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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 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 

Monday, December 22, 2014  

 7:00 am † Helen Wiencek — Rolak Family 

 8:00 am † Wincenty Wiktorowski (roczn.) — Żona 

  † Roman Topor — Lilianna i Seregej Paliwoda Gudimor 

Tuesday, December 23, 2014  

 7:00 am † Edwarda i Edward Piotrowscy — Daughter Maria 

 8:00 am † Józef Jankowski — Syn z rodziną 

  † Genowefa Grabczak (1 roczn.) — Bratanica z rodziną 

  † Edward i Maria Pietras — Córka z rodziną 

Wednesday, December 24, 2014 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

 7:00 am † Helen Wiencek — Pijanowski Family 

 8:00 am † Ewa Sendrowska i Roman Topor — Rodzina 

 10:00 pm † Ludmiła, Jan, Anna, Janusz Łaszkiewicz,  

     Franciszek Witkowski — Władzia Wygonowska z rodziną 

CHRISTMAS Thursday, December 25, 2014 BOŻE NARODZENIE 

 Midnight - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

 8:00 am - O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny— Własna 

 9:30 am † Evelyn Rolak — Warot Family 

 11:00 am † Marilyn i Zygmunt Misiak oraz - O zdrowie i błogosławień- 

     stwo Boże dla Manueli i Richarda Misiak — Własna 

Friday, December 26, 2014 - św. Szczepana 

 7:00 am † Stanisław Laskowski, Marianna Drywa  

     — Ewa Widawski with family 

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

 7:00 pm † Jadwiga i Stanisław Giełażyn — Syn z rodziną 

  † Szczepan Gientek — Siostra Anna z rodziną 

Saturday, December 27, 2014 - św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

 8:00 am † Wojciech Ignaciuk (1. roczn.) — Rodzice 

 4:00 pm † John Kowalczyk (anniv.) — Wife & children 

 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kuby — Mama 

Holy Family Sunday, December 28, 2014, 4. Niedz. Świętej Rodziny 

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

  † Maria Weglarczyk — Znajoma 

 9:30 am - God’s blessings & health for Radko Family — Self 

 11:00 am † Wacław Chojnowski — Żona i dzieci 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  † Wiesław Bańkowski — Magdalena i Scott Albrecht 

  - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety, Jerzego 

   i Kasi Śpitalniak — Anna Chojnowska 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE In the New Beginning 

The birth of Jesus marks a new creation, 
the start of a new heavens and a new earth (see 

Isaiah 65:17; 2 Peter 3:13). That's why the first 
words of today's Gospel reprise the Bible's 
first words - "In the beginning" (see Genesis 1:1). 

Jesus is the Word that God spoke when He 
said, "Let there be," and all things came to be 
(see Genesis 1:3,26). The Wisdom through whom 
all things were made (see Proverbs 8:22-31; Wisdom 

7:21-27), Jesus is also the mighty Word by 
whom God sustains all things.  

The Word of God (see Revelation 19:13) has be-
come flesh. This is the mystery we sing of in 
today's Psalm - the revelation of mankind's 
salvation in the sight of the nations.  

The Word comes as God and king, we hear 
in today's First Reading. Enthroned at God's 
right hand (see Psalm 110:1), He is the royal Son 
who has received all the nations as His in-
heritance (see Psalm 2:8). 

The Word comes, too, as a heavenly high 
priest, as we hear in today's Epistle. Through 
His blood, He accomplished atonement and 
purification from sin (see Exodus 30:10; Hebrews 

6:20; 10:3-7, 11-13). 

And by this, He has made it possible for 
each of us to live as children of God, as "new 
creations” (see 2 Corinthians 5:17; Galatians 6:15).  

In the beginning, God made men and 
women in His image (see Genesis 1:27). In the 
new creation, He brings that divine image to 
perfection in Jesus, who is the image of the 
invisible God, the firstborn of all creation, 
and the firstborn from the dead (see Colossians 

1:15, 18).  

Let us resolve this Christmas to give Jesus 
rule over our hearts, to ever more mold our 
hearts in the image of our Creator - that the 
Christ-child may be the firstborn of a world-
wide family of God (see Colossians 3:10; Romans 

8:29). 
By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of Dec. 21, 2014 
21 SUN 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 

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

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

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

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

25 Thu Is 52:7-10/Heb 1:1-6 

  Jn 1:1-18 or 1:1-5, 9-14  

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

27 Sat 1 Jn 1:1-4/Jn 20:1a and 2-8  

28 SUN Sir 3:2-6, 12-14 or Gn 15:1-6; 21:1-

3/Col 3:12-21 or 3:12-17 or Hb 11:8, 

11-12, 17-19/ Lk 2:22-40  

or 2:22, 39-40  
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IV SUNDAY OF ADVENT & CHRISTMAS 
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 - Confession - Chaplet of Divine Mercy. 
At 7:00 pm - Mass (in Polish). 

CHRISTMAS WAFERS AND CALENDARS 
Christmas wafers and parish calendars 

for 2015 can be obtained in the parish 

office or in the sacristy after each 

Holy Mass. 

