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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 July 11, 2015 - św. Benedykta 

 8:00 am † Józef Marciniak — Teresa z rodziną 

 4:00 pm † Aleksander & Stefania Leniewicz — Family 

 7:00 pm - Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  

   dla Alicji i Władysława z rodziną — Własna 

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 12 - 15 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

 9:30 am † Felix & Jadwiga Bielawski — Bielawski Family 

Monday, July 13, 2015 - św. Andrzeja Świerada i Benedykta 

 7:00 am † Mary & Frank Lima — Jeanne Egan 

 8:00 am † Oliver Winsett — Ciocia 

Tuesday, July 14, 2015  - św. Kateri Tekakwita 

 7:00 am † Stanley & Edna Borowiecki — Rolak Family 

  † Mary & Frank Lima — Daughter Jeanne Egan 

 8:00 am † Edward Uchmanowicz — Marian i Karolina Ubowski 

  - O prowadzenie Boże i opiekę dla Elżbiety i Kajetana 

   — Rodzice 

Wednesday, July 15, 2015 - św. Bonawentury 

 7:00 am † Helena Marlej — Marek Grabowski 

 8:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski — Własna 

Thursday, July 16, 2015 - Matki Boskiej Szkaplerznej 

 7:00 am † Ryszard Pieprzycki — Daughter 

 7:00 pm - O Boże błogosławieństwo dla Beaty i Mariusza Kitlas  

   w roczn. ślubu — Mama 

  - Dziękczynna za zdrowie dzieci, wnuków i prawnuków 

   z prośbą o pomyślne załatwienie spraw — Babcia 

  † Tadeusz Marecki — Żona 

Friday July 17, 2015  

 7:00 am † Helena Marlej & Regina Kołakowska  

  — Janina Modzelewska 

 6:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr., Koronka do Miłosierdzia, Spowiedź 

 7:00 pm † Frank Sarnicki (30 roczn.) i zamarli z rodziny Sarnicki  

   — Mama i siostra z rodziną 

Saturday July 18, 2015 - św. Szymona z Lipnicy 

 8:00 am † Józefa Ostrowski — Rodzina 

 4:00 pm † Lillian Cavanaugh — Husband John 

 5:30 pm - Ślub: PAWEL SMITH I ANYA KUCZYNSKA 

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

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 19 - 16 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Regina i Antoni Kołakowski — Marek Grabowski 

 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE THE CHURCH’S MISSION 

In commissioning the apostles in today's 
Gospel, Jesus gives them, and us, a preview 
of His Church's mission after the resurrec-
tion. 

His instructions to the Twelve echo those 
of God to the twelve tribes of Israel on the 
eve of their exodus from Egypt. The Israel-
ites likewise were sent out with no bread and 
only one set of clothes, wearing sandals and 
carrying a staff (see Exodus 12:11; Deuteronomy 8:2-4). 
Like the Israelites, the apostles are to rely 
solely on the providence of God and His 
grace.  

Perhaps, also, Mark wants us to see the 
apostles' mission, the mission of the Church, 
as that of leading a new exodus - delivering 
peoples from their exile from God and bring-
ing them to the promised land, the kingdom 
of heaven.  

Like Amos in today's First Reading, the 
apostles are not "professionals," who earn 
their bread by prophesying. Like Amos, they 
are simply men (see Acts 14:15) summoned from 
their ordinary jobs and sent by God to be 
shepherds of their brothers and sisters. 

Again this week, we hear the theme of re-
jection: Amos experiences it, and Jesus 
warns the apostles that some will not wel-
come or listen to them. The Church is called, 
not necessarily to be successful, but only to 
be faithful to God's command. 

With authority and power given to it by 
Jesus, the Church proclaims God's peace and 
salvation to those who believe in Him, as we 
sing in today's Psalm. 

This word of truth, this gospel of salvation, 
is addressed to each of us, personally, as Paul 
proclaims in today's Epistle. In the mystery 
of God's will, we have been chosen from be-
fore the foundation of the world - to be His 
sons and daughters, to live for the praise of 
His glory. 

Let us, then, give thanks for the Church 
today, and for the spiritual blessings He has 
bestowed upon us. Let us resolve to further 
the Church's mission - to help others hear the 
call to repentance and welcome Christ into 
their lives. 

Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of July 12, 2015 

12 SUN Am 7:12-15/Eph 1:3-14 or 1:3-10 

Mk 6:7-13 

13 Mon Ex 1:8-14, 22/Mt 10:34-11:1 

14 Tue Ex 2:1-15a/Mt 11:20-2430 

15 Wed Ex 3:1-6, 9-12/Mt 11:25-27 

16 Thu Ex 3:13-20/Mt 11:28-30 

17 Fri Ex 11:10-12:14/Mt 12:1-8 

18 Sat Ex 12:37-42/Mt 12:14-21 

19 SUN Jer 23:1-6/Eph 2:13-18/Mk 6:30-34 

 11:00 am † Janina, Marysia i Jan Wiśniewski — Helen Harney 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  † Janina Staśko — Córka 

  † Antoni Biernat — Brat z rodziną 

  † Marek Romanik — Rodzina 

 11:00 am † Michał i Kazimiera Korolczuk, Maria Kozak  

   — Wnuk z rodziną 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  - O zdrowie i Boże błog. dla Anny i Neerav Trivedi z okazji  

   rocznicy ślubu oraz za Nolah — Rodzice i dziadkowie 
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15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for July 2015 
Universal: That political responsibility may be lived at all 
levels as a high form of charity. 

Mission: That, amid social inequalities, Latin American Chris-

tians may bear witness to love for the poor and contribute to a 

more fraternal society. 

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). 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

MMAXIMILIANAXIMILIAN  FFRANCISZEKRANCISZEK  DDUNAJUNAJ 

07.11.2015 o godz. 4:00 pm  

KKRYSTIANRYSTIAN  WWOJDAŁOWICZOJDAŁOWICZ 

07.12.2015 o godz. 11:00 am  

LLEILAEILA  LLUBINUBIN 

07.18.2015 o godz. 4:00 pm  

MASS INTENTIONS FOR 2016MASS INTENTIONS FOR 2016  
On June 29th the Parish Office  

started booking Holy Masses for 2016. 

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 pla-

nowano przyszły rok katechetyczny. Ponieważ nie-

którzy katecheci nie będą mogli dalej posługiwać, 

potrzebujemy ochotników na ich zastępców. Chęt-

nych do tej zaszczytnej i odpowiedzialnej służby pro-

simy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej lub 

bezpośrednio do koordynatorki edukacji religijnej - 

pani Iwony Gajczak. 

BANS OF MARRIAGE 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
-  III  - 

PAWEL SMITH & ANYA KUCZYŃSKA 

-  II  - 

MICHAEL SOLARCZYK & LINGESEE HUNG 

WSPOMNIENIE MISYJNE 
Przy naszych misjach w Kenii istnieją ośrodki zdrowia, przychodnie 

obsługiwane zwykle przez zatrudnione miejscowe pielęgniarki świec-

kie lub przez współpracujące z nami siostry zakonne. Pielęgniarka ma 

tam o wiele większe uprawnienia niż w Polsce, czy w USA. Samo-

dzielnie bada pacjentów, przepisuje lekarstwa, w które najczęściej 

można zaopatrzyć się na miejscu (często bezpłatnie lub za symbo-

liczną opłatą), zszywa rany cięte itd. Trudniejsze przypadki wymaga-

ją oczywiście wizyty u lekarza. Zwykle kilka razy w miesiącu lekarze 

odwiedzają te ośrodki, o czym ludzie są wcześniej informowani. 

W nagłych przypadkach, najczęściej nocą, misjonarze wożą pacjen-

tów do szpitala.  

Taki ośrodek zdrowia (zwany dispensary) mamy też w misji Ruiri. 

Pewnego razu przybiegła do naszego klasztoru pielęgniarka prosząc 

nas o pomoc. Otóż przyszła do niej uczennica szkoły podstawowej, 

17-letnia dziewczyna w ciąży, która prosiła ją o pomoc w popełnieniu 

aborcji. Natychmiast kazaliśmy jej przyprowadzić pacjentkę. Na imię 

miała Nkatha. Była wystraszona. Jako przyczynę swego niecnego 

zamiaru podała lęk przed rodzicami. „Jak się dowiedzą, że jestem 

w ciąży, zabiją mnie” - powiedziała. Obiecaliśmy jej, że zajmiemy się 

tą sprawą i sami porozmawiamy z rodzicami. 

Muszę tu wyjaśnić, że dorastająca dziewczyna w plemieniu Meru pod żadnym pozorem nie może bezpośrednio rozma-

wiać ze swym ojcem na jakikolwiek temat. Jeśli ma jakąś sprawę do niego, zawsze kontaktuje się za pośrednictwem 

matki. W ten sam sposób też kontaktuje się ojciec z dorastającą córką. 

