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Parafię obsługują 
Ojcowie Franciszkanie. 

Parish is served by 

Conventual Franciscan Friars. 

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. 

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. 

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 

Lord make me an instrument of your peace! 

February 2, 2014 No. 5 
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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 Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH / SACRAMENT OF THE SICK  

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

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. 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 

Fr. Wiesław Ciemięga OFMConv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFMConv. - in residence 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

RADA PARAFIALNA / PARISH COUNCIL  

Zostanie wybrana - To be elected. 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  

Zostanie wybrana - To be elected. 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 

Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 Sala bł. Jana Pawła II— 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 niedziele, sala J.P II,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. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 

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 

 Żywy Różanierc / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 

tel. 617-436-5779 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 

Sisters of Our Lady of Mercy:  tel. 617-288-1202 

 Teatr Polski / 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. Zdzisław Marecki 

 Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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Presentation of the Lord 
According to Jewish law, the firstborn 

male child belonged to God, and the parents 

had to “buy him back” on the 40th day after 

his birth, by offering a sacrifice.  

Saint Mary and Saint Joseph kept this law, 

even though, since Saint Mary remained 

a virgin after the birth of Christ, she would 

not have had to go through ritual purification. 

When Christ was presented in the temple, 

“there was a man in Jerusalem named 

Simeon, and this man was just and devout, 

waiting for the consolation of Israel.” When 

Mary and Joseph brought Christ to the tem-

ple, Simeon embraced the Child and prayed 

the Canticle of Simeon: “Now, Master, You 

can dismiss your servant in peace; You have 

fulfilled Your word. For my eyes have wit-

nessed Your saving deed displayed for all the 

peoples to see: A revealing light to the Gen-

tiles, the glory of Your people Israel.” 

Inspired the words of the canticle (“a light 

to the revelation of the Gentiles”), the custom 

had developed of blessing candles on the 

Feast of the Presentation. The candles were 

then lit, and a procession took place through 

the darkened church while the Canticle of 

Simeon was sung. Because of this, the feast 

also became known as Candlemas.  

Saturday, February 1, 2014 

 8:00 am † Stanisław i Cecylia Jarzębscy - Wnuczek z rodziną 

 4:00 pm † Helena Kazimierczak - Henryka Marecki 

 7:00 pm † Janina Slominski (11 roczn.) - Rodzina 

Sunday, February 2, 2014 -  OFIAROWANIE PAŃSKIE  

            czyli Matki Boskiej Gromnicznej 

 8:00 am - Za Parafian - For the Parishioners 

 9:30 am † Tadeusz & Marianna Czołpiński - Family 

11:00 am † Teofila i Feliks Maziarz - Syn z żoną  

Monday, February 3, 2014 - św. Błażeja (błog. gardła) 

 7:00 am † Stephanie Dorosier - Eva Widawski & family 

 8:00 am † Evelyn Rolak - Diane Urbaniak 

Tuesday, February 4, 2014 

 7:00 am † Fr. Jacek Kamzela 

  † Fr. Fryderyk Żołnierczyk 

  † Helena Kozłowska 

 8:00 am - O zdrowie i bł. Boże dla Mariana i Bogusławy Mierze- 

  jewskich oraz Anny i Michała Mierzejewskich - Rodzina 

  † Bracia, Siostry, Rodzice, Krewni i Dobrodzieje Zakonu

     Franciszkańskiego 

Wednesday, February 5, 2014 - św. Agaty (poświęcenie chleba) 

 7:00 am - For a successful operation of Maryla Ćwikałowska 

    - Eva Widawski 

 8:00 am † Henryka Janczak - Danuta Urbaniak 

Thursday, February 6, 2014 - św. Piotra Chrzciciela i Tow. 