HELP CHILDREN IN AFRICA 

In Advent, as we prepare for the birth 
of the Divine Child, we have the 
unique opportunity to support needy 
children in Kenya where our mission-
aries work. If you would like a child 
in Kenya to have a full meal on 
Christmas, you can do so by putting 
your donation to the special box. 

By helping a child in need, you in-
vite the Divine Babe from a miserable shed to your loving 
heart. I assure you that Jesus appreciates your generosity, 
and that 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 “Thank you and God 

bless you for your help.” 

UNTIL DECEMBER 17TH WE COLLECTED $ 1,510.00. 

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 
 9:30 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. 

CHRISTMAS PARTY 
Christmas party will take place on January 11th at 12:15pm. 
While breaking Christmas wafers, in parish family atmos-
phere we’ll exchange best wishes, have a delicious dinner, 
sing carols. The program includes also “Jasełka” - a nativity 
play performed by the children of Polish Language School, a 
raffle and dance. 
We ask for homemade pastries and lottery gifts. 
Tickets can be purchased in the parish office, sacristy, Euro-
mart and Baltic Deli stores at the price of: $25 for adults, $10 
for children and youth under 16 years of age, for $5 youth 
and children with a place at pizza table. Small children who 
do not require a separate seat - free. ALL ARE WELCOME. 

PARISH OFFICE CLOSED 
The parish office will be closed from December 24, 2014 

to January 1, 2015. 

Zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt  
Bożego Narodzenia wszystkim naszym Parafianom  

i Gościom życzą ojcowie Franciszkanie. 

The Franciscan Fathers wish all our Parishioners  
and Guests Merry Christmas. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,796.00; Kolekta II - $1,212.00 
♦ Church donation by a parishioner - $100; 

♦ Church donation by Joyce Ellis - $800; 

♦ Church donation by Helen Balon - $100; 

♦ Christmas flowers donation by Rosary Society- $70; 

W Boże Narodzenie druga kolekta będzie na 
“Retired Franciscans - Emerytowani Franciszkanie”. 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Fuel - Ogrzewanie”. 

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! 

IV NIEDZIELA ADWENTU I BOŻE NARODZENIE 

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.  

OPŁATKI, ŚPIEWNIKI 
W biurze parafialnym są do nabycia za 

dobrowolną ofiarą opłatki wigilijne 

i Śpiewniki Kolęd. Można je nabyć tak-

że 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 17 GRUDNIA ZEBRANO $1,510.00 

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 
 9:30 am - Msza święta z kazaniem po angielsku 
 11:00 am - Msza święta z kazaniem po polsku 
 4:00 pm - Nabożeństwo pokutne i spowiedź 

OPŁATY PARAFIALNE 
Parafialna Rada Finansowa w dniu 4 grudnia 2014 zdecy-

dowała, że od 1 stycznia 2015 opłaty parafialne zostaną 

podwyższone do 50 dolarów za osobę dorosłą (18 lat lub 

więcej), która nie jest studentem studiów dziennych. Jest 

to pierwsza podwyżka od dziesięciu lat. Dotychczas opła-

ty wynosiły $40 i dotyczyły rodzin; od nowego roku zaś 

dotyczyć będą osób dorosłych. 

OPŁATEK PARAFIALNY 
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na parafialną uro-
czystość 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 ro-
dziny parafialnej złożymy sobie nawzajem życzenia no-
woroczne, spożyjemy smaczny obiad, zaśpiewamy kolę-
dy. W programie są także jasełka w wykonaniu dzieci 
Szkoły Języka Polskiego, loteria fantowa i zabawa tanecz-
na. 
Prosimy o fanty na loterię i ciasto. 
Bilety na tę uroczystość można nabyć w biurze parafial-
nym, w zakrystii, w sklepach Euromart i Baltic Deli. 
Cena biletów: $25 od osób dorosłych, $10 od dzieci i mło-
dzieży szkolnej poniżej 16 roku życia, $5 od młodzieży 
i dzieci z miejscem przy stole z pizzą. Małe dzieci, które 
nie będą wymagały osobnych miejsc biletów nie potrzebu-
ją. ZAPRASZAMY. 

BIURO PARAFIALNE NIECZYNNE 
Biuro parafialne będzie nieczynne w dniach od 24 grudnia 

2014 do 1 stycznia 2015. 

DEKOROWANIE KOŚCIOŁA NA ŚWIĘTA 
W poniedziałek 22 grudnia będziemy dekorować kościół 

na święta i ubierać szopkę. Zapraszamy Panie i Panów do 

pomocy na godzinę 7:00 pm. 
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Bóg jest ponad wszelkimi schematami, konwenansami i oczeki-

waniami, nie mieści się w żadnych ludzkich wyobrażeniach 

i przewidywaniach, zawsze nas zaskakuje swoimi planami. Zara-

zem Jego oryginalność nie ma w sobie nic z krzykliwego, dziwacz-

nego i spektakularnego efekciarstwa, którym ludzie próbują nas 

nieraz szokować. Doskonała prostota Boga, która wciąż na nowo 

przyprawia nas o zdumienie i uwielbienie, nie ma nic wspólnego 

z żądzą popularności, lecz wypływa z doskonałej wolności Boga. 

