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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. Jan Łempicki, OFM Conv. - Pastor 
      Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

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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       Feast of the Holy Family 
 Did you ever consider your family to 

be holy? You can stop smiling now! Not many 

people would consider their own family to be 

holy. With all the faults and foibles of daily 

living, holy is not a word most would use. But 

what does it mean to be holy?  

 Doesn’t holiness mean we share in 

God’s life? Doesn’t it mean we do as Jesus did 

by teaching, forgiving, preaching and healing? 

Doesn’t holiness mean we struggle against the 

power of evil by doing good, choosing to fol-

low God’s way even if we fail on occasion? 

Isn’t holiness the call of baptism and the goal 

of sacraments?  

       Aren’t we holy when we love one another? 

Show good example? Help our neighbor? Keep 

a peaceful home? Share our resources? Care for 

the weak and the needy? Comfort those who 

feel a loss or who are lost? Offer a helping 

hand? Isn’t that what holiness is all about? 

 Family gives us roots, identity, a place 

to grow up and a place to call home. We find 

the support and safety and freedom to be ourse-

lves, to develop our strengths and correct our 

faults. More importantly, we share the incredi-

ble gifts of life and grace with each other. We 

honor those we love and become the people 

God calls us to be. We learn and practice the 

miraculous virtues of God’s chosen ones, be-

cause that is who He calls us to be. So, let’s 

repeat the question: did you ever consider 

your family to be holy? The answer is yes!  

 

Saturday, December 28, 2013 - św. Dzieci z Betlejem, męczenników  
8:00 AM + Henryk Korneluk, int. Siostra Krystyna z rodziną 

4:00 PM + Regina Kołakowski, int. Helen & Walter Harney 

7:00 PM -  Za Parafian - For the Parishioners   

Sunday, December 29, 2013 - Uroczystość Świętej Rodziny  
8:00 AM -  Msza dziękczynna z okazji 50 rocz. Sakramentu  

                  Małżeństwa Ireny i Piotra Rosiewicz, int. Córka  

                              Marta z rodziną 

9:30 AM -  God's blessings and health for Radko Family, int. Self 

11:00 AM + Irena i Ralph Di Sarro, int. Jerzy Cholewiński 

Monday, December 30, 2013  
7:00 AM + John Kowalczyk (anniv.), int. Wife and children 

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Ojca Wiesława z okazji  

      Urodzin, int. Rodzina Radko 

Tuesday, December 31, 2013 - św. Sylwestra, papieża  
7:00 AM + Alfred & Marian Baclawski, int. Family 

+ Elżbieta Kłoda, Paweł, Teresa Maliszewska,  

+ Krzysztof & Leon Abramczuk 

8:00 AM -  O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ojca Wiesława  

      w dniu urodzin, int. Iwona i Ernest Gajczak,  

      Paula i Dan Mutter 

6:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

Wednesday, January 01, 2014 - Nowy Rok - Bożej Rodzicielki 
8:00 AM + Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek, int. Rodzina 

9:30 AM + Jan & Janina Wójcik, int. Daughter with family 

11:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy i Władysława  

                              Maziarz z dziećmi,  int. Własna 

Thursday, January 02, 2014 - św. Bazylego i św. Grzegorza, biskupów 

7:00 AM -  In the intention of vocations   

8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Anny i Michała  

      Mierzejewskich, int. Własna 

-  O zdrowie i Boże błog. dla Katarzyny, Marcina  

     i Tomka 

-  O zdrowie i Boże błog. dla Krystyny, Anny, Ireny  

     i siostry Magdaleny 

First Friday, January 03, 2014  - Najświętszego Imienia Jezus 

7:00 AM + Andrzej Borovietz, Janusz Jadkowski,  

     int. Maria i Mirosław  

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

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny oraz o zdrowie 

      i Boże błog. dla Krystyny z okazji 60-tych urodzin,  

      int. Mąż, dzieci i wnuki 

First Saturday, January 04, 2014 - św. Elżbiety Anny Seton  
8:00 AM + Eugeniusz Koc, int. Alicja Kozakiewicz z rodziną 

4:00 PM + Gregory & Franciszka Murawski, int. Granddaughter 

6:00 PM + Adam Jankowski, int. Córka Evelyn z rodziną 

First Sunday, January 05, 2014 - Uroczystość Objawienia Pańskiego  
8:00 AM + Krystyna Gosk (3 rocz.), int. Syn z rodziną 

