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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 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, February 7, 2015  

 8:00 am † Józefa, Marian, Andrzej Kondrak  

     — Córka i siostra z rodziną 

 4:00 pm † Thomas Bielawski — Bielawski family 

 7:00 pm † Jan Paweł, Natalia Gajda — Rodzina 

5 SUNDAY - February 8, 2015 - 5 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

 9:30 am † Ryszard Pieprzycki — Daughter 

 11:00 am † Genowefa Kupiec — Siostra z rodziną  

     (Msza dla dzieci) 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  † Gertruda Bogdański — Barbara Sidorowicz z rodziną 

  † Stanisław Łapuć — Syn i synowa 

Monday, February 9, 2015   

 7:00 am † John Chalpin — Family 

 8:00 am † Sofia Cieplik — Alicja Wiktorowski i Aneta Pokorska 

Tuesday, February 10, 2015 - św. Scholastyki 

 7:00 am - In thanksgiving — Mary Beauzile 

 8:00 am † Józef Daśko (roczn.) — Córka z rodziną 

  † Jacek Litman — Syn, rodzice i brat 

Wednesday, February 11, 2015 - NMP z Lourdes  

     (Światowy Dzień Chorych) 

 7:00 am -  
 8:00 am † Zenia Grochowska — Helena Rogowska 

 7:00 pm † Za Chorych (z Sakramentem Namaszczenia Chorych) 

Thursday, February 12, 2015  

 7:00 am † Halina Kulikowska — Lucy Willis 

 7:00 pm † Z rodziny Gajewskich — Rodzina 

  † Mikołaj Prokopiuk i Władysław Łapuć — Rodzina 

Friday, February 13, 2015  

 7:00 am † Helena Pawlik and Oliver Winsett 

     — Husband and grandfather 

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

 7:00 pm † Jan i Rozalia Bolek — Córka z rodziną 

Saturday, February 14, 2015 - św. Cyryla i Metodego 

 8:00 am † Janina Słomiński — Rodzina 

 4:00 pm † Stanley & Elaine Daniszewski — Helen Daniszewska 

 7:00 pm † Ewa Sendrowska i Roman Topor — Rodzina  

6 SUNDAY - February 15, 2015 - 6 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am - Dziękczynna z prośbą o bł. Boże na dalsze lata dla Kasi  

     i Daniela w 6. roczn, ślubu i za Damiana — Własna 

 9:30 am - O szczęśliwy poród dla Ani oraz o zdrowie dla matki  

     i dziecka— Małgorzata Sokołowski z rodziną 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS : 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Raised to Serve 

In today's First Reading, Job describes the 

futility of life before Christ.  

His lament reminds us of the curse of toil 

and death placed upon Adam following his 

original sin (see Genesis 3:17-19). Men and women 

are like slaves seeking shade, unable to find 

rest. Their lives are like the wind that comes 

and goes. 

But, as we sing in today's Psalm, He who 

created the stars, promised to heal the broken-

hearted and gather those lost in exile from 

Him (see Isaiah 11:12; 61:1). We see this promise 

fulfilled in today's Gospel.  

Simon's mother-in-law is like Job's toiling, 

hopeless humanity. She is laid low by afflic-

tion but too weak to save herself.  

But as God promised to take His chosen 

people by the hand (see Isaiah 42:6), Jesus grasps 

her by the hand and helps her up. The word 

translated "help" is actually Greek for raising 

up. The same verb is used when Jesus com-

mands a dead girl to arise (see Mark 5:41-42). It's 

used again to describe His own resurrection 

(see Mark 14:28; 16:7). 

What Jesus has done for Simon's mother-in-

law, He has done for all humanity - raised all 

of us who lay dead through our sins (see Ephe-

sians 2:5).  

Notice all the words of totality and com-

pleteness in the Gospel. The whole town gath-

ers; all the sick are brought to Him. He drives 

out demons in the whole of Galilee. Everyone 

is looking for Christ.  

We too have found Him. By our baptism, 

He healed and raised us to live in His pres-

ence (see Hosea 6:1-2).  

Like Simon's mother-in-law, there is only 

one way we can thank Him for the new life 

He has given us. We must rise to serve Him 

and His gospel.  

Our lives must be our thanksgiving, as Paul 

describes in today's Epistle. We must tell eve-

ryone the good news, the purpose for which 

Jesus has come - that others, too, may have a 

share in this salvation. 

By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of February 8, 2015 

8 SUN Jb 7:1-4, 6-7/1 Cor 9:16-19, 22-23 

Mk 1:29-39 

9 Mon Gn 1:1-19/Mk 6:53-56 

10 Tue Gn 1:20-2:4a/Mk 7:1-13 

11 Wed Gn 2:4b-9, 15-17/Mk 7:14-23 

12 Thu Gn 2:18-25/Mk 7:24-30 

13 Fri Gn 3:1-8/Mk 7:31-37 

14 Sat Gn 3:9-24/Mk 8:1-10 

15 SUN Lv 13:1-2, 44-46/1 Cor 10:31-11:1 

Mk 1:40-45 
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V SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR FEBRUARY 2015 

Universal: That prisoners, especially the young, may be able 

to rebuild lives of dignity.  

