
 

February 23, 2014 No. 8 

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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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 przed Wielkanoca - To be elected. 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  

Zostanie wybrana - To be elected before Easter. 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 

Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 Sala bł. Jana Pawła IIJohn 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. Christopher Lisek 

 Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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7th Sunday in Ordinary Time 
We are called to the holiness of God. That 

is the extraordinary claim made in both the 
First Reading and Gospel this Sunday.  

Yet how is it possible that we can be per-
fect as our Father in heaven is perfect?  

Jesus explains that we must be imitators of 
God as his beloved children (Eph. 5:1–2). 

As God does, we must love without limit -
with a love that does not distinguish between 
friend and foe, overcoming evil with good 
(see Rom. 12:21). 

Jesus himself, in his Passion and death, 
gave us the perfect example of the love that 
we are called to.  

He offered no resistance to the evil - even 
though he could have commanded twelve 
legions of angels to fight alongside him. He 
offered his face to be struck and spit upon. 
He allowed his garments to be stripped from 
him. He marched as his enemies compelled 
him to the Place of the Skull. On the cross he 
prayed for those who persecuted him (see 
Matt. 26:53–54, 67; 27:28, 32; Luke 23:34).  

In all this he showed himself to be the per-
fect Son of God. By his grace, and through 
our imitation of him, he promises that we too 
can become children of our heavenly Father.  

God does not deal with us as we deserve, 
as we sing in this week’s Psalm. He loves us 
with a Father’s love. He saves us from ruin. 
He forgives our transgressions. 

He loved us even when we had made our-
selves his enemies through our sinfulness. 
While we were yet sinners, Christ died for us 
(see Rom. 5:8).  

We have been bought with the price of the 
blood of God’s only Son (see 1 Cor. 6:20). 
We belong to Christ now, as St. Paul says in 
this week’s Epistle. By our baptism, we have 
been made temples of his Holy Spirit. 

And we have been saved to share in his 
holiness and perfection. So let us glorify him 
by our lives lived in his service, loving as he 
loves.  

Saturday, February 22, 2014 - KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA 

 8:00 am † Stanisław, Władysław i Jadwiga Łapuć - Żona i synowa 

 4:00 pm - Za Parafian - For our Parishioners 

 7:00 pm † Aleksander, Maria, Karol i Anna Błaszków - Rodzina 

Sunday, February 23, 2014 - SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Maria i Stanisław Susoł - Wnuczka Teresa z rodziną 

 9:30 am † Michalina Wrzecion & Joseph Jankowski 

                    - Evelyn Rolak & Family 

11:00 am † Robert Kupczak - Córka 

Monday, February 24, 2014 

 7:00 am - For healing from evil done in previous generations 

        - Self 

 8:00 am † Bronisław Bućko, Robert Kupczak 

        - Sylwester Rogowski z Synem 

Tuesday, February 25, 2014 

 7:00 am † Brothers, Sisters, Parents, Relatives & Benefactors 

     of the Franciscan Order 

 8:00 am † Janina Malinowska, Stanisława Kostrzewa 

        - Władzia Wygonowska z rodziną 

Wednesday, February 26, 2014  

 7:00 am † Evelyn Rolak - Ben & Roseann Cholewinski 

 8:00 am † Henryka Dąbrowska - Siostra Karolina 

Thursday, February 27, 2014  

 7:00 am † Brothers, Sisters, Parents, Relatives & Benefactors 

     of the Franciscan Order 

 8:00 am † Bracia, Siostry, Rodzice, Krewni i Dobrodzieje Zakonu

     Franciszkańskiego 

Friday, February 28, 2014 

 7:00 am - For healing from evil done in previous generations -  

   Self 

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

 7:00 pm † Robert Kupczak (1 roczn.) 