9:30 AM + Joanne Feeley (anniv.), int. Children 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

     

      

Scripture for the week of December 29, 2013 

29 SUN Sir 3:2-6, 12-14/Col 3:12-21 

  or 3:12-17/Mt 2:13-15, 19-23 

30 Mon 1 Jn 2:12-17/Lk 2:36-40 

31 Tue 1 Jn 2:18-21/Jn 1:1-18 

1 Wed Nm 6:22-27/Gal 4:4-7/ 

  Lk 2:16-21 

2 Thu 1 Jn 2:22-28/ Jn 1:19-28 

3 Fri 1 Jn 2:29-3:6/ Jn 1:29-34 

4 Sat 1 Jn 3:7-10/ Jn 1:35-42 

5 SUN Is 60:1-6/ Eph 3:2-3a, 5-6/ 

   Mt 2:1-12 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for H.O.P.E. 

CHRISTMAS TIME - THE HOLY FAMILY SUNDAY 
 

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). 

The Holy Father's Prayer Intentions - January 
Universal: That all may promote authentic economic 

development that respects the dignity of all peoples. 

For Evangelization: That Christians of diverse de-

nominations may walk toward the unity desired by 

Christ. 

ADWENTOWY DAR SERCA - 

PODZIĘKOWANIE 

W czasie Adwentu w naszej 

parafii prowadziliśmy akcję  

Adwentowy Dar Serca dla dzieci 

w Bogdanowie na Białorusi jako 

wsparcie i pomoc w rozbudowie 

dotychczasowego domu. Zostało 

zebrane $547.00.  

         Z serca dziękuję za okazaną dobroć i wsparcie 

dla dzieci. Bóg zapłać! 

ADVENT GIFT FROM THE HEART 
During the time of Advent our parish was raising 

money for the orphans who live in Bogdanowo, Bela-

rus. The campaign was called  “Advent Gift from the 

Heart’. The money is needed for extending the house 

where the children live. Thank you for all your dona-

tions and prayers. We collected $547. 

    

HAPPY NEW YEAR 

WISHES! 
To the entire Parish Community, 

all Our Lady of Czestochowa Par-

ish Friends, your Families and 

Relatives; Fr. Jan and  Fr. Wiesław 

we would like to wish you many 

blessings of  the Newborn Jesus. 

May He bless you every day of 2014. 

May it be the year of strengthening 

your faith, full of hope and love. Thank you also for your 

Christmas  wishes!  God Bless You! 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already pledged their support 

to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish contributed 

$15,245. If you have not yet participated in the Appeal, 

you can make your pledge by completing one of the forms 

available at the back of the church or by contacting the 

parish office. You may also pledge your support to the 

parish campaign at www.BostonCatholicAppeal.org. 

 Our goal this year is to raise $17,262. Thank you 

for your prayers and support of this important effort. 

A CHRISTMAS CONCERT! 
We would like to invite all our 

parishioners with their families 

and friends for a Christmas Con-

cert. It will be performed by our 

Children and Adult Choirs and 

also by St. Leonard Parish Choir 

from the North End, Boston on 

January 4th, 2014 at 7:00 PM in our church. The 

Holy Mass will be celebrated at 6:00 PM. There will 

be possibility to buy our Children Choir’s first CD. 

After the Concert and Mass, refreshments will be se-

rved.  

Christmas Party - ‘Oplatek’  
We would like to invite everyone 

to our Christmas Party ‘Oplatek’ 

which will take place on January 

12th, 2014 after the 11:00 AM Mass. We would also 

like to ask for homemade pastries and lottery gifts. 

Thank you for all your help and support. 

House Blessing 
There is a beautiful Polish tradition of blessing the 

home by a priest. Any family who would like to have 

their home blessed may invite either Fr. Jan or   

Fr. Wiesław for the blessing. Please call the Rectory 

(617-268-4355) to schedule a visit. 

Office announcement 
Beginning Christmas Eve, Dec. 24, 1013 until New Year’s 

Day, Jan. 1st, 2014 parish office will be closed.  

Please call the Rectory at 617-268-4355 in emergencies. 

