niespodziewanym momencie może  zostać 

przerwane!  Dlatego też  ”mądry” chrześcijanin umie cie-

szyć się ziemskim życiem, zarabiając jednocześnie  każ-

dego dnia na życie wieczne!  Od  tego jak przeżywamy 

nasze ziemskie życie zależy cała nasza wieczność - każdy 

z nas  tak naprawdę  jest ”kowalem ” swojego losu !  Bóg 

nikogo nie chce potępić; Chrystus umarł za każdego z nas 

- jednak to od każdego z nas zależy, czy dar ten przyjmie-

my czy też nie! Przyjęcie tego daru nakłada na nas pewne 

obowiązki.  Jednym z nich jest troska o materialne potrze-

by Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK351)

przypomina, że  wierni mają obowiązek, by każdy w mia-

rę swoich możliwości dbał o materialne potrzeby kościoła. 

Sugeruje się, by jednorazowa   składka niedzielna  równa-

ła się  jednej godzinie pracy. Bóg daje nam wszystko i 

pokornie prosi tylko o godzinę w tygodniu!   

 Tak jak w każdej parafii, tak i w naszej   Wspólnocie ma-

my wielu ludzi dobrej woli, wielu wolontariuszy, którzy  

w każdym tygodniu,  często niewidziani przez innych bez-

interesownie, bez rozgłosu, bez żadnej zapłaty poświęcają 

swój wolny czas i talenty wspierając   kapłanów i  poma-

gając w ten sposób we właściwym funkcjonowaniu naszej 

Wspólnoty. Dziękujemy, i chwała im za to - pamiętajmy, 

że miłosiernego dawcę Bóg miłuje!   W bożej ekonomi 

bezinteresowne dobro które od nas wychodzi, powróci z 

powrotem do nas-  wielokrotnie zwiększone i oplecione 

bożym błogosławieństwem!  Na kanwie powyższej reflek-

sji  pragniemy podziękować Wszystkim wolontariuszom  

za  okazywaną pomoc na różnych polach działalności Pa-

rafii . W szczególny sposób dziękujemy Ma-

rianowi Ziębie, Wincentemu Wiktorow-

skiemu i Janowi Surowiec za zajęcie się i 

naprawę  maszyny do odśnieżania. Miej-

my nadzieję, ze nie będziemy w tym roku 

jej zbyt często używać .Dziękujemy spon-

sorowi, który zapłacił ze swojej kieszeni 

za potrzebne do naprawy części zamienne. 

Gorąco i serdecznie dziękujemy osobom, 

które zakupiły nowy, bardzo funkcjonalny 

odkurzać do sprzątania kościoła - w sobotę 

odbyła się próba generalna nowego sprzę-

tu. Na nowy odkurzacz złożyły się nastę-

pujące grupy: Nauczyciele ze szkoły Języ-

ka Polskiego im. św. Jana Pawła II przy 

naszej Parafii, Komitet Rodzicielski w/w 

szkoły , oraz grupa życzliwych Parafianek.  

Dziękujemy Wszystkim w/w osobom i 

grupom za Wspaniały dar serca i za wyraz 

chrześcijańskiej odpowiedzialności  za 

nasz Wspólny dom. Jako Wspólnota dzię-

kujemy, a dobry Bóg jak często mawiała 

moja + mama ma więcej niż rozdał  niech 

obficie wynagrodzi ofiarodawcom swoim 

błogosławieństwem! 
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $1,379.00; Kolekta II - $ 1,813.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Fuel Collection - Na ogrzewanie”. 

DONATIONS: 
♦ In memory of Helen Wiencek by Henry Wiencek -$200. 
♦ In memory of Edward Szponar by Zofia -$100. 
♦ Church donation by: Helena Rogowska-$50; Anna &  
   Piotr Zieliński -$50. 
♦ Christmas flowers donation by James Trayers - $300. 

Thank you for the donations for Christmas flowers 
and decorations.   

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, Wayne & Shirley 

Gouliaski, Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, 

Aniela Socha, Amalia Kania, Regina Suski, 

Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow, 

Helen Daniszewska, Lucy Mackiewicz. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

4 NIEDZIELA ADWENTU 

”PREZENT” WSPÓLNOT  DLA PANA JEZUSA.  

Przypominamy, że z tyłu naszego kościoła stoi specjal-

na „skarbona”, do której możemy wkładać nasze ad-

wentowe postanowienia, podziękowania, prośby, nasze 

dobre uczynki.... Dzieci mają swoją „skarbonkę” z do-

brymi uczynkami na „Prezent” dla Pana Jezusa. W nie-

dzielę 20 grudnia o godz. 11-tej zostanie w tych wszyst-

kich intencjach odprawiona Msza św. i przekażemy 

nasz duchowy prezent Matce Bożej, aby go przekazała 

jej Synowi. Nasze skarbony staną sie częścią bożonaro-

dzeniowej dekoracji w kościele. Zapraszamy do współ-

pracy. Don’t be shy! 

 PARAFIALNY KONCERT KOLĘD 
9 stycznia 2016, w sobotę o godz. 7 wieczorem  odbędzie 

się coroczny Koncert Kolęd, w którym weźmie udział 

nasz Chór Parafialny, chór dziecięcy „Promyki Jana  

Pawła II” oraz gościnnie włoski chór z Parafii św. 

Leonarda w Bostonie. Zaproście przyjaciół i przyjdźcie. 

W programie przewidziane jest wspólne kolędowanie a po 

koncercie poczęstunek. 