         - Agnieszka Moroz i Małgorzata Gerakis 

Saturday, March 1, 2014 

 8:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Stanisława – Krystyna 

 4:00 pm - God’s blessing & health for Grażyna 

     on her 40th Birthday – Parents 

 7:00 pm - Za Parafian - For our Parishioners 

Sunday, March 2, 2014 - ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Antoni i Józefa Mazurek, Wanda Kosnarewicz 
         - Syn i brat z rodziną 

 9:30 am † Felix & Eva Puszko - Bielawski Family 

11:00 am † Za Żołnierzy Wyklętych - Weterani Pl. #37 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Scripture for the week of Feb. 23, 2014 
23 SUN Lv 19:1-2, 17-18/1 Cor 3:16-23 

  Mt 5:38-48  

24 Mon Jas 3:13-18/Mk 9:14-29  

25 Tue Jas 4:1-10/Mk 9:30-37  

26 Wed Jas 4:13-17/Mk 9:38-40  

27 Thu Jas 5:1-6/Mk 9:41-50  

28 Fri Jas 5:9-12/Mk 10:1-12  

1 Sat Jas 5:13-20/Mk 10:13-16  

2 SUN Is 49:14-15/1 Cor 4:1-5 

  Mt 6:24-34  
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VII 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. 

BANS OF MARRIAGE 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 -  III  - 

JESSE JOHNSON  
and 

DARIA WIETECZKA 

STATEMENT OF PARISH CONTRIBUTIONS 
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. 

CATHOLIC APPEAL CAMPAIGN 
Next weekend, Our Lady of Częstochowa Parish 

will launch our 2014 Catholic Appeal parish campaign. 
With the support of the Catholic Appeal, the Archdio-
cese of Boston provides 50 pastoral, educational, and 
charitable ministries to parishes and families through-
out the Archdiocese. The goal for this year is $17,485. 

The Catholic Appeal is the most effective way we 
support the mission of the Archdiocese of Boston and 
strengthen our own parish family. The ministries sup-
ported by the Catholic Appeal directly impact what we 
do here, at Our Lady of Częstochowa Parish. 

cie innych, skraca dystans, uniża się aż do upokorzenia, 
jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotyka-
jąc cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób 
ewangelizatorzy mają «zapach owiec», a one słuchają ich 
głosu. Wspólnota ewangelizacyjna staje się zatem gotowa, 
by «towarzyszyć». Towarzyszy ludzkości we wszystkich 
jej doświadczeniach, także tych dotkliwych, nierzadko 
długotrwałych. Wie, co znaczy długo czekać, i zna wy-
trwałość apostolską. Ewangelizacja wymaga cierpliwości 
i uwzględniania ograniczeń. Wierność wobec daru Pana w 
głoszeniu Dobrej Nowiny przynosi owoce. Wspólnota 
ewangelizacyjna zwraca zawsze uwagę na owoce, ponie-
waż Pan chce ją mieć płodną. Troszczy się o ziarno i nie 
traci spokoju z powodu kąkolu. Siewca, widząc wyrastają-
cy kąkol pośród ziarna, nie reaguje, lamentując i wszczy-
nając alarm. Znajduje sposób, aby Słowo wcieliło się 
w konkretnej sytuacji i wydało owoce nowego życia, cho-
ciaż pozornie wyglądają na niedoskonałe lub niedokoń-
czone. Uczeń jest zdolny ofiarować całe życie i ryzyko-
wać nim aż po męczeństwo jako świadectwo Jezusa Chry-
stusa, ale jego marzeniem nie jest przysporzyć sobie nie-
przyjaciół, ale raczej to, aby Słowo było przyjmowane 
i ukazało swą wyzwalającą i odnawiającą moc. W końcu, 
radosna wspólnota ewangelizacyjna potrafi «świętować». 
Obchodzi i świętuje każde małe zwycięstwo, każdy krok 

NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

(Z adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium) 

Rozdział I 

MISYJNE PRZEOBRAŻENIE KOŚCIOŁA 

Przejąć inicjatywę, włączyć się, towa-
rzyszyć, przynosić owoce i świętować 

24. Kościół «wyruszający w drogę» 
stanowi wspólnotę misyjną uczniów, 
którzy przejmują inicjatywę, włączają 
się, towarzyszą, przynoszą owoc i świę-
tują. «Primerear – to przejąć inicjatywę»: 
zechciejcie wybaczyć mi ten neologizm. 