Thank you for your cooperation. 

http://www.google.com/imgres?q=oplatki&start=411&um=1&hl=en&tbo=d&rlz=1W1AURU_enUS508&biw=1280&bih=868&tbm=isch&tbnid=Xv0ETdBn_mZ1sM:&imgrefurl=http://oplatkikujawa.pl/zestawy0.htm&docid=uK3kPoGVBD_YOM&imgurl=http://oplatkikujawa.pl/oplatki/oplatki%252520wigi
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  NASZE 

WSPARCIE W WYDATKACH PARAFIALNYCH. 

 

● I KOLEKTA - $1,126.00 (12.15.2013) 

● II KOLEKTA - $740.00   (12.15.2013) 
 

♦ John Paul II Hall donation by Krystyna Bialach- 

   Szamreto - $500; 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  STYCZEŃ 

 Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny 

rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich 

ludzi i wszystkich ludów. 

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wy-

znań mogli podążać do jedności, której pragnie Chry-

stus. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby, poprzez zgłębianie tajemnicy Wcielenia Pańskiego, 

wzrastało w nas pragnienie upodobnienia się do Jezusa, 

uzdalniając nas do działania na rzecz miłości dla braci. 

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! 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY ; JÓZEFA, MARYI I JEZUSA 

 

ZABAWA SYLWESTROWA 
Fundacja Kultury Polskiej 

zaprasza na Zabawę Sylwe-

strową, która odbędzie się na 

sali Jana Pawła II dnia 31 

grudnia 2013 w godzinach 

od 8:00 wieczorem do 2:00. 

Oprawa muzyczna DJ MW. 

Smakowite przekąski, desery i kolacja serwowane 

będą przez EUROMART. Bilety do nabycia w skle-

pach Baltic Deli, EUROMART i biurach Syrena 

Travel Agency oraz Ziggy’s Tours.  

NOWOROCZNE ŻYCZENIA! 
Ojcowie Franciszkanie dla całej 

Wspólnoty Parafialnej, dla wszyst-

kich Przyjaciół i Dobrodziejów Pa-

rafii Matki Bożej Częstochowskiej, 

dla Waszych Rodzin i Najbliższych - 

składają najserdeczniejsze życzenia: 

niech Nowonarodzony Jezus  błogo-

sławi Wam i Waszym Rodzinom 

abyście w Nowym 2014 Roku wzrastali w wierze, 

nadziei i miłości, dzieląc się dobrem i pokojem serca 

ze wszystkimi. Dziękujemy też za wszelkie dobro 

oraz świąteczne i noworoczne życzenia.   

      Niech Pan Was błogosławi i niech Was strzeże! 

 

OPŁATEK PARAFIALNY! 
Serdecznie zapraszamy na ZABA-

WĘ OPŁATKOWĄ, która odbę-

dzie się dnia 12 Stycznia po Mszy 

Św. o godz. 11:00 AM. Prosimy 

oczywiście o ciasto i fanty na Loterię. Dziękujemy 

już teraz za wszelką pomoc.  

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 
Błogosławieństwo domu przez kapłana jest naszą 

polską tradycją. Dlatego rodziny, które pragną do 

swego domu zaprosić kapłana na Kolędę, proszone są 

o kontakt z biurem parafialnym: 617-268-4355.   

 BOŻONARODZENIOWY 

KONCERT KOLĘD 

Parafialny Chór OLC, Chó-

rek Dziecięcy „Promyki 

JPII” oraz Chór włoskiej pa-

rafii św. Leonarda zapraszają 

na Koncert Kolęd w Sobotę, 

4 Stycznia 2014 r. na godz. 

7:00 PM. Msza Św. będzie o godz. 6:00 PM.  

Będzie też możliwość zakupu płyty CD z kolędami 

w wykonaniu naszego chórku Dziecięcego. 

Po Koncercie zapraszamy na poczęstunek  

 KONWENCJA CHÓRÓW  

Będzie w parafii pw. św. Józefa w Central Falls, RI, 

w Niedzielę, 5 Stycznia o godz. 3:00 PM.  

KONWENCJA CHÓRKÓW DZIECIĘCYCH 

Będzie 29 Grudnia o godz. 3 PM w kościele św. Jana 

Chrzciciela w Salem, MA.   

