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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 

Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - guardian & parochial vicar 

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 - Friday - 8:00 am - 2:00 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. 

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 June 27, 2015   
 8:00 am - OKTAWA DNIA OJCA — Dzień 7 
 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  
 7:00 pm † Ireneusz Rogowski — Syn Sylwester  

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 28 - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am - O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego  
   dla Anny z rodziną — Własna  
 9:30 am - OCTAVE OF FATHER’S DAY — Day 8 
 10:30 am - Nabożeństwo czerwcowe 

Monday, June 29, 2015 - ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
 7:00 am - Safe delivery for Evelina — Parents & sister  
 8:00 am † Wincenty i Bolesława Kazmierczuk — Syn z żoną 
 7:00 pm † Ludwik, Józefa, Władysław Radziejewski  
   — Córka i siostra z mężem 

Tuesday, June 30, 2015  
 7:00 am - Safe trip for Fiedorczyk family — Mother & grandmother 
  - God’s blessings and health for children and grandchildren  
   — Mother & grandmother 
 8:00 am † Stefan i Władysława Parol, Władysław, Jerzy, Barbara  
   — Halina Parol z rodziną 
  † Siostra Nikodema Łempicka — Maria Dachtera 
  † Helena Marlej — Helena Rogowska 

Wednesday, July 1, 2015  
 7:00 am † Adam Piasecki — Family 
 8:00 am † Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych  
    i Dobrodziejów Zakonu oraz członków FZŚ 

Thursday, July 2, 2015   
 7:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Husband & son 
 7:00 pm † Jan Dąbrowski, Stanisław Dyko, Stanisław Sikora, Alina  
   i Stanisław Łuj — Rodzina 
  † Marta Popiel — Gienia Lisek 
  † Sławomir Kasprzak; - O błogosławieństwo Boże dla rodziny 
   Kasprzaków i Giełażyn — Rodzina 

Friday July 3, 2015 - Św. Tomasza Apostoła 
 7:00 am † Ewa Igielska — Father 
 6:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr., Koronka do Miłosierdzia, Spowiedź 
 7:00 pm - Dziękczynna za otrzymane łaski — Rodzina Boryczka 

Saturday July 4, 2015   
 8:00 am † Zofia Chlastawa — Syn 
 4:00 pm † Bolesław Gołębiowski — Sons 
 7:00 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 5 - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jenny Rose i Julii  
   Ubowskich z okazji 16 urodzin — Babcia i dziadek  
 9:30 am † Ruby & Joseph Jankowski — Rolak Family 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE ARISE! 

God, who formed us in His imperishable 
image, did not intend for us to die, we hear in 
today's First Reading. Death entered the 
world through the devil's envy and Adam 
and Eve's sin; as a result, we are all bound to 

die.  

But in the moving story in today's Gospel, 
we see Jesus liberate a little girl from the 

possession of death.  

On one level, Mark is recounting an event 
that led the disciples to understand Jesus' 
authority and power over even the final en-
emy, death (see 1 Corinthians 15:26). On another 
level, however, this episode is written to 
strengthen our hope that we too will be 
raised from the dead, along with all our loved 
ones who sleep in Christ (see 1 Corinthians 

15:18).  

Jesus commands the girl to "Arise!" - using 
the same Greek word used to describe His 
own resurrection (see Mark 16:6). And the con-
soling message of today's Gospel is that Je-
sus is the resurrection and the life. If we be-
lieve in Him, even though we die, we will 

live (see John 15:25-26).  

We are called to have the same faith as the 
parents in the Gospel today - praying for our 
loved ones, trusting in Jesus' promise that 
even death cannot keep us apart. Notice the 
parents follow Him even though those in 
their own house tell them there is no hope, 
and even though others ridicule Jesus' claim 
that the dead have only fallen asleep (see 1 

Thessalonians 4:13-18).  

Already in baptism, we've been raised to 
new life in Christ. And the Eucharist, like the 
food given to the little girl today, is the 

pledge that He will raise us on the last day.   

We should rejoice, as we sing in today's 
Psalm, that He has brought us up from the 
netherworld, the pit of death. And, as Paul 
exhorts in today's Epistle, we should offer 
our lives in thanksgiving for this gracious 
act, imitating Christ in our love and generos-
ity for others. 

Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of June 28, 2015 

28 SUN Wis 1:13-15; 2:23-24/2 Cor 8:7, 9, 13-

15/Mk 5:21-43 

29 Mon Acts 12:1-11/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 
16:13-19 

30 Tue Gn 19:15-29/Mt 8:23-27 

1 Wed Gn 21:5, 8-20a/Mt 8:28-34 

2 Thu Gn 22:1b-19/Mt 9:1-829 
3 Fri Eph 2:19-22/Jn 20:24-29 

4 Sat Gn 27:1-5, 15-29/Mt 9:14-17 

5 SUN Ez 2:2-5/2 Cor 12:7-10/Mk 6:1-6a 

 11:00 am † Władysław Trocki — Córka Agnieszka z rodziną  

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  † Jan i Józefa Ubowski — Syn, synowa i wnuki 

  - Alicja i Krzysztof Grochowski w 25 rocznicę ślubu  

   — Rodzina Grochowskich  

  - O powrót do zdrowia dla Barbary Bryś — Polski Amatorski  

  Teatr w Bostonie 

 11:00 am † Marianna i Franciszek Zięba — Córka z mężem 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  - O zdrowie i Boże błog. dla Grzegorza i Urszuli Boryczka  

   z okazji rocznicy ślubu, i za dzieci — Rodzice i dziadkowie 
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13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for June 2015 
Universal: That immigrants and refugees may find welcome 
and respect in the countries to which they come.  

Mission: That the personal encounter with Jesus may arouse in 

many young people the desire to offer their own lives in priest-

hood or consecrated life. 

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). 

SACRED HEART SACRED HEART   
JUNE DEVOTIONJUNE DEVOTION  

June Devotions to the Sacred Heart of 

Jesus are celebrated in our church in 

Polish on Sundays at 10:30 am and on 

Fridays at 6:30 pm. Please, come to 

pray together. 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

GGABRIELABRIEL  EERNESTRNEST  GGAJCZAKAJCZAK 

07.05.2015 o godz. 11:00 am  

MMAXIMILIANAXIMILIAN  FFRANCISZEKRANCISZEK  DDUNAJUNAJ 

07.11.2015 o godz. 4:00 pm  

MASS INTENTIONS FOR 2016MASS INTENTIONS FOR 2016  
From June 29th the Parish Office will start 

booking Holy Masses for 2016. 

BANS OF MARRIAGE 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
-  I  - 

PAWEL SMITH & ANYA KUCZYŃSKA 

LIST OJCA ROBERTA LEŻOHUPSKIEGO DO NASZYCH PARAFIANLIST OJCA ROBERTA LEŻOHUPSKIEGO DO NASZYCH PARAFIAN  
Amani na Wema (Pokój i Dobro!) 

Z rodzinnego domu w Gdańsku wyniosłem prostą prawdę, iż bez wdzięczności nie ma człowie-

czeństwa. Już jutro wracam do Nairobi, po cudownym miesiącu wśród Was w parafii Matki Bo-

żej Częstochowskiej... Dziękuję za ten piękny, pełen łaski czas, za gościnność moich przyjaciół 

o. Jana Łempickiego i o. Józefa Brzozowskiego, za dobroć Waszych serc, zaufanie, życzliwość, 

za każde dobre słowo, spojrzenie, westchnienie do Boga. Czas ruszać w dalszą drogę, do Kenii, 

do naszej misji założonej 31 lat temu wraz z dwoma innymi współbraćmi przez o. Jana, Wasze-

go proboszcza, a dla mnie prawdziwego opiekuna mojego misyjnego posłania.  

Co czynimy w Kenii? 

Nasza działalność misyjna w Kenii, oprócz narodowego Sanktuarium Maryjnego w Subukii 

oraz duszpasterstwa parafialnego, opiera się na obecności i posłudze ubogim, żyjącym w slum-

sach Nairobi, chorym na AIDS, prowadzeniu szkół, ośrodków zdrowia czy domu rehabilitacyj-

nego dla osieroconych lub molestowanych przez swoich krewnych dziewcząt.  