Mission: That married people who are separated may find wel-

come and support in the Christian community.  

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 tax season has started you can obtain a yearly state-

ment of your contributions to our Church. Please come 

to the parish office or call to receive your statement. 

FFINALINAL  PPROFESSIONROFESSION  OFOF  VVOWSOWS  
The Sisters of Our Lady of Mercy cordially invite all 

parishioners to attend Sister M. Confida Gilera’s cere-
mony of Final Profession of Vows.  Sr. Confida will take 
her vows of chastity, poverty and obedience during Mass 
at 4:00 pm in St. Ann’s Church (Neponset Ave. in Dor-
chester) on Sunday, February 8, 2015.  A reception will 
follow in the John Paul II Academy hall next to the con-
vent. 

 The “why me?” question is then set in the context of 

gazing on Jesus on the cross, who is our wounded healer, 

and who invites us to enter into the mystery of our suffer-

ing so as to encounter the risen Christ, in whom we live, 

and move, and have our being. 

Pope Francis goes on to share a meditation with us on 

the wisdom of the heart in relation to Job 29:15. His first 

point is that this “wisdom” comes through prayer, and is 

both a gift and a fruit of the Holy Spirit. 

The wisdom of the heart also calls us to serve our 

brothers and sisters with a spirit of humility and care. Pro-

fessionals and volunteers are called to a service rooted in a 

genuine faith. 

While this service can become a burden, and tiring, the 

Pope reminds us that faithfulness to serving the needs of 

the sick is a great path of sanctification – that when we 

rely on the closeness of the Lord in our service, our ser-

vice becomes a special means of support for the Church’s 

mission to serve the needs of the sick in our society. 

Another aspect of the wisdom of the heart is that of 

“being with our brothers and sisters.” Time spent with the 

sick is “holy time.” It is a time of sharing in the solitude of 

praising God who conforms us to the image of His Son, 

who “came not to be served but to serve, and to give his 

life as a ransom for many.” (Mt 20:28) 

In this way, the wisdom of the heart combines our mis-

sion of going forth from ourselves towards our brothers 

and sisters, with our service of spending time at the bed-

side of the sick. 

The Pope then finishes his message by entrusting the 

World Day of the Sick to the maternal protection of Mary, 

seat of wisdom, who intercedes for all the sick and for 

those who care for them. 

HHOLYOLY  MMASSASS  WITHWITH  THETHE  SACRAMENTSACRAMENT    
OFOF  AANOINTINGNOINTING  OFOF  THETHE  SSICKICK  

The 23rd World Day of the 

Sick Mass with the sacra-

ment of the Anointing of the 

Sick will be celebrated in our 

Church on 11 February at 

7:00 pm.  

The first World Day of the Sick 

Mass was celebrated by St Pope 

John Paul II in 1993 on the Feast 

of Our Lady of Lourdes. 

The Mass has been held annually 

throughout the world since. 

In his message for this year’s 

Mass, Pope Francis draws inspiration from Job29:15: “I 

was eyes to the blind, and feet to the lame.” Job is the just 

man who learns through suffering that God draws near to 

him in his suffering. 

While he has many unanswered questions about his 

suffering, in the end, Job learns that his “experience of 

suffering can become a privileged means of transmitting 

grace.” 

In this regard, Job’s experience of suffering “finds its 

genuine response only in the cross of Jesus, the supreme 

act of God’s solidarity with us.” 

In this act of solidarity, God responds to our questions, 

including “Why me?”, not with words, thoughts or ideas. 

Rather, God’s response comes from the cross of Jesus, 

who through His compassion, humility and obedience, 

transforms our own suffering into an experience of grace 

as we look at Him on the cross. 

CCHURCHHURCH  ININ  AAFRICAFRICA, ,   
CCENTRALENTRAL  & E& EASTERNASTERN  EEUROPEUROPE  

Ash Wednesday collection supports the Church in 

Africa and in Central and Eastern Europe. These 

collections help the Church spread God’s Word and 

train Church leaders of tomorrow, help needy 

families materially and spiritually, rebuild churches 

that have fallen into despair, and support the sisters 

and brothers who have suffered for the faith. For 

more information, please visit www.usccb.org/

churchinafrica and www.usccb.org/aee. 



  5 

 

KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,805.00; Kolekta II - $1,080.00 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Fuel collection - Na ogrzewanie”. 