Wspólnota ewangelizacyjna doświadcza, że to Pan podjął 
inicjatywę, że On sam nas umiłował i dlatego wie, jak 
kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić 
wykluczonych. Żywi nieprzebrane pragnienie ofiarowania 
miłosierdzia jako owoc doświadczenia nieskończonego 
miłosierdzia Ojca i jego dynamicznej, wszystko ogarniają-
cej mocy. Odważmy się trochę bardziej przejąć inicjaty-
wę! W wyniku tego Kościół potrafi «włączyć się». Jezus 
umył nogi swoim uczniom. Pan angażuje się i swoich 
uczniów, klękając przed innymi, aby ich obmyć. Ale zaraz 
potem mówi uczniom: «będziecie błogosławieni, gdy we-
dług tego czynić będziecie» (J 13, 17). Wspólnota ewan-
gelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne ży-

THANK YOU FOR PAYING PARISH DUES 
We thank all our parishioners and their families who 

have already paid their annual Parish Dues. God bless 

you. Those who have not yet complied with the request 

can still do it. Please note that the fee is only $ 40 per 

family. 

Should you wish to register with the parish, we invite 

you to the parish office. You may contact us by phone 617

-268-4355. Thank you! 

ELECTIONS TO PARISH COUNCIL 

& FINANCE COUNCIL 

We are planning to have elections to the new Parish 
Council and Finance Council. Before the election, we 
want to set up a list of candidates. Therefore we request 
you, dear Parishioners, to discuss among yourselves this 
matter in the spirit of responsibility for the parish . Think 
of the right candidates for the two councils and suggest  
their names to the pastor. You can also propose your own 
candidacy. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,118.00;    Kolekta II - $831.00; 

♦ Church donation by  Marianne Munsey - $125 
♦ Na misje w Kenii od Parafianki - $1,000 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

HOPE (nasze wsparcie w wydatkach 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, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bie-

lawski, Janina Adranowicz 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

DZIĘKUJEMY ZA OPŁATY PARAFIALNE! 
Wszystkim naszym Parafianom, którzy już uiścili 

roczną opłatę parafialną (Parish Dues) i ich rodzinom 

składany serdeczne „Bóg zapłać”. Jeśli ktoś jeszcze te-

go nie zrobił a chciałby to uczynić przypominamy, że 

opłata wynosi $40 od rodziny. 

Osoby, które nie zarejestrowały się jeszcze do Para-

fii, a chciałyby to uczynić, zapraszamy do biura para-

fialnego. Pytania prosimy kierować do biura na telefon 

617-268-4355. Dziękujemy! 

ROZLICZENIE PODATKÓW 
Zaczął się czas rozliczeń podatkowych. W biurze para-

fialnym można otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożo-

nych na nasz Kościół 

DIECEZJALNA KWESTA KATOLICKA 

W następny weekend w Parafii Matki Bożej Częstochow-

skiej rozpoczynamy tegoroczną diecezjalną kwestę. Dzię-

ki tej akcji Archidiecezja Bostońska prowadzi 50 progra-

mów duszpasterskich, edukacyjnych i charytatywnych na 

korzyść parafii i rodzin w całej Archidiecezji. W tym roku 

mamy zebrać kwotę $ 17,485. 

Angażując się w tę kwestę skutecznie wspieramy misję 

naszej Archidiecezji i naszą z nią jedność oraz dajemy 

przykład dojrzałej odpowiedzialności za wspólne dzieła. 

naprzód w ewangelizacji. Radosna ewangelizacja przybie-
ra postać piękna w liturgii i codziennie pomnaża dobro. 
Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować przez 
piękno liturgii, która jest także celebrowaniem ewangeli-
zacyjnej działalności oraz źródłem odnowionej gotowości 
złożenia daru. 

II. Duszpasterstwo w nawróceniu 

25. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj dokumenty nie budzą 
takiego zainteresowania jak w innych czasach i szybko się 
o nich zapomina. Niemniej podkreślam, że to, co mam 
zamiar wyrazić, posiada programowe znaczenie i ważne 
konsekwencje. Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty 
znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby po-
dążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, 
które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim 
są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administro-
wania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «per-
manentnym stanie misji». 

