


 

2  

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

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - parochial 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 
  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 - 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. - 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 MAŁ ŻEŃSTWA / 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. 

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 
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Saturday, March 28, 2015  
 8:00 am † Józef i Marianna Kuczyńscy — Syn i synowa z dziećmi  
 4:00 pm † Helena i Aleksander Pruski — Córka  
 7:00 pm - W intencji bierzmowanych i ich rodzin — Własna  

PALM  SUNDAY - March 29, 2015 - NIEDZIELA  PALMOWA  
 8:00 am † Stanisław, Genowefa i Jan Ubowski —  Brat i bratowa 
 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN   
 10:30 am   GORZKIE ŻALE - część II  
 11:00 am - O zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli i Grzegorza  
     Boryczka przez wstawiennictwo Jana Pawła II — Własna  
 4:00 pm Sakrament pojednania - Sacrament of Reconciliation  

Holy Monday, March 30, 2015  
 7:00 am † Zenia Grochowska — Jadwiga Kozłowska  
 8:00 am † Alicja Zalewski — Siostra Barbara z mężem 
 6:30 pm   GORZKIE ŻALE - część I 
 7:00 pm † Stanisław i Zofia Sawicki, Władysława i Romuald  
     Sokołowscy — Krystian Sokołowski z rodziną  

Holy Tuesday, March 31, 2015  
 7:00 am † Maria i Edward Pietras — Córka z rodziną  
 8:00 am † Zygmunt Dworański (roczn.) — Żona 
 6:30 pm   GORZKIE ŻALE - część II  
 7:00 pm † Wiktoria Cieniewicz (1 roczn.) — Rodzina Krajewskich  

Holy Wednesday, April 1st, 2015  
 7:00 am † For the deceased brothers, sisters, parents, relatives 
      & benefactors of the Franciscan Order 
 8:00 am † Henryk i Anna Baclawski — Rodzina 
 10:00 am   (Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych) 
 6:30 pm   GORZKIE ŻALE - część III  
 7:00 pm † Wacław Chojnowski — Żona z dziećmi  

HOLY THURSDAY, April 2, 2015  
 9:00 am - Liturgia Godzin (brewiarz) - po polsku 
 3:00 pm - 4:00 pm Ostatnia okazja do spowiedzi 
 7:00 pm - MMSZASZA  ŚŚWIĘTAWIĘTA   WWIECZERZYIECZERZY  PPAŃSKIEJAŃSKIEJ, adoracja 

GOOD FRIDAY April 3, 2015  (post ścisły) 
 9:00 am - Liturgia Godzin (brewiarz) - po polsku i adoracja 
 6:00 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa 
 7:00 pm --  LL ITURGIAITURGIA   MMĘKIĘKI   II   ŚŚMIERCIMIERCI  PPANAANA   JJEZUSAEZUSA  i adoracja 

HOLY SATURDAY, April 4, 2015  
 9:00 am - Wystawienie N.S., Liturgia Godzin po polsku 
 9:30 am - 4:00 pm Błogosławienie pokarmów (co pół godziny) 
             Blessing of Easter Foods (every half hour) 
 3:00 pm - Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego - po polsku 
 8:00 pm - UUROCZYSTAROCZYSTA  LL ITURGIAITURGIA   WWIGILIIIGILII   PPASCHALNEJASCHALNEJ 

EASTER, EASTER, April 5, 2015 - WIELKANOCWIELKANOC 
 7:00 am - REZUREKCJA ZA PARAFIAN  — FOR OUR PARISHIONERS 
 9:00 am † Eugeniusz i Teofila Urbaniak — Daughter 
 11:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie  
     Gorczyński i Kapcia — Antonina Gorczyńska 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Darkness at Noon 
Crowned with thorns, our Lord is lifted up on 

the cross, where He dies as "King of the Jews." 
Notice how many times He is called "king" in 
today's Gospel - mostly in scorn and mockery.  

As we hear the long accounts of His passion, 
at every turn we must remind ourselves - He 
suffered this cruel and unusual violence, for us.  

He is the Suffering Servant foretold by Isaiah 
in today's First Reading. He reenacts the agony 
described in today's Psalm, and even dies with 
the first words of that Psalm on His lips (see 
Psalm 22:1).  