Pozwólcie, iż rozpocznę od Saint Anthony Children’s Home - naszego sierocińca w Limuru. Pomagając samotnym 

matkom odkryliśmy, że w o wiele większym zagrożeniu i cierpieniu są samotne, osierocone dzieci. Nie mają ani rodzi-

ców, ani domów, ani jakichkolwiek środków na przeżycie. Kiedy odwiedzaliśmy je w slumsach, zauważyliśmy, że po-

trzebują natychmiastowej pomocy. Dzieci mieszkają w szałasach zrobionych z patyków i worków foliowych. Śpią na 

gołej ziemi. Na przykład 12-letnia dziewczynka ma na utrzymaniu siedmioro młodszych braci i sióstr, gdyż ich rodzice 

nie żyją. Chodzi więc od domu do domu i żebrze o jedzenie, lub ciężko pracuje u sąsiada, który czasem da jej bochenek 

chleba za cały dzień pracy. Bezdomne dzieci nie mające żadnej opieki są też molestowane seksualnie, często napadane 

nocą i gwałcone, nawet w obecności innych dzieci. Niektóre dziewczęta w wieku 8–12 lat stały się już prostytutkami, 

bo odkryły, że jest to łatwiejszy sposób na utrzymanie siebie i młodszego rodzeństwa. Dzieci te są psychicznie i emo-

PARISH OFFICE CLOSEDPARISH OFFICE CLOSED  
On Friday and Saturday, July 3-4, the parish office will be 

closed (due to Independence Day). 

PASTOR ON VACATIONPASTOR ON VACATION  
From July 7th through 30th Father Jan Łempicki, pastor, 

will stay on his vacation. Responsible for the parish at that 

time will be Father Joseph Brzozowski, vicar. 

ZMARŁA 

Śp. CCHARLOTTEHARLOTTE  FFAMIGLETTIAMIGLETTI  

(R(RACZKOWSKIACZKOWSKI)  )  l. 91l. 91  
Wieczny odpoczynek racz jej dać, 

Panie 

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,469.00; Kolekta II - $ 937.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“H.O.P.E. - Wsparcie w wydatkach parafialnych”. 

CHURCH DONATIONS  ♦ by parishioner - $100;  
♦ by Piotr & Anna Zieliński - $50;  
♦ by James Trayers - $250 
IN MEMORY OF PIOTR MATWIEJCZUK: 
♦ by Joyce Ellis - $100 
IN MEMORY OF ARMOND MAROIS: ♦ by wife - $500 

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! 

13 NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - czerwiec 2015 

Intencja ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotykali się 

z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem 

w krajach, do których przybywają.  

Intencja misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem 

wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiaro-

wania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu 

konsekrowanym.  

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby serce każdego wierzącego w Chrystusa było otwarte 

i gotowe na przyjmowanie braci i sióstr innych narodowo-

ści i religii.  

NABOŻEŃSTWA CZERWCO-NABOŻEŃSTWA CZERWCO-
WE DO SERCA PANA JEZUSAWE DO SERCA PANA JEZUSA  
Nabożeństwa czerwcowe odprawiane 

są w naszym kościele w niedziele 

o godz. 10:30 am i w piątki o godz. 

6:30 pm. Serdecznie zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016  

Od dnia 29 czerwca można będzie zamawiać 

Msze święte na przyszły rok. 

RADIORADIO  
POLSKOPOLSKO--AMERYKAŃSKIEAMERYKAŃSKIE  

Nasz parafianin pan Carl Mackiewicz, któ-
ry od 48 lat jest DJ-em, prowadzi polsko-
amerykański program radiowy w każdą 
niedzielę wieczorem od 6:30 do 7:00 na 
WUNR 1600 AM. Zapraszamy do słucha-
nia jego audycji.  

POTRZEBNI KATECHECIPOTRZEBNI KATECHECI  
Odbyło się spotkanie z katechetami, na którym planowano 

przyszły rok katechetyczny. Ponieważ niektórzy katecheci 

nie będą mogli dalej posługiwać, potrzebujemy ochotni-

ków na ich zastępców. Chętnych do tej zaszczytnej i od-

powiedzialnej służby prosimy o zgłaszanie się do kancela-

rii parafialnej lub bezpośrednio do koordynatorki edukacji 

religijnej - pani Iwony Gajczak. 