 7:00 am † Thomas Bielawski (3rd anniv.) - Sister 

 8:00 am - W intencji powołań 

Friday, February 7, 2014 - św. Kolety z Cordobie 

 7:00 am † Elżbieta Gierymska - Małgorzata Śnietka 

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

 7:00 pm † Jolanta Kryńska - Krystyna Król z rodziną 

Saturday, February 8, 2014 

 8:00 am † Stanisława Koc - Alicja Kozakiewicz z rodziną 

 4:00 pm † Thomas Bielawski - Bielawski Family 

 7:00 pm † Regina Kołakowska - Marek Grabowski 

Sunday, February 9, 2014 - Piąta niedziela zwykła 

 8:00 am † Maria Susoł (roczn.) - Syn Tadeusz z rodziną 

 9:30 am - Za Parafian - For the Parishioners 

11:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Aleksandra, Gabriela 

   i Victorii Boryczka - Rodzice 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Scripture for the week of February 2, 2014 

2  SUN  Mal 3:1-4/Heb2:14-18 

Lk 2:22-40 or 2:22-32  

3  Mon  2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13 

Mk 5:1-20  

4  Tue  2 Sm 18:9-10,14b,24-25a, 30-19:3 

Mk 5:21-43  

5  Wed  2 Sm 24:2, 9-17/Mk 6:1-6 

6  Thu  1 Kgs 2:1-4, 10-12/Mk 6:7-13 

7  Fri  Sir 47:2-11/Mk 6:14-29  

8  Sat  1 Kgs 3:4-13/Mk 6:30-34  

9  SUN  Is 58:7-10/1 Cor 2:1-5/Mt 5:13-16  
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DONATIONS 
♦ Church donation by  Ewa & Janusz Kania - $100;  
♦ In mem. of Evelyn Rolak by: Helen Marois - $200; 
   by Ingeborg & Dennis Najarian - $50; 
   by John McPhersen - $40. 

Next Sunday’s II collection will be for  
Improvement Fund. 

IV SUNDAY IN ORDINARY TIME 

DEVOTIONS 
♦ Sunday - 10:45 am - prayers for the parish and priests 
♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 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 Czestochowa. 

♦ 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). 

POPE’S PRAYER INTENTIONS - FEBRUARY 
Universal: That the Church and society may respect 

the wisdom and experience of older people. 
Mission: That priests, religious, and lay people may work 

together with generosity. 

PARISH  DUES! 

Every registered family in our parish is asked to 

pay yearly parish dues. It’s $40 per year per family.  

By paying them we say: ‘Yes, I want to support our 

Polish Parish and I care for it’. All parishioners regis-

tered in our ‘envelope system’ will receive one addi-

tional envelope - ‘Parish Dues’ for February.   

You can put money or a check in it and put it ei-

ther in a collection basket on Sunday, send via mail 

or bring to the parish office. Parishioners who are not 

in our ‘envelope system’ can pay in the parish office. 

If you have any questions, please call the rectory - 

617-268-4355. Thank you  in advance! 

Families who are not registered in the parish and 

would like to be, can register in our parish office.  

FINANCIAL REPORT ON CHRISTMAS 

PARTY - OPŁATEK (Jan. 12th, 2014) 

Income: Donations  $2,157.00 

 Bar $751.00 

 Lottery $947.00 

        Total income $3,855.00 

Expenses: Dinner $2,335.00 

 Bar $554.47 

 Cleaning $100.00 

        Total expenditure $2,989.47 

  PROFIT:       865.53 

COMMEMORATION OF ST. BLASE 
Saint Blase commemorated on February 
3rd is a patron of the sick with throat prob-
lems. On that day (Monday) at the end of 
Masses there will be a blessing of throats. 

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

(Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium) 

Wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami 

119. W każdym ochrzczonym, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, 
skłaniająca do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki temu namaszczeniu, czyniącym go 
nieomylnym «in credendo». Oznacza to, że gdy wierzy, nie błądzi, nawet jeśli nie znajduje słów 
do wyrażenia swojej wiary. Duch kieruje nim w prawdzie i prowadzi go do zbawienia. Jako wy-
raz swej tajemnicy miłości do ludzkości, Bóg obdarza całość wiernych instynktem wiary – sen-

sus fidei – pomagającym im w rozeznawaniu, co rzeczywiście pochodzi od Boga. Obecność Ducha zapewnia chrze-
ścijanom pewną tożsamość z rzeczywistością Bożą oraz mądrością pozwalającą im pojmować tę rzeczywistość in-
tuicyjnie, chociaż nie dysponują odpowiednimi narzędziami, by ją wyrazić precyzyjnie. 

120. Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). 
Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym 
podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym przez kwa-
lifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa ewangeli-
zacja powinna zakładać nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. To przekonanie przybiera formę apelu skiero-
wanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji, ponieważ jeśli ktoś 
rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić (...). 
Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. 
Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarza-
mi». Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu spoj-
rzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). Samarytanka, tuż po zakończeniu 
swego dialogu z Jezusem, stała się misjonarką, i wielu Samarytan uwierzyło w Jezusa «dzięki słowu kobiety» (J 4, 
39). Również św. Paweł, po swoim spotkaniu z Jezusem Chrystusem, «zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus 
jest Synem Bożym» (Dz 9, 20). A my na co czekamy? 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta  I - $2,081.00;    Kolekta II - $740.00; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

Ulepszenie posiadłości parafialnych. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  LUTY 
Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób 
w podeszłym wieku były uznawane w Kościele 
i w społeczeństwie. 
Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy 
wielkodusznie współpracowali w misji ewangeliza-
cyjnej. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Abyśmy uczyli się od Niepokalanej zachowywania ubó-
stwa wewnętrznego, które pozwala na rozpoznanie zna-
ków Bożych i przyjmowanie wszystkich łask. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: 

Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, 

Amalia Kania, Regina & Edward Suski, 

Blanche Bielawski, Janina Adranowicz 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych 

- módl się za nami! 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

OPŁATY PARAFIALNE! 

Na początku każdego roku, przypominamy, że  każda 

zapisana do Parafii OLC rodzina proszona jest  

o uiszczenie opłat parafialnych. Wynoszą one $40 na 

rok od rodziny. Jest to forma Waszego wsparcia, tro-

ski i zaangażowania w życie i finanse Parafii.  

W miesiącu lutym osoby, które są zarejestrowane 

w naszym ‘systemie kopertowym’, dostaną dodatko-

wą kopertę ‘Parish Dues’ - Opłata Parafialna’. 

Płatności można dokonać czekiem lub gotówką 

złożoną w podpisanej kopercie do koszyka z kolektą. 

Można ją także wysłać to pocztą lub przynieść do 

biura parafialnego. Osoby, które nie należą do ‘sys-

temu kopertowego’, a chcą uiścić opłatę parafialną, 

mogą to uczynić w biurze parafialnym. Osoby, które 

nie zarejestrowały się jeszcze do Parafii, a chciałyby 

to uczynić, zapraszamy do biura parafialnego. 

Pytania prosimy kierować do biura na telefon 617

-268-4355. Dziękujemy!  

ŚWIATŁO ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia  

Konsekrowanego, 2 lutego 2014 roku 
(ciąg dalszy z poprzedniego tygodnia) 

Był to moment, w którym nasi rodzicie i chrzestni 

przedstawili nas i ofiarowali Panu. Odtąd każdy z nas jest 

własnością Boga i posiada wyciśnięte niezatarte znamię 

przynależności do Chrystusa. Co więcej, przez obecność 

Ducha Świętego jest w nas Jego życie. W ten sposób zo-

staliśmy konsekrowani, to znaczy poświęceni i przezna-

czeni dla Boga. On sam, poprzez posługę Kościoła, w sa-

kramencie chrztu świętego wyrwał nas z ciemności 

i uczynił nas wybranym plemieniem, królewskim kapłań-

stwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność prze-

znaczonym, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła Tego, 

który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego 

światła (por. 1 P 2,9). Tę podstawową prawdę często przy-

pomina nam liturgia Kościoła, aby budzić w nas coraz 

większą świadomość naszej tożsamości – tego, kim jeste-

śmy, i by uczyć nas przeżywać własną konsekrację 

chrzcielną z dumą i radością. „Zostaliśmy nazwani dzieć-

mi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3,1). 