Wszyscy oczekiwali Go w świątyni, wyglądali anielskich hufców, 

spodziewali się koronacji i tryumfalnego panowania, wielkiego 

i głośnego zwycięstwa, które cały świat powaliłoby u stóp Izraela. 

Co najciekawsze: wszystko to faktycznie się wykonało, ale w jakże 

inny, ukryty i niespodziewany sposób. Wszystkie ludzkie szyki 

i rachuby się poplątały. 

A raczej rozplątały. Bo o ileż prościej zbliżyć się do Dzieciątka zło-

żonego w pieluszkach na sianie, wespół z pasterzami 

i roześmianymi dziećmi, niż gdyby trzeba było ubiegać się 

o protekcję, audiencje, z onieśmieleniem przemierzać królewskie 

komnaty. O ileż łatwiej żyć, wiedząc, że Bogu było jeszcze trud-

niej. I ile nadziei i otuchy spływa do naszych serc, gdy przekonuje-

my się, że pieniądze, zaszczyty i stanowiska nie są wcale potrzeb-

ne. 

Prostota i skromność, z jaką objawiło się przyjście Zbawiciela, są 

dla nas znakiem, że to, co największe, nawet przełom czasów, mo-

że dokonać się w sposób zupełnie niepozorny, niezauważony przez 

wielkich tego świata. Tylko ludzie cisi, prości i pokorni, ludzie 

prawdziwie mądrzy, którzy rozumieją mowę traw na łące i gwiazd 

na niebie, tylko oni się spostrzegli. 

Trzeba wielkiej wrażliwości serca i umysłu, by dostrzec Boga, 

zwłaszcza Boga w człowieku. Ale niczego więcej! A więc każdy, 

kto tylko chce, ma dostęp do Boga. Nie tylko do Boga, także do 

tego, co dobre, prawdziwe, piękne, co ma jakąś autentyczną 

i autonomiczną wartość. 

I to jest światło nadziei, wielka szansa dla każdego, bo okazuje się, 

że wcale nie trzeba tak wiele, że zawsze można zrobić coś dobrego. 

Bez wielkich nakładów, inwestycji, uprawnień można osiągnąć 

nadzwyczajne efekty, choć może nie aż tak efektowne i spe-

ktakularne. Bo Bóg gotów jest pomóc każdemu, w każdych oko-

licznościach: tak jak kiedyś przyszedł do nas w zwykłej stajni, o nic 

nie pytając, o nic się nie prosząc. Po prostu: przyszedł, żeby z nami 

być. 

Nie musimy nic robić, aby ta wspólnota z Bogiem się urzeczywist-

niła. Musimy tylko pozwolić Bogu, aby On działał. Bóg jest bardzo 

tolerancyjny: nie zraził się zamkniętymi na głucho drzwiami betlejemskich domów, nie przestraszył się chłodu 

i niewygód betlejemskiej stajenki, nie uląkł się nawet krzyża! Ale boi się ludzkiej obojętności, bo wie, że przez 

nią człowiek skazuje się na pustkę i samotność życia bez Boga – a On nie chce naszej krzywdy. Przed dwoma 

tysiącami lat, w Betlejem, ludzie jeszcze o tym nie wiedzieli; my dzisiaj – wiemy. Dlatego nie powtarzajmy ich 

błędu. Otwórzmy drzwi Chrystusowi! 
Ks. Mariusz Pohl  

„Z„ZNAJDZIECIENAJDZIECIE  NNIEMOWLĘIEMOWLĘ  POŁOŻONEPOŁOŻONE  WW  ŻŁOBIEŻŁOBIE”” 

Czesław Kilian 

NASZA WIGILIA 

Wigilio nasza jesteś taka kochana  

w modlitwie na kolanach  

wilgotnymi oczami wypatrujesz życzeń  

czekasz na miłość 

radosna Mama Maryja nutami kołysanki  

przewija pieluszki 

sikorki za oknem kłaniają radośnie 

w podzięce za okruszek 

kuropatwy cichutko przycupnęły pod przycieś 

bażanty śniegiem prószą na gałęziach w ogrodzie 

chłopcy kolędnicy skrzypią śnieg  

czas wieczerzać stół czeka 

żyto dojrzewa w upieczonym chlebie 

siano jaśnieje słońcem 

placek z kruszonką przepachnieje smakiem 

Aniołowie przynieśli życzenia  

płatkami opłatków  

kładą na serc klamkach 

kochane ręce Mamy rozdają barszcz  

a ryba czeka na wiosło 

Wigilio spragniona wieczornych gwiazd 

w domach naszych jesteś radosna i piękna 

z Ojcze Nasz 

ze Zdrowaś Mario 

z lulajże malusieńkim Jezusem 
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