26. Paweł VI zaprosił do rozszerzenia wezwania do od-
nowy, by wyrazić z mocą, że nie zwraca się tylko do jed-
nostek, lecz do całego Kościoła. Przypomnijmy ten zna-

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ 
I DO RADY FINANSOWEJ 

Na okres Wielkiego Postu planowane są wybory do Rady  

Parafialnej i Rady Finansowej. Przed wyborami chcemy 

ustalić listę kandydatów. Prosimy Was, drodzy Parafianie, 

byście w duchu odpowiedzialności za parafię, przy róż-

nych okazjach rozmawiali między sobą na temat składu 

tych obu rad i zgłaszali do proboszcza imiona i nazwiska 

kandydatów. Można też zgłaszać własne kandydatury. 

czący tekst, które nie utracił swej siły interpelacyjnej: 
«Kościół powinien pogłębić świadomość samego siebie, 
zastanawiać się nad swoją tajemnicą [...]. Z tej jasnej 
i skutecznej świadomości rodzi się spontaniczne pragnie-
nie porównania idealnego obrazu Kościoła, jakim Chry-
stus go widział, pragnął i umiłował jako swoją świętą 
i nieskalaną Oblubienicę (Ef 5, 27), z rzeczywistym obli-
czem, jaki Kościół dzisiaj przedstawia. [...] Wynika stąd 
ofiarne i niemal niecierpliwe pragnienie odnowy, to zna-
czy poprawy błędów, jakie ta świadomość piętnuje i od-
rzuca, niemal wewnętrzny egzamin w świetle wzoru, jaki 
Chrystus nam zostawił przez siebie». 

Sobór Watykański II ukazał nawrócenie Kościoła jako 
otwarcie na stałą reformę samego siebie ze względu na 
wierność Jezusowi Chrystusowi: 

«Wszelka odnowa Kościoła w istocie polega na wzrasta-
niu w wierności jego powołaniu. Chrystus wzywa piel-
grzymujący Kościół do nieustannej reformy, której Ko-
ściół, rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska, wciąż 
potrzebuje». 

Istnieją struktury kościelne, które mogą warunkować 
ewangelizacyjny dynamizm; podobnie, dobre struktury 
służą, kiedy jest życie, które je ożywia, podtrzymuje i osą-
dza. Bez nowego życia i autentycznego ewangelicznego 
ducha, bez «wierności Kościoła swojemu powołaniu», 
każda nowa struktura w krótkim czasie ulega degradacji. 
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Prawo Mojżeszowe nakazywało: „Nie będziesz ży-
wił w sercu nienawiści do brata... nie będziesz szukał 
pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego 
ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie same-
go” (Kpł 19, 17–18). Przepiękny urywek, prawdziwa 
perła Starego Testamentu, w którym już jest zamknię-
ty duch Nowego. Mimo to, zarówno sformułowanie 
prawa jak i skłonność do tłumaczenia go w tym zawę-
żonym znaczeniu doprowadziły w życiu do tego, że 
miłość bliźniego praktykowano jedynie względem 
współrodaków. 