Listen carefully for the echoes of this Psalm 
throughout today's Gospel - as Jesus is beaten, 
His hands and feet are pierced; as His enemies 
gamble for His clothes, wagging their heads, 
mocking His faith in God's love, His faith that 
God will deliver Him.  

Are we that much different from our Lord's 
tormenters? Often, don't we deny that He is 
king, refusing to obey His only commands that 
we love Him and one another? Don't we render 
Him mock tribute, pay Him lip-service with our 
half-hearted devotions? 

In the dark noon of Calvary, the veil in Jeru-
salem's temple was torn. It was a sign that by 
His death Jesus destroyed forever the barrier 
separating us from the presence of God.  

He was God and yet humbled himself to 
come among us, we're reminded in today's 
Epistle. And despite our repeated failures, our 
frailty, Jesus still humbles himself to come to 
us, offering us His body and blood in the 
Eucharist.   

His enemies never understood: His kingship 
isn't of this world (see John 18:36). He wants to 
write His law, His rule of life on our hearts and 
minds.  

As we enter Holy Week, let us once more 
resolve to give Him dominion in our lives. Let 
us take up the cross He gives to us - and con-
fess with all our hearts, minds, and strength, 
that truly this is the Son of God. 

By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of March 29, 2015 
29 SUN Mk 11:1-10 or Jn 12:12-16/Is 50:4-7/Phil 

2:6-11/Mk 14:1-15:47 or 15:1-39 
30 Mon Is 42:1-7/Jn 12:1-11 
31 Tue Is 49:1-6/Jn 13:21-33, 36-3821 
1 Wed Is 50:4-9a/Mt 26:14-25 
2 Thu Ex 12:1-8, 11-14/1 Cor 11:23-26/Jn 13:1-15 
3 Fri Is 52:13-53:12/ Heb 4:14-16; 5:7-9/Jn 18:1-

19:42 
4 Sat Easter Vigil: Gn 1:1-2:2 or 1:1, 26-31a/Gn 

22:1-18 or 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/Ex 14:15-
15:1/Is 54:5-14/Is 55:1-11/Bar 3:9-15,32-4:4/Ez 
36:16-17a,18-28/Rom 6:3-11/Mk 16:1-7 

5 SUN Acts 10:34a, 37-43/Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-
8/Jn 20:1-9 or Mk 16:1-7 
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PALM  SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 
POPE’S PRAYER INTENTIONS for April 2015 

Universal: That people may learn to respect creation and care 
for it as a gift of God.  
Mission: That persecuted Christians may feel the consoling 
presence of the Risen Lord and the solidarity of all the Church   

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 7:00 pm 

- 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). 

SSTATEMENTTATEMENT  OFOF  PARISHPARISH  CONTRIBUTIONCONTRIBUTION  
As the tax season is going on, you can obtain a yearly 
statement of your contributions to our Church. Please 
come to the parish office or call to receive your state-
ment. 

Thank you to all who have 
participated in Our Lady 

of Częstochowa’s 2015 
Catholic Appeal cam-

paign. With $4,490 already pledged, we are at 26% 
of goal. Your support is the most effective way our 
parish community can join together in  
the Church’s universal work to care for  
our neighbors. If you have yet to participate  
in the 2015 Catholic Appeal, please visit 
www.bostoncatholicappeal.org or pick up a pledge 
form available in the back of the church. Thank you 
for your prayers and support.  

EEASTERASTER  DDINNERINNER  ANDAND  PPARTYARTY  
Our annual Easter Dinner will be held on April 12, 2015 
in St. John Paul II Hall at 12:30 pm followed by dance 
until 7:00 pm. 
In parish family atmosphere we’ll socialize, exchange best 
wishes, have a delicious dinner and dance.  
We ask for homemade pastries and lottery gifts. We also 
ask ladies who would volunteer to serve the tables to  reg-
ister their names in the parish office. 
Tickets can be purchased in the parish office, sacristy, 
Euromart and Baltic Deli stores at the price of: $25 for 
adults, $5 for children and youth. Small children who do 
not require a separate seat - free. ALL ARE WELCOME. 

