
 

COME TO THE WEDDING! 
But they were not interested: one went off to his farm, 
another to his business… And you? 
Many are invited but not all are chosen (cf. Mat. 22:8-14) 
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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 

Fr. Józef Błaszak OFMConv. - Hospital chaplain 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

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 

Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers - Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana 

Pawła 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 - 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. - 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 Sacra-
ments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie 

świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego dzie-

dzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie na-

wzajem zachowując i dzieląc się naszymi polskimi trady-

cjami 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, wel-
coming and reaching out to all people. The parish is 

served by Conventual Franciscan Friars. 
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Saturday, October 11, 2014  
 8:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Mąż 
 4:00 pm † Eugeniusz Koc ( 1 anniv.) — Teresa with family 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimiery 
     Tchoryk — Córka i wnuk 
28th SUNDAY, October 12, 2014 - 28 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  
 9:30 am † Edward Szponak — Friends 
 10:30 am Nabożeństwo Różańcowe 
 11:00 am † Władysława i Romuald Sokołowscy — Córka Anna  
     z rodziną 
Monday, October 13, 2014 - bł. Honorata Koźmińskiego 
 7:00 am -  
 8:00 am † Aniela i Jan Duda — Wnuczka 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O powołania kapłańskie i zakonne oraz  
  † Alina i Stanisław Łuj — Rodzina 
Tuesday, October 14, 2014  
 7:00 am - 
 8:00 am † Józef Marciniak — Rodzina  
  - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Davida z racji  
     pierwszych Urodzin — Rodzice 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla syna Roberta 
    — Mama 
Wednesday, October 15, 2014 - św. Tersy od Jezusa 
 7:00 am -  
 8:00 am † John & Irene Grynkiewicz — Rodzina Rolak 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O zdrowie i błog. Boże dla rodzin Mariusza i Beaty  
  Łapuć; Urszuli i Roberta Wasiluk; Agnieszki i Tomasza  
  Trojan z dziećmi oraz Krystyny Łapuć — Mama 
Thursday, October 16, 2014 - św. Jadwigi Śląskiej 
 7:00 am -  
 8:00 am † Mariusz Kargul (1 roczn.) — Chrzestna matka 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O zdrowie i błog. Boże dla Jessalyn Lisek  
  (na trzecie urodziny) — Babcia 
Friday, October 17, 2014 - św. Ignacego Antiocheńskiego 
 7:00 am † Małgorzata Świąder (14th anniv.) — Son & family 
 6:00 pm Adoracja, Koronka i Nabożeństwo Różańcowe, 
 7:00 pm † Irena Ułaniak — Rodzina Śnietków 
Saturday, October 18, 2014 - Świętego Łukasza Ewangelisty 
 8:00 am † Irena Ułaniak — Córka z rodziną 
 4:00 pm † Stefan Kuczyński — Lucy Willis 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † Czesława i Romuald Chrzanowski 
   — Córka Helena z dziećmi 
29th SUNDAY, October 19, 2014 - NIEDZIELA MISYJNA 
 8:00 am † Stanisława i Józef Koc — Córka z rodziną 

 9:30 am † Lottie Kotarba — Neighbors 
 10:30 am Nabożeństwo Różańcowe 
 11:00 am - ZA PARAFIAN - FOR OUR PARISHIONERS (Msza dziecięca) 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Dressing for the Feast  
Our Lord's parable in today's Gospel is again 
a fairly straightforward outline of salvation 
history.  
God is the king (see Matthew 5:35), Jesus the bride-
groom (see Matthew 9:15), the feast is the  salvation 
and eternal life that Isaiah prophesies in to-
day's First Reading. The Israelites are those 
first invited to the feast by God's servants, the 
prophets (see Isaiah 7:25). For refusing repeated 
invitations and even killing His prophets, 
Israel has been punished, its city conquered 
by foreign armies.   
Now, Jesus makes clear, God has sending 
new servants, His apostles, to call not only 
Israelites, but all people - good and bad alike 
- to the feast of His kingdom. This an image 
of the Church, which Jesus elsewhere com-
pares to a field sown with both wheat and 
weeds, and a fishing net that catches good 
fish and bad (see Matthew 13:24-43, 47-50). 
We have all been called to this great feast of 
love in the Church, where, as Isaiah foretold, 
the veil that once separated the nations from 
the covenants of Israel has been destroyed, 
where the dividing wall of enmity has been 
torn down by the blood of Christ (see Ephesians 