ADWENTOWA SPOWIEDŹ 
Serdecznie witamy Kapłanów, którzy przybyli na dzisiej-

szą spowiedź. Dziękując im za posługę w konfesjonale, 

życzymy im radosnych, wesołych i błogosławionych 

Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku! 

PARAFIALY POTLUCK  

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w 

naszym parafialnym Potluck. Wszystkim podobała się 

atmosfera i fakt bycia razem w Parafialnej Rodzinie. Para-

fianie zauważyli, że bycie razem daje nam wiele radości i 

zbliża nas do siebie - bo przecież jesteśmy Chrześcijańską 

Rodziną. Zawsze jest miło, gdy rodzina jest sobie życzli-

wa i cieszy się z przebywania razem. Dziękujemy Wszyst-

kim, którzy przynieśli smakowite jedzenie, przygotowali 

salę.  W szczególny sposób dziękujemy Panom: Mariu-

szowi Wierzbickiemu, Władysławowi  Maziarz, Danielo-

wi Chludzińskiemu oraz za pracę w kuchni Paniom: Kata-

rzynie Chludzińskiej, Annie Laszczkowskiej, Małgorzacie 

Maziarz, Stasi Chaberek, Władzi Wygonowskiej i wszyst-

kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zor-

ganizowania tego miłego wydarzenia. 

ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI 
W zakrystii, w biurze parafialnym oraz u pani organistki 

można nabyć płyty CD z kolędami i pastorałkami w wykona-
niu naszego chórku dziecięcego. 
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 The Year of     

 Mercy &  

 the Door of    

    Mercy  
On December 8, 2015, on the 

Solemnity of the Immaculate 

Conception the Catholic 

Church around the globe 

started  The Holy Year of Mercy. The special Year 

will close on November 20, 2016, the Solemnity of 

Our Lord Jesus Christ King of the Universe. This Ju-

bilee year is extraordinary in many ways. Unlike the 

Jubilees that take place every twenty-five or fifty 

years, or the Great Jubilee Year 2000, Pope Francis 

has proclaimed a Jubilee based on a theme – God’s 

Mercy. He said that this Holy Year of Mercy is a jour-

ney, a “journey which begins with spiritual conver-

sion”. And we know that our conversion is always a 

response to God’s grace, his loving invitation to fol-

low Him more closely and more faithfully. This Holy 

Year of Mercy is an invitation to us from God, who is 

mercy. It is an invitation for us to be “Merciful like 

the Father”, and to practice the spiritual and corporal 

works of mercy.  

        During the Holy Year of Mercy doors are to be 

opened in the Cathedrals of the world, doors of 

mercy. On December 8, the first Holy Door wos 

opened by Pope Francis at St Peter’s Basilica in 

Rome. Last  Sunday, December 13, doors of mercy 

were opened at Cathedrals throughout the world, 

including our own Cathedral of the Holy Cross, 

right here in Boston. This Door of Mercy will be 

open throughout the Holy Year of Mercy for pil-

grims to enter the Cathedral, which is a house of 

mercy. God dwells here in His Sacraments and in 

His Word. He can be found in His Body, the 

Church, which exists to glorify Him and to lead 

others to a merciful encounter with God.  

            You may be asking, “What is a Door of Mer-
cy for?” Each day we pass through many doors: in 
our homes, our automobiles, our places of work 
and recreation. Most of the time we are simply 
passing through, in and out, without even thin-
king about the door.  

You may be asking, “What is a Door of Mercy for?” 
Each day we pass through many doors: in our ho-
mes, our automobiles, our places of work and re-
creation. Most of the time we are simply passing 
through, in and out, without even thinking about 
the door.  
A Holy Door is different. Rather than just simply 

passing through this door, it exists to help us 

“pass-over”, to experience the grace of conversion, 

a significant change in the direction of our lives. 

               God has been opening doors throughout 
all of history: He opened the door of Noah’s ark, 
to save mankind from the waters of the flood (Gn 
6:16); the doorposts of the houses of the Israelites, 
to free them from slavery (Ex 12:22); the door of 
the Temple in Jerusalem, to enter into God’s glory 
and worship (Ez 43:4); the prison door of Peter’s 
cell, to save him from impending death. All these 
moments in the Bible point to the truth that Jesus 
himself is the door to our salvation. Christ said, “I 
am the door” (John 10:9). The Wood of the Cross 
was watered by the Blood of Christ and burst for-
th as the Tree of Life. When Christ opened wide 
his arms on the Cross, he opened the door to our 
salvation. When his disciples went to the tomb on 
Easter morning, they found an open door – the 
stone had been rolled away.  
During this Holy Year of Mercy God invites us not 

simply to pass through a door, but to “pass-over” 

from sin to mercy, from darkness to light, from 

isolation to communion with God and His 

Church. When we “pass-over” this threshold, we 

encounter Christ who is the merciful face of the 

Father. Just as when we turn the door knob in or-

der to enter the door of a house or a room, when 

we enter the Holy Door it is Christ’s hand that le-

ads us. It is his voice we hear, inviting us to be 

Merciful like the Father. Cardinal Seán Creating and 

Sealing the Jubilee Door at the Cathedral of the 

Holy Cross.  A holy door or porta sancta has been 

used since the 15th century as a ritual expression of 

conversion. Pilgrims and penitents pass through it as a 

gesture of leaving behind the past and crossing the 

threshold from sin to grace, from slavery to freedom, 

and from darkness to light. As we pass through the 

Holy Door we must remember that Jesus is the Door 

who brings us to the embrace of God’s Mercy. 

 