LLENTENENTEN  RRETREATETREAT  
Lenten retreat in our parish has already started and it 
will last till Holy Wednesday. It is conducted by 
a missionary from Ecuador, Father Michał Paga, 
a Franciscan. A detailed schedule of the retreat and 
Holy Week our Parishioners received by mail along 
with the Easter greetings. 
Penitential service followed by EASTER CONFES-
SION will be held today (Palm Sunday) at 4:00 pm. 
For this occasion we invited a number of priests to 
help us administer the Sacrament of Reconciliation 
and to facilitate your confession. Please take this op-
portunity for confession then, as on the other days of 
Holy Week you may not find the possibility to do so 

ALMS FOR CHILDREN IN KENYA, AFRICA  
In Lent, our parish organizes help 
for the hungry and homeless chil-
dren in Kenya, Africa, where the 
Franciscans run missions and take 
care of children, often saving 
them from death. For homeless 
girls, who living in the streets had 
been sexually abused, we have 
built an Orphanage - Rehabilitation Home. We also help 
many children from poor families by paying their school 
fees, providing medical care and food. 
Until March 23 the amount of $ 2,498 was collected. 
God bless you for your Lenten alms, which not only as 
a whole will be transferred as intended, but increased by 
10% by the pastor. 
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KOLEKTY  Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI  
Kolekta I - $2,292.00; Kolekta II - $1,465.00 

W Wielki Pi ątek kolekta będzie na 
“ Holy Land - Ziemię Świętą”.  

W Wielkanoc druga kolekta będzie na 
“ Elderly Franciscans - Emerytowani Franciszkanie”. 

CHURCH DONATIONS: ♦ by Walter Sobolak - $25 
    ♦ by Parisioner - $100 
EASTER FLOWERS:   ♦ by Alfred Sosnowski - $50 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  
Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Charles Gird, Józefina Szloch, 
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! 

NIEDZIELA  PALMOWA MĘKI  PAŃSKIEJ 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - kwiecie ń 2015 
Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stwo-
rzony i strzec go jako dar Boży. 
Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali 
pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność 
całego Kościoła. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby osoby konsekrowane były prawdziwymi świadkami Chry-
stusa Zmartwychwstałego. 

RROZLICZENIEOZLICZENIE  PODATKÓWPODATKÓW  
Trwa czas rozliczeń podatkowych. W biurze parafialnym można 
otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożonych na nasz Kościół. 

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE 
Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Śladami Świętego Jana 
Pawła II do Guadelupe i innych miejsc w Meksyku w terminie 
od 11-go do 17-go kwietnia 2015. 
Informacje oraz rezerwacje: 
Syrena Travel Agency 
10 Andrew Sq., South Boston, MA 
Tel .617-269-9123  Fax. 617-269-0030 
E-mail: syrenatravel@gmail.com www.syrenatravelagency.com 

JAŁMU ŻNA NA DZIECI W KENII  
W okresie Wielkiego Postu orga-
nizujemy pomoc głodnym i bez-
domnym dzieciom w Kenii w 
Afryce, gdzie franciszkanie pro-
wadząc misje obejmują opieką 
dzieci, często ratując je od śmier-
ci. Dla bezdomnych dziewcząt, 
które mieszkając na ulicy często 
były wykorzystywane seksualnie, założyli śmy 
i prowadzimy Rehabilitacyjny Dom Dziecka. Pomagamy 
też bardzo wielu dzieciom z biednych rodzin opłacając im 
szkołę, zapewniając opiekę zdrowotną i wyżywienie. 
Do 23 marca zebrano $ 2,498. Bóg zapłać za jałmużnę 
wielkopostną, która nie tylko w całości zostanie przekaza-
na zgodnie z przeznaczeniem, lecz powiększona o 10% 
przez proboszcza. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w Kweście 
Katolickiej w Parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 

Kwota $4,490 dotychczas jaką dotychczas zadeklarowali 
nasi Parafianie stanowi 26% tegorocznej kwoty docelowej 
$16,945. Poprzez Państwa wsparcie nasza wspólnota pa-
rafialna skutecznie zjednoczy siły z Kościołem ogarniają-
cym troską bliźnich. Jeśli jeszcze nie wzięli Państwo 
udziału w Kweście Katolickiej 2015, proszę odwiedzić 
stronę www.bostoncatholicappeal.org lub zabrać odpo-
wiednią kopertę dostępną przy wyjściu z kościoła, lub . 
Dziękujemy za modlitwy i wsparcie. 