W Popielec druga kolekta będzie na 
“Support the Church in Africa, Central &Eastern Europe 

Pomoc Kościołowi w Afryce, Europie Wschodniej i Środkowej”. 

♦ In memory of Zenia Grochowska by Grażyna  

Grochowska - $100 for St. John Paul II Hall 

♦ In memory of Zenia Grochowska by Krzysztof  

Grochowski - $50 for St, John Paul II Hall 

♦ Church donation by Jan & Genowefa Kotowski - $100 

♦ Church donation by anonymous Parishioner - $50 

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. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - luty 2015 

Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli 

możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. 

Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, zna-

leźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby Wielki Post stał się czasem przygotowania na radość coraz 

głębszego zjednoczenia z Bogiem. 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

DDOMINICOMINIC  RRADKOADKO 

02.07.2015 o godz. 4:00 pm 

ZZABAWAABAWA  WALENTYNKOWAWALENTYNKOWA  
Odbędzie się w sobotę dnia 
14 lutego (8:00pm - 
1:00am) w sali Św. Jana 
Pawła II. Bilety można na-
być w biurze parafialnym, 
w sklepach Euromart i Bal-
tic Deli. Cena biletów: $50 
od pary i $25 od osoby. 
Dochód z zabawy przezna-

czony będzie na parafię. Bóg zapłać za wsparcie. Ser-
decznie zapraszamy. 

RROZLICZENIEOZLICZENIE  PODATKÓWPODATKÓW  
Zaczął się czas rozliczeń podatkowych. W biurze para-

fialnym można otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożo-

nych na nasz Kościół. 

DDZIĘKUJEMYZIĘKUJEMY  ZAZA  ODŚNIEŻANIEODŚNIEŻANIE  
Wyrazy ogromnej wdzięczności należą się panu Ja-

rosławowi Grochowskiemu za bezinteresowne i su-

mienne odśnieżanie naszych parkingów. Niech Bóg mu 

hojnie wynagrodzi. 

Korzystających z parkingu prosimy by w sezonie od-

śnieżania nie parkować aut na obrzeżach parkingu.  

MMSZASZA  ŚŚWIĘTAWIĘTA  ZZ  SAKRAMENTEMSAKRAMENTEM    
NNAMASZCZENIAAMASZCZENIA  CCHORYCHHORYCH  

We dniu wspomnienia Najświęt-

szej Maryi Panny z Louredes, któ-

re jest Światowym Dniem Chore-

go (środa 11 lutego) o godz. 7:00 

pm będzie sprawowana Msza 

Święta z sakramentem Namasz-

czenia Chorych. 

Zapraszamy wszystkich Cho-

rych. Prosimy także pielęgnują-

cych i opiekujących się Chorymi 

o udzielenie im pomocy w dotarciu do kościoła. 

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 

https://box546.bluehost.com:2096/cpsess4832822077/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=syrenatravel%40gmail.com
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OORĘDZIERĘDZIE  OOJCAJCA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  NANA  XXIII ŚXXIII ŚWIATOWYWIATOWY  DDZIEŃZIEŃ  CCHOREGOHOREGO  --  11 11 LUTEGOLUTEGO  20152015 

„Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za 
nogi”. (Hi 29,15) 
Drodzy bracia i siostry, 

Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego 
przez św. Jana Pawła II, zwracam się do Was wszystkich, 
którzy nosicie ciężar choroby i na wiele sposobów jesteście 
złączeni z cierpiącym ciałem Chrystusa; jak również do Was, 
pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w służbie 
zdrowia. Temat w tym roku zaprasza nas do medytacji słów 
z Księgi Hioba: "Niewidomemu byłem oczami, chromemu 
służyłem za nogi" (29,15). Chciałbym ją podjąć w perspekty-
wie mądrości serca (sapientia cordis). 

1. Mądrość ta nie jest znajomością teoretyczną, abstrakcyj-
ną, wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak określa ją 
św. Jakub w swoim Liście, „czysta, dalej, skłonna do zgody, 
ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, 
wolna od względów ludzkich i obłudy” (3,17). Z tego też po-
wodu jest ona postawą wlaną przez Ducha Świętego w umy-
sły i serca tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienia 
braci i dostrzec w nich obraz Boga. Uczyńmy zatem naszym 
zawołanie Psalmu: „Naucz nas liczyć dni nasze / abyśmy 
osiągnęli mądrość serca” (Ps 90,12). W tej mądrości serca 
(sapientia cordis), która jest darem Boga, możemy zebrać 
owoce Światowego Dnia Chorego. 

2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba, 
która zawiera słowa "Niewidomemu byłem oczami, chrome-
mu służyłem za nogi" jest podkreślony wymiar służby po-
trzebującym ze strony tego prawego człowieka, który cieszy 
się autorytetem i zajmuje szczególne miejsce wśród star-
szych miasta. Jego postawa moralna przejawia się w służbie 
ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w trosce o sierotę i 
wdowę (por. Hi 29, 12-13). 

Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, 
ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są 
„oczami niewidomego” i „stopami chromego”! Osoby, będące 
blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, pomocy w 
umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, 
szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się mę-
cząca i ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć przez kilka dni, 
ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub na-
wet lat, także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić 
swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga 
uświęcenia! W tych chwilach, wnosząc również wyjątkowy 
wkład w misję Kościoła, można liczyć w sposób szczególny 
na bliskość Pana. 

3. Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony 
obok chorego jest czasem świętym. To uwielbienie Boga, 
który kształtuje nas na obraz swego Syna, który „nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu" (Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: „Ja jestem 
pośród was jako ten, który służy” (Łk 22, 27). 

Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę 
zrozumienia wartości towarzyszenia, często w sposób cichy, 
tym naszym siostrom i braciom, którzy, dzięki naszej blisko-
ści i naszej życzliwości, poczują się bardziej kochani i umoc-
nieni. Jakież wielkie kłamstwo kryje się natomiast w niektó-
rych wyrażeniach, które kładą nacisk na tzw. "jakość życia", 
przekonując do uwierzenia, że życie poważnie dotknięte 
chorobą nie jest warte dalszej egzystencji! 

4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. Świat, 
w którym żyjemy zapomina niekiedy o szczególnej wartości, 
jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest się po-

chłoniętym przez pośpiech, nawał 
obowiązków, rzeczy do wykona-
nia i w ten sposób łatwo zapomi-
na się o wartości bezinteresownej 
opieki nad bliźnim. U źródeł takiej 
postawy jest często letnia wiara, 
która zapomniała o słowach Pana: 
"Wszystko to Mnieście uczyni-
li" (Mt 25, 40). Dlatego chciałbym 

przypomnieć raz jeszcze, "absolutny priorytet, jakim jest 
wyjście poza siebie ku bratu", jako jedno z dwóch głównych 
przykazań stanowiących fundament wszelkich norm moral-
nych i jako najjaśniejszy znak przy dokonywaniu rozeznania 
na drodze duchowego rozwoju, w odpowiedzi na absolutnie 
bezinteresowny dar Boga. (Adhortacja Apostolska, Evangelii 
gaudium, 179). Z samej natury misyjnej Kościoła wypływa 
"czynna miłość wobec bliźniego, współczucie, które rozu-
mie, towarzyszy i promuje" (tamże). 

5. Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez osą-
dzania go. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć cho-
rych i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać się 
przy nich, jak przyjaciele Hioba: „Siedzieli z nim na ziemi 
siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzie-
li ogrom jego bólu” (Hi 2,13). Przyjaciele Hioba jednakże 
ukrywali w sobie negatywny osąd o nim: myśleli, że jego 
nieszczęście było karą Bożą za popełnioną winę. Natomiast 
prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez 
usiłowania nawracania drugiego; jest wolna od fałszywej 
pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z 
dokonanego czynu. 

Doświadczenie Hioba znajduje swoją autentyczną odpo-
wiedź tylko w Krzyżu Jezusa, najwyższym akcie solidarności 
Boga z nami, zupełnie darmowym, bezgranicznie miłosier-
nym. I ta właśnie odpowiedź miłości na dramat ludzkiego 
cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego, pozostaje 
na zawsze wpisana w ciało Chrystusa zmartwychwstałego, 
w te Jego chwalebne rany, które są zgorszeniem dla wiary, 
ale są również sprawdzianem wiary (por. Homilia podczas 
Kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014). 

Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełno-
sprawność przeważają w naszym życiu, będącym darem dla 
innych, doświadczenie bólu może stać się uprzywilejowa-
nym czasem łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mą-
drości serca. W ten sposób staje się zrozumiałe, dlaczego 
Hiob u kresu swego doświadczenia, zwracając się do Boga, 
mógł stwierdzić: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie 
ujrzałem Cię wzrokiem” (Hi 42,5). Również osoby zanurzo-
ne w tajemnicy cierpienia i bólu, przyjętego jednak z wiarą, 
mogą stać się żywymi świadkami tej wiary, która pozwala 
współistnieć z samym cierpieniem, pomimo że ludzka inteli-
gencja nie jest w stanie do końca go zrozumieć. 

6. Macierzyńskiej opiece Maryi, która przyjęła w swoim 
łonie i zrodziła Mądrość wcieloną, Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana, powierzam tegoroczny Światowy Dzień Chorego. 
O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się za 
wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują. 
Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu człowiekowi i przez 
samo doświadczenie cierpienia, mogli przyjąć i rozwijać w 
sobie prawdziwą mądrość serca. 

Z tym błaganiem w intencji Was wszystkich łączę moje 
Apostolskie Błogosławieństwo. 

Franciszek 