Po rozmowie z misjonarzem zgodziła się, że razem z miejscowym członkiem rady parafialnej pojedziemy do jej domu 

i sami porozmawiamy z rodzicami, a raczej z ojcem, bo - jak powiedziała - jej matka wyjechała do swych rodziców na 

Siostra Anna Maria, felicjanka,  
kierowniczka ośrodka zdrowia w Ruiri 

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

Kolekta I - $1,555.00; Kolekta II - $ 1,096.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Air conditioning - Klimatyzacja”. 

CHURCH DONATION  ♦ by parishioner - $50 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Charles Gird, Józefina Szloch, Wayne & 

Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, Evelyn Basz-

kiewicz, Aniela Socha, Amalia Kania, Regina 

Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za na-

mi! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

15 NIEDZIELA ZWYKŁA 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - lipiec 2015 

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna 

była przeżywana na wszystkich poziomach jako 

wzniosła forma miłosierdzia. 

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce 

Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli 

dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój 

wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej brater-

skie. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby osoby konsekrowane, dzięki dostrzeganiu po-

trzeb ubogich i najmniejszych, były wyraźnym zna-

kiem i proroctwem dla świata.  

KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016KALENDARZ MSZY ŚWIĘTYCH NA 2016  
Od dnia 29 czerwca można zamawiać Msze święte na 

przyszły rok. 

dwa tygodnie. Gdy przybyliśmy do 

jej domu zastaliśmy tylko jej rodzeń-

stwo, ojca nie było i nikt nie wiedział, 

dokąd poszedł, ani kiedy wróci. Po-

prosiliśmy, by po powrocie on sam 

zjawił się w misji. Przyszedł następ-

nego dnia. 

Rozmowę moderował wspomniany 

radny parafialny. Nietaktem byłoby 

przejść od razu do sedna sprawy. Naj-

pierw więc rozmowa dotyczyła jego 

dobytku, kóz, owiec, krów; następ-

nym tematem była uprawa roli, co 

zasiał, jak mu obrodziło w polu itd. Potem rozmowa zeszła na temat jego dzieci. Dopiero teraz przyszedł czas na temat 

najważniejszy. Powiedzieliśmy mu, że Nkatha spodziewa się dziecka. Wcale się nie zdziwił. Zapewniał, że wie o tym 

i że jej matka też wie. Nie wiedział jednak o jej planach zamordowania nienarodzonego dziecka. Gdy mu to uświadomi-

liśmy, złapał się oburącz za głowę i począł lamentować powtarzając nieustannie „łojnano”, co w jego języku znaczy 

„ojej”. Zapewniał, iż wraz z żoną bardzo cieszą się, że wnet zostaną dziadkami. Jego lamentowanie zaś spowodowane 

było bezradnością, bo przecież nie będzie mógł zakomunikować tego swej córce bezpośrednio, będzie musiał poczekać 

aż do powrotu jej matki, a do tego czasu mogłaby ona znaleźć okazję do zbrodni na niewinnym dziecku. Po kilkunasto-

minutowym powtarzaniu „łojnano” nagle rozchmurzył się i powiedział, że znalazł wyjście: o wszystkim powie sąsiadce 

i poprosi ją, by zapewniła jego córkę Nkatha, że oboje z matką pragną jej dziecka, a jej nie będą z tego powodu robić 

żadnych przykrości. 

Po kilku miesiącach Nkatha urodziła pięknego synka, którym zaopiekowali się dziadkowie, aż mama skończy szkołę 

podstawową. 

O. Jan Łempicki 

Misyjny ośrodek zdrowia w Ruiri 

Dziękujemy wszyst-

kim, którzy wzięli 

udział w Kweście Ka-

tolickiej w Parafii 
Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Do-

tychczas zebraliśmy $18,918 kwoty docelowej 

$16,945. Poprzez Państwa wsparcie nasza wspólnota 

parafialna skutecznie zjednoczy siły z Kościołem 

ogarniającym troską bliźnich. Jeśli jeszcze nie wzięli 

Państwo udziału w Kweście Katolickiej 2015, proszę 

odwiedzić stronę www.bostoncatholicappeal.org 

lub zabrać odpowiednią kopertę dostępną przy wyj-

ściu z kościoła, Dziękujemy za modlitwy i wsparcie. 
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POPE FRANCIS IN EQUQDOR ASKS TO PRAY FOR THE FAMILY SYNOD 

During a Mass said on Mon-
day, the first full day of his 
visit to Ecuador, Pope Francis 
called for prayers that the up-
coming Synod on the Family 
might discern the needs of the 
family, an institution irreplace-
able to society.   

“The Church will celebrate the 
Ordinary Synod devoted to the family, deepen her spiritual 
discernment and consider concrete solutions to the many 
difficult and significant challenges facing families in our 
time,” the Pope said during his July 6 homily. 