2:11-14).  
As we sing in today's Psalm, the Lord has led 
us to this feast, refreshing our souls in the 
waters of baptism, spreading the table before 
us in the Eucharist. As Paul tells us in today's 
Epistle, in the glorious riches of Christ, we 
will find supplied whatever we need.  
And in the rich food of His body, and the 
choice wine of His blood, we have a foretaste 
of the eternal banquet in the heavenly Jerusa-
lem, when God will destroy death forever (see 

Hebrews 12:22-24).  
But are we dressed for the feast, clothed in 
the garment of righteousness (see Revelation 19:8)? 
Not all who have been called will be chosen 
for eternal life, Jesus warns. Let us be sure 
that we're living in a manner worthy of the 
invitation we've received (see Ephesians 4:1). 

By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of October 12, 2014 
12 SUN Is 25:6-10a/Phil 4:12-14, 19-20 
 Mt 22:1-14 or 22:1-10  
13 Mon Gal 4:22-24, 26-27, 31-5:1 
 Lk 11:29-32  
14 Tue Gal 5:1-6/Lk 11:37-41  
15 Wed Gal 5:18-25/Lk 11:42-46  
16 Thu Eph 1:1-10/Lk 11:47-54  
17 Fri Eph 1:11-14/Lk 12:1-7  
18 Sat 2 Tm 4:10-17b/Lk 10:1-9  
19 SUN Is 45:1, 4-6/1 Thes 1:1-5b 
 Mt 22:15-21  
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XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR OCTOBER 2014 

Universal: That the Lord may grant peace to those parts 
of the world most battered by war and violence. 

Mission: That World Mission Day may rekindle in every 
believer zeal for carrying the Gospel into all the world. 

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 8:00 am 

- Devotion to Our Lady of Częstochowa. 
♦ 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). 

MASS COUNT 
On all weekends of October in the churches of the Arch-

diocese (including our church) there will be a Mass Count. 

Although our ushers will try to do it discreetly, do not be 

surprised if you notice this action. 

PODZIĘKOWANIE OJCA WIESŁAWA 

Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele i Parafianie Mat-

ki Bożej Częstochowskiej. Z serca i z wielką 

wdzięcznością dziękuję za wspaniały dar pożegnania, 

za przepiękne słowa, śpiewy, kwiaty i prezenty. 

Niech Maryja, Częstochowska Pani i święci nasi pa-

tronowie przyczyniają się wszystkim nam wzrastać 

w wierze, w łasce i świętości u Boga i u ludzi. Bóg 

zapłać i niech Pan Was błogosławi.   

Fr. Wiesław   

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 

19 PAŹDZIERNIKA 2014 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna 
Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje 
sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powoła-
ni są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół 
jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” 
do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to uprzywilejowany 
czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się 
przez modlitwę i konkretne czyny solidarności we 
wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych. 
Jest to czas okazywania wdzięczności i radości. 
Wdzięczności – dlatego, że Duch Święty, posłany przez 
Ojca, daje mądrość i siłę tym, którzy poddają się Jego 
działaniu. Radości – dlatego, że Jezus Chrystus, Syn Oj-
ca, posłany do ewangelizacji świata, wspiera i towarzy-
szy naszym misyjnym wysiłkom. Chciałbym więc za-
prezentować biblijny obraz pokazujący radość Jezusa 
i Jego uczniów jako misjonarzy, który znajdujemy 
w Ewangelii św. Łukasza (por. 10, 21-23). 