BIURO PARAFIALNE ZAMKNIĘTEBIURO PARAFIALNE ZAMKNIĘTE  
W piątek i sobotę 3-4 lipca biuro parafialne będzie za-

mknięte (ze względu na przypadające w sobotę Święto 

Niepodległości). 

cjonalnie poranione i zastraszone; boją się wracać do swoich foliowych domków. Szukają schronienia na ulicach miasta 

Limuru, w misji i w kościele. Prawie wszystkie dzieci potrzebują opieki medycznej: są chore, niektóre zarażone wene-

rycznie, a nawet wirusem HIV. Wiele z nich, nie mając najmniejszej opieki lekarskiej, poumierało. Przez ostatnich kil-

ka lat organizujemy im pomoc rehabilitacyjną, medyczną, edukacyjną i raz dziennie posiłek. Niektóre dzieci udaje nam 

się wysłać do szkół z internatem, ale tym, co pozostały, niewiele możemy pomóc, gdyż codziennie wracają w to samo 

środowisko i do starych problemów. Kiedy rano przychodzą do nas, widzimy, kto na nowo został poraniony. Trudno 

jest nam nawet słuchać ich opowiadań.  

Sam klasztor w Limuru jest oddalony od Nairobi o 35 km. Celem zasadniczym objęcia tej placówki była myśl 

umieszczenia tu drukarni w pobliżu stolicy kraju, gdzie łatwiej jest zakupić potrzebne materiały i osiągnąć techników 

do maszyn. Oprócz drukarni Kolbe Press zorganizowaliśmy tu także centrum dla kobiet, które pomaga im w odnalezie-

niu siebie w społeczności i w rodzinie, dając możliwość nauczenia się kroju i szycia oraz, opisany wyżej, Rehabilitacyj-

ny Dom Dziecka. W Afryce biedę widać na każdym niemal kroku. Niektóre dzieci żyją w bardzo skromnych warun-

kach, otoczone jednak miłością ludzi, którym zależy na ich dobru. Trudno jednak pomagać, gdy nie ma się na to odpo-

wiednich funduszy. Nasze działania mają wymierny charakter i przynoszą zamierzony skutek. Płacimy bowiem za edu-

kację dzieci, kupujemy niezbędne przybory szklone, dożywiamy je, wspieramy najbardziej potrzebujące rodziny, żyjące 

niekiedy na skraju ubóstwa, przeznaczamy pieniądze na Dom Dziecka. Niesiemy pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona 

potrzebna. 

OJCIEC PROBOSZCZ NA OJCIEC PROBOSZCZ NA URLOPIEURLOPIE  
W dniach od 7 do 30 lipca ojciec proboszcz Jan Łempicki 

będzie przebywał na urlopie. Odpowiedzialnym za parafię 

w tym czasie będzie O. Józef Brzozowski, wikariusz. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.europeword.com%2Fblog%2Feurope%2Fthe-role-of-radio-in-development-of-europe%2F&ei=vbtcVaPnNceuyASzqoCQBw&bvm=bv.93756505,d.aWw&psig=AFQjCNGa
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Inna z naszych placówek mieści się w Nairobi South „C” - jest to powierzona nam parafia zbudowana z 24 Małych 
Wspólnot Chrześcijańskich (Small Christian Comunities) oraz wielu grup kościelnych, takich jak: Stowarzyszenie Ko-
biet Katolickich, Stowarzyszenie Mężczyzn Katolickich, Małżeństwa dla Chrystusa, Odnowa w Duchu Świętym, grupy 
młodzieżowe, ministranci, grupa tańców liturgicznych, chór, itd. Mieści się tutaj zarząd naszej Kustodii - dom kusto-
dialny pw. św. Antoniego z Padwy. Parafia obejmuje częściowo swoim zasięgiem fragment Kibery - dzielnicy slum-
sów, największej dzielnicy biedy w Afryce Wschodniej (są to drugie pod względem wielkości slumsy miejskie w Afry-

ce). Szacuje się, że 20% ludności Kibery jest zakażona wirusem HIV. 