Jezus zniósł te granice i nadał przykazaniu miłości 
braterskiej rozmiary powszechne. „Słyszeliście, że 
powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, 
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja 
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 
43–44). W rzeczywistości nie ma w Biblii mowy 
o przepisie nienawiści nie-
przyjaciół. Był to praktyczny 
skutek zniekształcenia prawa, 
które stało się normą życia. 
Jezus śmiało występuje prze-
ciw temu nakazowi i całko-
wicie go potępia. Przyszedł 
udoskonalić prawo i czyni to 
szczególnie w odniesieniu do 
miłości, którą człowiek 
wskutek swego egoizmu jest 
tak bardzo skłonny obrażać i 
sprzeciwiać się jej. Słowa, 
jakich użył Chrystus, są tak 
jasne, że nie dopuszczają dowolnego tłumaczenia. 
Chrześcijanin powinien miłować przyjaciół i nieprzy-
jaciół bez wyjątku. Powód jest jeden: jedni i drudzy 
są dziećmi Boga, dlatego wszyscy ludzie są braćmi, 
każdy jest bliźnim. W tej perspektywie nie mają racji 
bytu rozróżnienia między jednym narodem a drugim, 
między jedną rasą a drugą. Nie mają jej również roz-
różnienia oparte na miłości czy nienawiści, na dobru 
lub złu, na dobrodziejstwach czy szkodach, zniewa-
gach lub doznanych krzywdach. Nie ma żadnego po-
wodu, dla którego wolno by było nienawidzić brata, 
dziecko jednego Ojca, przedmiot tej samej miłości 
ojcowskiej. Od tego, czy przyjmuję lub odrzucani ten 
obowiązek, zależy, czy, Bóg mnie uzna lub też nie, za 
swoje dziecko. „Miłujcie się... [a] będziecie synami 
Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On spra-
wia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobry-
mi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niespra-
wiedliwych” (tamże 44–45), Jak Syn jest podobny do 
Ojca, tak chrześcijanin w stosunkach z podobnymi 

sobie ma odzwierciedlać miłość Boga ku wszystkim 
ludziom. 

Świat uważa za głupotę odpłacać za nienawiść mi-
łością, za zło dobrem, na zniewagi przebaczeniem. 
Lecz św. Paweł zauważa, że chcąc naśladować Chry-
stusa, trzeba stać się głupim, „mądrość bowiem tego 
świata jest głupstwem u Boga” (1 Kor 3, 19). Chrze-
ścijanie nie przejmują się światem, ponieważ są 
„Chrystusa, a Chrystus — Boga” (tamże 23). Należąc 
do Chrystusa stosują tylko Jego naukę, z Nim i w 
Nim pragną należeć do Boga, starając się naśladować 
Jego doskonałość nieskończoną, Jego miłość bez gra-
nic. 

MODLITWA: Nikt na świecie nie jest bardziej po-
dobny do Ciebie, o najsłodszy Jezu Chryste, niż ten, 
kto okazuje się łaskawy względem swoich nieprzyja-
ciół wyrządzających mu zło i szkodę. Ten bowiem, 
kto miłuje swojego nieprzyjaciela, naśladuje Ciebie, 

który nas umiłowałeś gdy-
śmy byli jeszcze Twoimi 
wrogami. A nie tylko nas 
umiłowałeś, lecz raczyłeś 
także umrzeć za nas śmier-
cią haniebną i modliłeś się 
za swoich oprawców. 

Nakazałeś nam miłować 
naszych nieprzyjaciół mó-
wiąc: „Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i czyńcie do-
brze tym, którzy was niena-
widzą”. A oto nagroda, jaką 
obiecujesz: „Abyście byli 

synami Ojca waszego, który jest w niebie”. 

O Panie Jezu Chryste, Ty z natury jesteś zawsze 
skłonny do miłosierdzia i przebaczenia. Jeden jest 
tylko dowód największej prawdziwej miłości: miło-
wać tego, kto nam jest przeciwny i przeszkadza na-
szym dobrym uczynkom... Pragnę Ci wyznać sercem 
i usty, że żyłem niegodnie i byłem pozbawiony, jako 
zły i przewrotny, miłości prawdziwej. A myśli, o Pa-
nie, które grzesznie żywiłem, i uczynki, które spełnia-
łem, były powodem, że nienawidziłem swego nie-
przyjaciela. Czułem odrazę względem wielu osób, 
i temu uczuciu dałem folgę w sercu i woli... 

Wspomóż mnie, o najłaskawszy Panie Jezu Chry-
ste, a przez swą najmiłosierniejszą i błogosławioną 
miłość udziel mi przebaczenia, abym poprawił nędz-
ne życie swoje, miłował Ciebie i bliźnich z miłości ku 
Tobie, do tego stopnia, by ta miłość nie ustała nigdy, 
lecz utrwaliła się w życiu wiecznym (R. Giordano). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
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