1. Ewangelista opowiada, jak to Pan posłał siedem-
dziesięciu dwóch uczniów, po dwóch, do miast i wsi, 
aby głosili, że Królestwo Boże jest bliskie i aby przygo-
towali ludzi na spotkanie z Jezusem. Po wypełnieniu 
tej misji głoszenia uczniowie powrócili pełni radości: 
radość jest więc tematem wiodącym tego pierwszego 
i niezapomnianego doświadczenia misyjnego. Wtedy 
Boski Mistrz powiedział im: „Nie cieszcie się z tego, że 
duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego, że 
wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie 

OFFICE CLOSED ON COLUMBUS DAY 

BIURO PARAFIALNE ZAMKNIĘTE 

W poniedziałek 13 października 

z racji święta państwowego 

(Columbus Day) biuro parafialne 

będzie nieczynne. 

CHRZEST - BAPTISM 
  

JJACKACK  CCARNEYARNEY  JJOHNSONOHNSON 

10.18.2014 o godz. 4:00 pm  
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,052.00; Kolekta II - $1,252.00 
♦ In memory of William Cwikielnik  

by Freddie Cwikielnik & Beth Robson - $50; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“World Mission Sunday” - “Niedziela Misyjna”. 

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 Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - paźdz.  2014 

Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczo-

nym przez wojnę i przemoc regionom świata. 

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbu-

dził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść 

Ewangelię całemu światu. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy naszym świadectwem przyczyniali się do pomna-

żania nadziei u ludzi cierpiących i zniewolonych jakim-

kolwiek rodzajem ubóstwa.  

LICZENIE UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ 
We wszystkie weekendy października w kościołach Ar-

chidiecezji liczy się ludzi uczestniczących w Mszy świę-

tej. Choć nasi marszałkowie postarają się zrobić to dys-

kretnie, proszę się nie dziwić, jeśli zauważycie tę akcję. 

chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i powie-
dział: Wysławiam Cię, Ojcze (…) Zwracając się na osob-
ności do uczniów, powiedział: Szczęśliwe oczy, które 
widzą to, co wy widzicie” (Łk 10, 20-21.23). 

Takie są więc trzy sceny przedstawione przez Łuka-
sza. Najpierw Jezus mówi 
do uczniów, potem zwraca 
się do Ojca, a następnie po-
nownie do uczniów. Jezus 
chciał, by Jego uczniowie 
uczestniczyli w Jego rado-
ści, innej i wspanialszej od 
tego, czego wcześniej do-
świadczyli. 

2. Uczniowie byli napeł-
nieni radością, podekscyto-
wani swoją mocą uwalnia-
nia ludzi od złych duchów. 
Jednakże Jezus przestrzega 
ich, by nie cieszyli się głów-
nie z otrzymanej mocy, ale 
raczej z otrzymanej miłości, 
ponieważ: „wasze imiona 
zapisane są w niebie” (Łk 
10, 20). Uczniowie zostali obdarowani doświadcze-
niem Bożej miłości, ale także możliwością dzielenia się 
nią z innymi. To doświadczenie uczniów jest powodem 
wdzięczności i radości w sercu Jezusa. Łukasz ujął tę 
radość Jezusa w perspektywie trynitarnej komunii: 
„Jezus rozradował się w Duchu Świętym”, zwracając 
się do Ojca i wysławiając Go. Ta głęboka radość Jezusa 
wypływa z ogromnej synowskiej miłości do Jego Ojca, 
Pana nieba i ziemi, który ukrył te sprawy przed mądry-
mi i uczonymi, a objawił tym, którzy są jak małe dzieci 
(por. Łk 10, 21). Bóg jednocześnie ukrył i objawił, a w 
tej modlitwie uwielbienia najważniejsze jest, że Bóg 
objawił. Czym jest to, co Bóg objawił i ukrył? Tajemni-

ce Jego Królestwa, objawienie się Bożego panowania 
w Jezusie i zwycięstwo nad szatanem. 