Ruiri z kolei to nasza pierwsza placówka mi-
syjna w Kenii. Tam o. Jan zaczynał. Jest ona 
odległa od miasta Meru o 12 km. Teren po-
wierzony misji liczy 15 tys. mieszkańców, 
wśród których jest już ok. 11 tys. katolików. 
Misja obsługuje 18 stacji dojazdowych 
(najdalsza odległa o 20 km). W klasztorze 
tym został umieszczony Postulat naszej Mi-
sji, pierwszy etap formacji przyszłych zakon-
ników. W samym Ruiri jedna katolicka szko-
ła liczy 490 dzieci a szkoła średnia ma 205 
uczniów. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
miejscowego duchowieństwa i osób konse-
krowanych jak i świeckich, bracia wybudo-
wali dom rekolekcyjny p.w. Niepokalanego 
Poczęcia. Obecnie ponad 1000 osób rocznie - 
by odnowić swoje życie duchowe i bardziej 
zjednoczyć się z Bogiem - korzysta z prowa-
dzonych przez nas rekolekcji, dni skupienia, 

kierownictwa duchowego.  

W Subukia znajduje się Narodowe Sanktu-

arium Maryjne. W Kenii do tego stopnia znani jesteśmy z budowy tej „drugiej Częstochowy”, iż nazywają nas nawet 

poza granicami kraju: „Bracia z Subukii”.  Sanktuarium znajduje się 210 km na północny zachód od Nairobi w diecezji 

Nakuru, w Wielkim Rowie Tektonicznym, dokładnie na równiku, gdzie stykają się dwie połowy świata: półkula pół-

nocna z południową. Miejsce to ma szczególny charakter, zostało bowiem wybrane na Narodowe Sanktuarium Maryjne 

Kenii, malowniczego kraju leżącego w Afryce Środkowo Wschodniej. Wyboru dokonali biskupi kenijscy za sugestią 

zmarłego w opinii świętości Michała kardynała Otungi. Kardynał Otunga zaproponował też nazwę „Wioska Maryi, 

Matki Bożej”. Wszystko w tym Sanktuarium jest jeszcze w fazie początkowej. Nawet nie ma utwardzonej drogi. Piel-

grzymi z całego kraju przybywają do małej kapliczki, gdzie modlą się przy figurze Matki Bożej. Afrykańczycy kochają 

Maryję, chętnie i licznie do Niej pielgrzymują, bo Ona jest ich Matką i bez Niej czują się sierotami. Tylko w jednym 

miesiącu modliło się u stóp Maryi tu w Subukii ponad 10 tysięcy kobiet z całego kraju. Przynoszą do swojej Matki 

i Królowej Afryki dosłownie wszystko: radości i smutki, krzyże i rany zadane przez codzienne, twarde życie - przyno-

szą do Niej, no bo do kogo mają iść? 

Formacja teologiczna naszych braci znajduje się w Nairobi. Mieszkający tu klerycy uczęszczają do Międzyzakon-

nego Kolegium Teologicznego w Nairobi - Tangaza College, które jest filią Uniwersytetu Katolickiego - Catholic 

University of East Africa (CUEA). Obecnie w naszej franciszkańskiej, polskiej misji w Kenii mamy już dwudziestu 

pięciu miejscowych kapłanów-franciszkanów i ponad 30 młodych braci i kandydatów na różnych stopniach formacji: 

postulantów, nowicjuszy, braci kleryków: studentów filozofii i teologii. Wolno nam przyjąć do seminarium tylko tylu, 

dla ilu zagwarantujemy odpowiednie warunki: trzy posiłki dziennie, dach nad głową, studia filozoficzne i teologiczne, 

które wraz z formacją zakonną trwają 11 lat, godziwe warunki do nauki. 

Kenia, to przepiękny kraj niezwykłych kontrastów społecznych… Jesteśmy tam Waszymi rękami, oczami, sercem, 

jesteśmy dla nich Waszą miłością. Dziękuję, że nas podtrzymujecie, wspieracie, opiekujecie się, że zawsze jesteście 

z nami, Waszymi misjonarzami do tego ubogiego świata pełnego otwartych serc i umysłów łaknących Ewangelii. 

Z modlitwą i wdzięcznością za każde westchnienie, 
O. Robert Leżohupski 

glossator@gmail.com 

PO Box. 24177 

00502 Nairobi, Kenya 
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