ŚŚWIĘCONKAWIĘCONKA  PPARAFIALNAARAFIALNA  
W tydzień po Wielkanocy, czyli 12 kwietnia 

w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godzinie 
12:30 pm w sali św. Jana Pawła II obędzie się Świę-
conka Parafialna. Zabawa potrwa do godz. 7:00 pm. 

Panie chętne do obsługi stołów proszone są o poda-
nie swych imion w biurze parafii. Prosimy też o fanty 
na loterię i ciasto. 

Bilety na tę uroczystość można nabyć w biurze pa-
rafialnym, w zakrystii, w sklepach Euromart i Baltic 
Deli. 

Cena biletów: $25 od osób dorosłych, $5 od dzieci 
i młodzieży szkolnej. Małe dzieci, które nie będą wy-
magały osobnych miejsc biletów nie potrzebują. 

Serdecznie zapraszamy naszych Parafian, ich Ro-
dziny i Gości do wspólnego celebrowania wielkanoc-
nej radości ze Zmartwychwstania Jezusa. 

RREKOLEKCJEEKOLEKCJE  WWIELKOPOSTNEIELKOPOSTNE  
Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne w naszej pa-
rafii. Trwać będą do Wielkiej Środy włącznie. Pro-
wadzi je misjonarz z Ekwadoru ojciec Michał Paga, 
franciszkanin. Szczegółowy program rekolekcji 
i Wielkiego Tygodnia wysłaliśmy do Państwa wraz z 
życzeniami na Wielkanoc. Dodatkowe kopie programu 
są wyłożone obok biuletynu. 

Nabożeństwo pokutne ze SPOWIEDZI Ą WIEL-
KANOCNĄ odbędzie się dziś (w Niedzielę Palmo-
wą) o godz. 4:00 pm. Na ten czas zaprosiliśmy wielu 
kapłanów do pomocy w spowiedzi. Prosimy, by naj-
później wtedy przystąpić do Sakramentu Pojednania, 
gdyż w pozostałe dni Wielkiego Tygodnia nie będzie 
tak dobrej okazji. 

DDEKORACJAEKORACJA  KKOŚCIOŁAOŚCIOŁA  
W Wielki Poniedziałek po Mszy świętej wieczornej bę-
dziemy ubierać Ciemnicę i Grób Pański oraz dekorować 
kościół na Święta. Panie i Panów zapraszamy do pomocy.  
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„BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY PRZYCHODZI  
W IMIĘ PAŃSKIE, KRÓL IZRAELSKI” (J 12, 13) 

Wielki Tydzień zaczyna się przypomnieniem triumfal-
nego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, który miał miej-
sce właśnie w niedzielę poprzedzającą Jego mękę. Jezus, 
chociaż stale sprzeciwiał się wszelkim objawom czci 
publicznej i uciekał, kiedy lud chciał Go obwołać kró-
lem (J 6, 15), dzisiaj pozwala prowadzić się w triumfie. 
Dopiero teraz, kiedy idzie na śmierć, godzi się, by Go 
publicznie ogłoszono Mesjaszem; umierając bowiem na 
krzyżu, będzie w całym tego słowa znaczeniu Mesja-
szem, Odkupicielem, Królem i Zwycięzcą. Pozwala, aby 
Go uznano Królem, lecz Królem, który posiada szcze-
gólne cechy: jako po-
korny i cichy wjeżdża 
do miasta świętego 
siedząc na osiołku, 
a swoją godność kró-
lewską potwierdzi do-
piero przed trybunała-
mi i pozwoli, aby na-
pis, który to głosi, 
umieszczono tylko na 
krzyżu. Uroczysty 
wjazd do Jerozolimy 
jest samorzutnym hoł-
dem ludu dla Jezusa 
zdążającego przez mę-
kę i śmierć do pełnego 
objawienia swojej bo-
skiej godności królew-
skiej. Tłum wykrzyku-
jący hosanna, nie mógł 
pojąć całej doniosłości 
tego faktu, lecz wspól-
nota wiernych powtarzająca go dzisiaj może zrozumieć 
jego głębokie znaczenie. „Tyś jest Królem Izraela 
i wspaniałym Synem Dawida. Ty, który idziesz, o Królu 
błogosławiony, w imię Pańskie... Oni wołali na cześć 
Twoją, a Ty szedłeś na śmierć: my oddajemy Ci chwalę, 
bo Ty jesteś Królem na wieki” (MP). 