Ta prawda pokazuje, że naszą misją w świecie jest pro-

mieniowanie tym Światłem, którym jest Osoba Jezusa 

Chrystusa. Przypomina nam o tym płonąca świeca. Dzie-

ląc się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie 

tracimy. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć 

ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym bla-

skiem bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec. 

Podobnie jest z miłością. Dawanie siebie drugiemu spra-

wia, że nic tak naprawdę nie tracimy, ale stajemy się coraz 

bogatsi i coraz bardziej rozumiemy siebie. Jesteśmy bo-

wiem stworzeni z miłości i realizujemy się w bezintere-

sownym darze z samego siebie. Dokonuje się to w zupeł-

nie zwyczajnych i prostych sytuacjach życiowych, kiedy 

potrafimy ze względu na Chrystusa podzielić się z innymi 

swoim czasem i chlebem, życzliwością i zainteresowa-

niem, miłosierdziem i przebaczeniem. Właśnie takie po-

stawy, postawy Chrystusowe, świadczą o tym, że nasza 

konsekracja chrzcielna nie jest tylko czymś zewnętrznym; 

nie jest teorią, ale rzeczywistym działaniem Boga we wnę-

trzu człowieka, które owocuje głęboką przemianą naszej 

ułomnej natury, czyniąc ją zdolną do bezinteresownej mi-

łości. 

Drodzy Bracia i Siostry! Od wielu lat Kościół łączy dzi-

ZABAWA WALENTYNKOWA! 

Odbędzie się w sobotę dnia 15 lutego (8:00pm - 

1:00am) w sali J.P.II. Serdecznie 

zapraszamy. Dochód z zabawy 

przeznaczony będzie na realiza-

cję projektu „Dziedzictwo Na-

szej Wiary”. Bóg zapłać za 

wsparcie. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GARDŁA 
Święty Błażej, którego wspomnienie przy-

pada w dniu 3 lutego jest patronem chorych 

na gardło. W tym dniu (poniedziałek) na 

zakończenie Mszy świętych będzie możli-

wość uzyskania błogosławieństwa gardła. 



 

6  

siejsze Święto Ofiarowania Pańskiego z dniem poświęco-

nym osobom konsekrowanym. Oprócz powszechnej kon-

sekracji chrzcielnej, w której uczestniczą wszyscy 

ochrzczeni, istnieją ponadto w Kościele osoby: mężczyźni 

i kobiety, którzy przez ślubowanie rad ewangelicznych 

posłuszeństwa, ubóstwa i czystości są w sposób szczegól-

ny poświęceni Bogu. Nie jest to osobna, jakby dodatkowa 

konsekracja, ale bardziej radykalna realizacja zobowiązań 

płynących z chrztu świętego. 

Może pojawić się tutaj pytanie: dlaczego i po co istnieje 

w Kościele taka forma życia, skoro wszyscy są już konse-

krowani poprzez chrzest? Odpowiedź na to pytanie może-

my znaleźć w dzisiejszej Ewan-

gelii. Opowiada nam ona o spo-

tkaniu Jezusa ze swoim ludem. 

Także życie konsekrowane bierze 

swój początek ze spotkania. To 

sam Bóg w Chrystusie wychodzi 

na spotkanie tych, których wzywa 

do szczególnej komunii z Nim i 

pozwala im doświadczać Jego 

bliskości. Pierwsze świadectwo, 

jakie dają światu osoby konsekro-

wane, to świadectwo życia w 

zjednoczeniu z Bogiem, w głębo-

kiej zażyłości i przyjaźni z Nim. 