“I ask you to pray fervently for this intention, so that Christ 
can take even what might seem to us impure, scandalous or 
threatening, and turn it – by making it part of his 'hour' – into 
a miracle.” 

The family “cannot be replaced by other institutions,” he 
added. For this reason, “it needs to be helped and strength-
ened, lest we lose our proper sense of the services which so-
ciety as a whole provides.” 

The Mass with the Holy Father was celebrated in Ecua-
dor's Los Samanes Park in Guayaquil, the country's largest 
city, with 1 million people in attendance, according to esti-
mates. 

Ecuador is the first stop in Pope Francis’ visit to the conti-
nent of his birth, which is taking place July 5-13. The jour-
ney will also include stops in Bolivia and Paraguay.  

In his homily, the Pope reminded the faithful that the fam-
ily is a small “domestic Church.” 

“When we experience the love of our parents, we feel the 
closeness of God’s love,” the Roman Pontiff said. 

“In our own families and in the greater family to which we 
all belong, nothing is thrown away, nothing is useless.”  

Pope Francis centered his remarks on St. John's Gospel 
account of the wedding at Cana, which was read during the 
Mass. The scene recounts Mary telling Christ that their hosts 
have run out of wine, to which he responds that it is not yet 
“his hour” – a reference to his forthcoming Passion.  

“Mary’s maternal concern is seen in her plea to Jesus,” the 
Pope said.  

“The wedding at Cana is repeated in every generation, in 
every family, in every one of us and our efforts to let our 
hearts find rest in strong, fruitful and joyful love.”  

Pope Francis invited the faithful to “journey with (Mary) to 
Cana” by following her example as shown in this scene, first 
by reflecting on her attentiveness to the needs of others.  

During the wedding scene, Mary notices that her hosts 
have run out of wine which, the Pope said, “is a sign of hap-
piness, love and plenty.” 

He compared the Gospel passage to those within families 
who have run out of this “wine” – people who feel unloved 
or neglected, or who suffer difficulties such as unemploy-
ment or illness.  

“How many elderly people feel left out of family celebra-
tions, cast aside and longing each day for a little love?” he 

said. 

In contrast, through her attentiveness and concern, Mary 
demonstrates her maternal nature toward others, Pope Fran-
cis said.  

“Mary is not a 'demanding' mother, a mother-in-law who 
revels in our lack of experience, our mistakes and the things 
we forget to do,” the Pope said. “Mary is a Mother! She is 
there, attentive and concerned.” 

Pope Francis then reflected on the example of confidence 
with which Mary approached Christ at the wedding feast.   

“Mary prays. She does not go to the steward, she immedi-
ately tells her Son of the newlyweds’ problem.” 

She receives the seemingly disheartening response from 
Christ, who says: “What does it have to do with you and me? 
My hour has not yet come.”  

Despite this reply, the Gospel recounts how Mary tells the 
servants to do as Christ tells them, bringing him large jugs of 
water which he changes into wine. 

In this scene, Mary “places the problem in God’s hands,” 
the Pope said. “Her concern to meet the needs of others has-
tens Jesus’ hour. Mary was a part of that hour, from the cra-
dle to the cross.”  

“She accepted us as her sons and daughters when the 
sword pierced her heart. She teaches us to put our families in 
God’s hands, to pray, to kindle the hope which shows us that 
our concerns are also God’s concerns.” 

Having reflected on Mary's example of prayer in Cana, 
Pope Francis spoke of the role of prayer within the family.  

“The family is a school where prayer also reminds us that 
we are not isolated individuals; we are one and we have a 
neighbor close at hand: he or she is living under the same 
roof, is a part of our life, and is in need.” 

Finally, Pope Francis observed how Mary acts, demon-
strating how service, which is “the sign of true love,” is 
learned within the family.  

In telling the servants to “do whatever he tells you,” Mary 
is giving “an invitation to us to open our hearts to Jesus, who 
came to serve and not to be served,” the Pope said.  

“We learn this especially in the family, where we become 
servants out of love for one another. In the heart of the fam-
ily, no one is rejected.” 

“The family is the nearest hospital, the first school for the 
young, the best home for the elderly.” 

Pope Francis concluded by turning back to the narrative of 
the wedding at Cana, and how, thanks to Mary, everyone 
could enjoy the “finest of wines,” especially those without 
hope.  

“The time is coming when we will taste love daily, when 
our children will come to appreciate the home we share, and 
our elderly will be present each day in the joys of life,” the 
Pope said.  

“The best wine is yet to come for those who today feel 
hopelessly lost … whisper it to the hopeless and the loveless. 
God always seek out the peripheries, those who have run out 
of wine, those who drink only of discouragement.” 