Biuro Parafialne - przerwa świąteczna 
Od 24 grudnia do 1 stycznia biuro parafialne będzie 

nieczynne. W nagłych wypadkach prosimy telefono-

wać na numer parafialny. 

http://www.google.com/imgres?q=oplatki&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&rlz=1W1AURU_enUS508&biw=1280&bih=868&tbm=isch&tbnid=P02bX4jMuDyV4M:&imgrefurl=http://easteuropeanfood.about.com/od/polishchristmastraditions/tp/polishchristmas.htm&docid=qiVqTXarniUp5M&imgurl=http:/
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 Uroczystość Świętej Rodziny upamiętnia objawienie się 
Chrystusa w Jego Świętej Rodzinie, który spędził trzydzieści lat 
na ziemi nie dokonując cudów, ale żyjąc wraz ze swą rodziną. 
Jego publiczne nauczanie, Jego życie publiczne, poprzedziło 
przygotowanie trzydziestu lat życia ukrytego, którego Jego nauka 
i cuda są w pewnym sensie owocami. I jest to dla nas wielką 
pociechą: gdyż również my możemy naśladować to życie Chry-
stusa. Jeśli to uczynimy, będziemy naśladować niemal w całości 
życie Zbawiciela – te kilka lat jakie spędził On na na-
uczaniu jest jedynie ułamkiem w stosunku do całego 
czasu, jaki Słowo Wcielone spędziło na ziemi. 
 Dlatego w Niedzielę Świętej Rodziny rozwa-
żamy list św. Pawła do Kolosan, opisujący w kilku 
zwięzłych zdaniach wszystkie cnoty życia rodzinnego. 
Owe cnoty, do których praktykowania  wzywa nas  
św. Paweł, są jak gdyby receptą na życie życiem 
Chrystusowym w waszych rodzinach. 
 Święty Paweł zwraca się do nas do prakty-
kowania cnoty miłosierdzia. Jeśli jest coś, co musi 
panować w naszych rodzinach, to jest nim właśnie 
miłosierdzie Boże. Bóg wie, że wszyscy jesteśmy 
słabi, że grzech pierworodny okaleczył naszą ludzką 
naturę. Każdy z nas dziedziczy ten grzech od swoich rodziców, 
toteż właśnie w rodzinie skutki grzechu pierworodnego odczu-
walne są szczególnie wyraźnie. Inni ludzie, przyjaciele lub wro-
gowie, mogą wiedzieć o nas wiele, ich wiedza będzie jednak 
zawsze pochodziła z drugiej ręki. Nasi rodzice, nasze rodzeń-
stwo, członkowie rodziny znają nas lepiej niż ktokolwiek inny  
i często wiedza ta dotyczy nie tyle naszych cnót, co naszych 
wad. Dlatego właśnie owo  miłosierdzie, współczucie dla nędzy 
bliźnich jest w życiu rodziny czymś absolutnie koniecznym. Musi-
my praktykować miłosierdzie w rodzinie, gdyż w przeciwnym 
razie ciągłe tarcia będące wynikiem naszych słabości doprowa-
dzą do zniszczenia jej  jedności. 
 Miłosierdzie nie oznacza jednak ignorowania wad, pole-
ga na pragnieniu dobra innej osoby. Dlatego właśnie święty Pa-
weł mówi o kolejnej cnocie, dobrotliwości – czyli pragnieniu do-
bra. Prawdziwa miłość do waszych rodziców i do waszych dzieci 
nie polega na akceptacji ich wad, ale raczej na ich realistycznej 
ocenie, czyli nie poprzestawaniu na poznawaniu wad, ale rów-
nież na gotowości do podania remedium. Naśladujmy Zbawicie-
la, który widząc nasze słabości, oferuje nam lekarstwo na nie, 
umierając za nas na Krzyżu. Powinniśmy także rozwijać w sobie 
skłonność do pomagania innym w dążeniu do doskonałości. 
 Jednak i my sami jesteśmy bardzo dalecy od tej dosko-
nałości, musimy więc to uznać – stąd kolejną cnotą, o której pi-
sze święty Paweł, jest pokora. Nie ma nic trudniejszego i przy-
krego, niż życie w otoczeniu ludzi pysznych. To właśnie pycha 
prowadzi do buntu i niewierności, do zniszczenia rodziny. I prze-
ciwnie, człowiek łagodny i pokorny zawsze stanowił będzie serce 
rodziny, będzie dawał poczucie nadziei i bezpieczeństwa, ponie-
waż szuka nie tyle dobra własnego, co dobra bliźnich. 
 Prowadzi nas to naturalnie do cnoty skromności, której 
praktykowanie zaleca dalej święty Paweł. Skromność wzbogaca 
wszystkie cnoty o życzliwość i wrażliwość, gdyż praktykując ją 
używamy naszej doskonałości nie dla nas samych, ale dla in-
nych. Skromność dotyczy nie tylko sposobu w jaki się ubieramy, 