Bóg ukrył to wszystko przed ludźmi zarozumiałymi, 
pysznymi, którym się wydaje, że wiedzą już wszystko. 
Są oni niejako zaślepieni przez zarozumialstwo i dlate-
go nie pozostawiają miejsca dla Boga. Każdy może ła-
two przypomnieć sobie osoby z otoczenia Jezusa, które 
On sam wielokrotnie napominał, ale przecież niebez-

pieczeństwo istnieje zawsze 
i tak samo nas dotyczy. Na-
tomiast „mali” są pokorni, 
prości, ubodzy, lekceważe-
ni, bez głosu, utrudzeni 
i obciążeni; Jezus nazywa 
ich „błogosławionymi”. Ła-
two przychodzą nam na 
myśl Maryja i Józef, rybacy 
z Galilei i uczniowie, któ-
rych Jezus powołał podczas 
przepowiadania. 

3. „Tak, Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodoba-
nie” (Łk 10, 21). Te słowa 
Jezusa należy rozumieć 
w odniesieniu do Jego we-
wnętrznej radości. Słowo 

„upodobanie” wskazuje na zbawczy i łaskawy plan Oj-
ca wobec ludzkości. To właśnie ta Boża łaskawość roz-
radowała Jezusa, ponieważ Ojciec postanowił kochać 
ludzi taką samą miłością, jaką kochał swego Syna. Po-
nadto Łukasz wspomina o podobnej radości Maryi: 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy” (Łk 1, 47). Chodzi tu o Dobrą Nowinę, 
która prowadzi do zbawienia. Maryja nosząca w swoim 
łonie Jezusa, Ewangelizatora w pełnym tego słowa zna-
czeniu, spotkała Elżbietę i rozradowała się w Duchu 
Świętym tak, że wyśpiewała swoje Magnificat. Jezus 
widząc udaną misję swoich uczniów oraz ich radość, 
rozradował się w Duchu Świętym i zwrócił się do Swe-
go Ojca w modlitwie. W obu tych przypadkach jest mo-

Nairobi, Kenia: Ojciec Kazimierz Szulc, franciszkanin udziela Chrztu świętego. 
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wa o radości ze zbawienia dokonanego przez czyn, 
gdyż miłość, jaką Ojciec kocha Syna, przychodzi aż do 
nas i poprzez Ducha Świętego ogarnia nas i daje udział 
w życiu Trójcy Świętej. 

Ojciec jest źródłem radości. Syn jest jej wyrazem, 
a Duch Święty jej dawcą. Natychmiast po uwielbieniu 
Ojca, jak nam opowiada o tym Ewangelista Mateusz, 
Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie 
na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, 
a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30). „Radość Ewan-
gelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spoty-
kają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zba-
wił, zostają uwolnieni od grze-
chu, od smutku, od wewnętrz-
nej pustki, od izolacji. Z Jezu-
sem Chrystusem rodzi się zaw-
sze i odradza radość” (Evan-
gelii gaudium, nr 1). 

Maryja miała wyjątkowe 
doświadczenie spotkania z Je-
zusem i dlatego stała się „przy-
czyną naszej radości”. Ucznio-
wie natomiast zostali powołani 
do tego, by podążać za Jezusem 
i zostać posłanymi przez Niego 
do głoszenia Ewangelii (por. 
Mk 3, 14) i to właśnie napełniło 
ich radością. Dlaczego i my tak-
że nie mielibyśmy dać się po-
rwać temu nurtowi radości? 