Obrazem tej szczególnej relacji 

może być reakcja starca Syme-

ona, który bierze Dzieciątko w 

objęcia, tuli Je do siebie i błogo-

sławi Boga (por. Łk 2,28). Ten 

piękny gest uzmysławia nam 

prawdę o pokorze i miłości Boga, 

który chce się oddać całkowicie 

człowiekowi powołanemu. Po-

korna miłość Boga objawiona w 

Chrystusie nieustannie pociąga 

rzesze mężczyzn i kobiet do dawania Mu radykalnej odpo-

wiedzi. Nie może być ona niczym innym jak tylko miło-

ścią, obejmującą całego człowieka. Na tym właśnie polega 

radykalizm życia konsekrowanego, że cały człowiek odda-

je się do dyspozycji Temu, który ukochał go aż do końca. 

Ta wzajemna miłość zaowocowała różnorodnymi formami 

życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudził w 

Kościele. Często właśnie osoby konsekrowane, nie tyle 

poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką komu-

nię z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję 

na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje w opar-

ciu o przebaczenie i miłość. 

Przepiękne świadectwo tak przeżywanego życia konse-

krowanego dało siedmiu braci trapistów ze wspólnoty Ti-

bhirine w Algierii, którzy wiosną 1996 roku zostali upro-

wadzeni przez muzułmańskich fundamentalistów i zamor-

dowani. Nim jednak do tego doszło zakonnicy ci przez 

kilka lat świadomie dojrzewali do tego, do czego – jak 

przypuszczali – Bóg może ich wezwać: do męczeństwa. 

Co prawda mogli ratować swoje życie wyjeżdżając z kraju 

dotkniętego przemocą, jednakże odkryli, że ich obecność 

pośród tamtejszego ubogiego ludu ma wartość znacznie 

większą niż ich życie. W świecie ogarniętym nienawiścią 

zgodzili się na to, by stać się znakiem sprzeciwu. Dlatego 

podjęli wspólnie decyzję, aby pozostać w Algierii. Życie 

w komunii z Chrystusem, życie Jego życiem wydało 

w nich wspaniały owoc miłości do braci, a także do nie-

przyjaciół, co potwierdzili męczeńską śmiercią. Jeden z 

nich, na krótko przed porwaniem, zapisał w swoim dzien-

niku duchowym: „Możemy istnieć jako ludzie tylko wów-

czas, jeśli zgodzimy się uczynić z siebie obraz Miłości – 

takiej, jaką przedstawia się ona w 

Chrystusie”. 

Dzisiejszy dzień jest okazją do 

wdzięczniej pamięci przed Bo-

giem o tych naszych braciach 

i siostrach, którzy na całym świe-

cie dają świadectwo życia dla Bo-

ga, nawet jeśli to oznacza dla nich 

bycie znakiem sprzeciwu wobec 

tych, którzy nie znają Chrystusa, 

jak i tych, którzy świadomie od-

rzucają Jego światło. 

Pragniemy skierować jeszcze kil-

ka słów do młodzieży, do dziew-

cząt i chłopców. Drogi Młody 

Przyjacielu! Nie myśl, że życie 

konsekrowane jest czymś nud-

nym, bezbarwnym, niedzisiej-

szym, przeznaczonym dla tych, 

którzy nie są w stanie poradzić 

sobie w życiu. Nie ulegaj prze-

wrotnej mentalności świata, we-

dle której sensem życia jest bo-

gactwo i przyjemność. Jeśli sły-

szysz głos Mistrza, który Cię 

wzywa – odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i 

entuzjazmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, 

której bohaterem jest On sam, Jezus Chrystus, Twój Zba-

wiciel. Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione. 

Jeśli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! 

To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i pozwoli 

wypłynąć na głębię. 

Drodzy Bracia i Siostry! Niech Maryja, która wydała na 

świat Jezusa – Światłość Świata, pomoże nam każdego 

dnia rozpoznawać to Światło i podążać za Nim, abyśmy 

pośród mroków codzienności potrafili odnajdywać właści-

wą drogę oraz sami stawali się światłem dla innych. 

Wszystkim Wam, Bracia i Siostry, a zwłaszcza osobom 

konsekrowanym, z serca udzielamy pasterskiego błogosła-

wieństwa 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni 

na 363. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Pol-

ski w Warszawie w dniu 8 października 2013 r. 

       