ale również innych przymiotów naszej duszy. Człowiek nieskrom-
ny stara się eksponować swą doskonałość wobec innych, prowo-
kując oburzenie i zazdrość. Człowiek skromny przeciwnie – wie, 
że wszelka piękność jaką posiada pochodzi od Boga i musi być 
używana dla dobra bliźnich – a najbliżej są właśnie członkowie 
rodziny. 
 A na koniec święty Paweł zaleca nam dwukrotnie prak-
tykowanie cnoty, będącej ukoronowaniem wszystkich cnót nie-

zbędnych w życiu rodzinnym: cnoty cierpliwości. 
„Jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeśli 
kto ma skargę przeciw komu, jako i Pan odpuścił 
wam”. Najdoskonalszym aktem miłości, jaki może-
my praktykować względem innych, jest okazywanie 
im cierpliwości, podobnie jak Zbawiciel okazał nam 
najdoskonalej swą miłość, cierpiąc za nas i zno-
sząc nasze słabości. Cierpliwość w znoszeniu wza-
jemnych słabości i w czynieniu dobra, takie właśnie 
są owoce prawdziwej miłości, będącej obrazem 
życia samego Boga. 
 Jak jednak mamy zdobyć te wszystkie 
cnoty? O tym właśnie mówi następny punkt listu 
świętego Pawła, w którym Apostoł wzywa nas do 

tego, byśmy modlili się do Boga w naszych sercach. Łaska jest 
darem Boga, a dostąpić jej możemy jedynie pokornie o nią pro-
sząc. Jednak rodzina uświęcana jest nie tylko poprzez modlitwę 
poszczególnych jej członków, modlić się musi również rodzina 
jako całość. Dlatego właśnie modlitwa jest tak ważna w życiu 
rodziny i to nie tylko modlitwa poszczególnych jej członków, waż-
ne jest również to, by modlili się oni wspólnie. Rodzinie, która 
modli się wspólnie, nigdy nie zabraknie tego, czego potrzebuje – 
jednak rodzina, która zaniedbuje wspólną modlitwę stopniowo 
lecz nieuchronnie będzie się rozpadać, jej członkowie powoli 
oddalać się będą od siebie, jeśli nie fizycznie, to z pewnością 
duchowo. 
 Dlatego w dzień który poświęcony jest w sposób szcze-
gólny Świętej Rodzinie, weźmy sobie do serca rady świętego 
Pawła i wdrażajmy je w naszym życiu. Nie chodzi tu jedynie  
o praktykowanie cnót, ale i o sposób ich zdobywania – przez 
wspólną modlitwę. My wszyscy, wielka rodzina Kościoła, w na-
szych rodzinach powinniśmy modlić się wspólnie.  
 Nie trzeba wiele. Jeśli zaniedbywaliśmy to przez długi 
czas, możemy na początek odmówić wspólnie przed wieczornym 
posiłkiem dziesiątkę Różańca lub Pod Twoją obronę. Wieczorem 
zaś, przed udaniem się na spoczynek, możemy wspólnie zgro-
madzić się na rodzinną modlitwę. Okazji nie brakuje, musimy je 
jednak wykorzystywać. Rozpoczynając od kilku minut wspólnej 
modlitwy do Wszechmocnego Boga i Jego najświętszej Matki 
zobaczycie, że cała atmosfera w waszej rodzinie ulegnie zmianie 
na lepsze, że nie będziecie już duchowymi sierotami żyjącymi 
obok innych ludzi, będziecie należeli do rodziny nie tylko fizycz-
nie, ale i duchowo. 
 Przyzywajmy zatem wstawiennictwa Świętej Rodziny, 
by obdarzyła nasze rodziny odwagą i siłą koniecznymi do naśla-
dowania Jej cnót, by również nasze rodziny mogły stać się obra-
zem nieba, gdzie miłość i wzajemne uczucie jednoczą wszystkie 
serca w doskonałym pięknie, którym jest sam Bóg. 

Święta Rodzina wzorem wychowania... 