Liturgia wzywa, by wierni zwrócili spojrzenie na chwałę 
Chrystusa — Króla wiecznego, wówczas bowiem lepiej 
zrozumieją Jego upokarzającą mękę jako konieczną dro-
gę do ostatecznego wywyższenia. Nie chodzi więc o to, 
by towarzyszyć Jezusowi w triumfie przez jedną godzi-
nę, lecz by iść za Nim aż na Kalwarię, gdzie umierając 
na krzyżu zatriumfuje na zawsze nad grzechem 
i śmiercią. Te uczucia wyraża Kościół, kiedy błogosła-
wiąc palmy modli się, aby lud chrześcijański wykonał 
zewnętrzny obrzęd „z głęboką pobożnością, zwyciężając 
nieprzyjaciela i wielbiąc z całej duszy miłościwe dzieło 
zbawienia” Pańskiego. Nie ma piękniejszego sposobu 
uczczenia męki Chrystusa jak upodobnić się do niej, by 
wraz z Nim zwyciężyć nieprzyjaciela, grzech. 

MODLITWA 

�   Pomnóż wiarę ufających Tobie, o Boże, i wysłuchaj 
łaskawie modlitwy błagających Cię, a nam, którzy dzisiaj 
niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa, chwalebnego Kró-
la, udziel łaski, abyśmy byli z Nim zjednoczeni 
i przynosili owoce dobrych uczynków (Mszał Polski: 
Poświęcenie palm). 

�   O Jezu, Proroku ludu wychodzącego na Twoje spotka-
nie, wsiadłeś na osiołka i dałeś przykład przedziwnej po-
kory, gdy oklaskiwał Cię nadbiegający lud, gdy ścinał 
gałązki i drogę wyściełał szatami. Gdy tłumy śpiewały 
hymny pochwalne. Ty, nie zapominając nigdy o swym 
miłosierdziu, płakałeś nad zniszczeniem Jerozolimy, Po-

wstań teraz, o służko 
Zbawiciela. i w or-
szaku córek syjońskich 
idź zobaczyć swojego 
prawdziwego Króla... 
Przyłącz się do Pana 
nieba i ziemi, siedzące-
go na grzbiecie źrebię-
cia, idź za Nim zawsze 
z gałązkami oliwki 
i palmy, z uczynkami 
pobożności i cnót zwy-
cięskich (św. Bonawen-
tura). 

�   O, jakże nas umiło-
wałeś, dobry Ojcze, 
który nie oszczędziłeś 
Syna swojego jedyne-
go, ale wydałeś Go za 
nas bezbożnych! Jakże 
umiłowałeś nas, skoro 
On, który miał poczu-

cie, że Jego równość wobec Ciebie nie jest bezprawnym 
przywłaszczeniem, stał się uległy aż do śmierci krzyżo-
wej. On, jeden wolny pośród śmiertelnych, miał moc od-
dać duszę swoją i miał moc wziąć ją z powrotem. 
W Twoim imieniu a w naszej obronie odniósł zwycię-
stwo, ginąc jako krwawa ofiara — i dlatego jest zwycięz-
ca, że przelał krew. Za nas jako kapłan składa Ci ofiarę 
i sam jest zarazem ofiarą; a dlatego jest kapłanem, że jest 
ofiarą. Nas, niewolników, czyni Twoimi dziećmi przez 
to, że sam będąc Synem Twoim stał się wobec Ciebie 
sługą. Słusznie wiec w tym pokładam całą nadzieję, że 
uleczysz wszystkie moje słabości przez Tego, który sie-
dzi po Twojej prawicy i wstawia się u Ciebie za nami; 
w przeciwnym razie popadłbym w rozpacz. Liczne bo-
wiem i wielkie są choroby moje, lecz większa jest moc 
Twego lekarstwa; (św. Augustyn: Wyznania X, 43, 69). 

 
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy. 
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Christ’s presence in times of joy and sorrow. When Gary 
and Susan’s daughter Marcy passed away unexpectedly 
during surgery, Fr. Joe was the first person they called. 
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