4. „Wielkim niebezpieczeń-
stwem współczesnego świata, 
z jego wieloraką i przygniatają-
cą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przy-
zwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszą-
cy chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych 
przyjemności oraz wyizolowanemu sumie-
niu” (Evangelii gaudium, nr 2). Dlatego ludzkość od-
czuwa wielką potrzebę czerpania ze zbawienia przy-
niesionego przez Chrystusa. Uczniowie Jezusa to ci, 
którzy pozwalają się pociągnąć coraz bardziej Jego mi-
łości oraz rozpalić ogniem zapału dla Królestwa Boże-
go i głoszenia radości Ewangelii. Wszyscy uczniowie 
Pana są powołani do ożywiania radości ewangelizacji. 
Biskupi, jako pierwsi odpowiedzialni za głoszenie, ma-
ją obowiązek wspierać lokalny Kościół w jego misyj-
nym zaangażowaniu. Powinni zdawać sobie sprawę 
z faktu, że radość głoszenia Jezusa Chrystusa wyraża 
się zarówno poprzez troskę o Jego głoszenie w najbar-
dziej odległych miejscach, jak też poprzez ciągłe wy-
chodzenie na peryferie ich własnego terytorium, gdzie 
wielu ubogich czeka na Dobrą Nowinę. 

W wielu regionach świata zaczyna brakować powo-
łań do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Często 
jest to spowodowane brakiem udzielającego się innym 
zapału apostolskiego wewnątrz wspólnot, które tracą 
entuzjazm i dlatego nikogo nie przyciągają. Radość 
Ewangelii rodzi się ze spotkania z Chrystusem i z dzie-
lenia się z ubogimi. Zachęcam więc wspólnoty parafial-
ne, stowarzyszenia i grupy do życia intensywnym bra-
terskim życiem, opartym na miłości Jezusa i wyczulo-
nym na potrzeby najuboższych. Prawdziwe powołania 
wyrastają tam, gdzie jest radość, entuzjazm i pragnie-
nie niesienia Chrystusa innym. Pośród tych powołań 
nie możemy przeoczyć świeckich powołań misyjnych. 
Od pewnego czasu wzrosła znacznie świadomość toż-
samości i misji wiernych świeckich w Kościele, jak 
również świadomość, że są powołani, aby odgrywać 

coraz bardziej odpowiedzialną 
rolę w szerzeniu Ewangelii. Dla-
tego ważną rzeczą jest, aby byli 
odpowiednio formowani do 
skutecznej działalności apostol-
skiej. 

5. „Radosnego dawcę miłuje 
Bóg” (2 Kor 9, 7). Światowy 
Dzień Misyjny jest również oka-
zją, aby ożywić pragnienie i mo-
ralny obowiązek radosnego 
uczestniczenia w misji „ad gen-
tes”. Osobista pomoc materialna 
jest znakiem ofiarowania same-
go siebie najpierw Bogu, a na-
stępnie braciom. W ten sposób 
dar materialny może stać się 
sposobem ewangelizacji świata 
budowanego na miłości. 

Drodzy bracia i siostry, w ten 
Światowy Dzień Misyjny moje myśli biegną do wszyst-
kich Kościołów lokalnych. Nie pozwólmy się okradać 
z radości ewangelizacji! Zachęcam was do zanurzenia 
się w radości Ewangelii i do pielęgnowania miłości 
zdolnej rozpalić wasze powołanie i waszą misję. Nama-
wiam każdego z was, abyście przypomnieli sobie, tak 
jakbyście odbywali wewnętrzną pielgrzymkę, tę 
„pierwszą miłość”, którą Pan rozpalił serce każdego 
z was, nie po to, by wywołać odczucie nostalgii, ale by 
trwać w radości. Uczeń Chrystusa trwa w radości, gdy 
czuje Jego obecność, wypełnia Jego wolę i dzieli się 
wiarą, nadzieją i ewangeliczną miłością. 

Prośmy przez wstawiennictwo Maryi, która jest 
wzorem pokornej i radosnej ewangelizacji, aby Kościół 
stał się przytulnym domem, matką dla wszystkich lu-
dzi i źródłem odrodzenia dla naszego świata. 

Watykan, dnia 8 czerwca 2014, w uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. 

Franciszek, Papież 

Dom Dziecka w Limuru, Kenia: 
Ojciec Arkadiusz Kukałowicz z podopiecznymi 


