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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

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. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    7:00 AM (English) 

  6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

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 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Administrator 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak     Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk     Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski    Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester    Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY / SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN/ZAKRYSTIA – FLOWERS/KWIATY  

            Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw 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) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

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 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 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 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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   28th Sunday of Ordinary Time 
 There are words in English that can 

motivate people to greatness, encourage 

others to give, inspire heroic deeds and sati-

sfy the need for recognition and support. 

They touch the core of our being and connect 

us to each other in unique and powerful 

ways. They give us strength, determination 

and a sense of worth. One such word is love. 

Another is thanks. 

 After Jesus heals the lepers, only one 

returns to give thanks. Jesus expresses His 

surprise and His disappointment. He is not 

looking for personal accolades, but sees the 

lack of gratitude as a lack of faith. No one 

gives God thanks, but the foreigner. And his 

thanks - his faith - is his salvation. Our 

thanks is the one thing we can give back to 

God. 

 The word Eucharist means to give 

thanks. We offer the sacrifice of the Mass in 

thanksgiving for life, for salvation, for grace, 

for Jesus and for each other. We offer thanks 

when we share the Gospel, when we live our 

faith, and when we take care of one another. 

Our thanks is expressed in the words and 

deeds that bring hope and help to those who 

are most in need. When we offer thanks, we 

lose nothing, but gain every good thing that 

God offers freely to us: His grace, peace and 

love. For this, and so much more, we give 

thanks.  

Saturday, October 12, 2013 - bł. Jana Beyzyma  
8:00 AM + Regina Kolakowski (1 rocz.), int. Rodziny Nevelski  

     i Mitchell 

4:00 PM + Regina Kolakowski (1 anniv.), int. The Nevelski  

      & Mitchell Families 

7:00 PM + Aniela Maziarz, int. Władysław i Stanisława Maziarz 

Sunday, October 13, 2013  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

9:30 AM + Krzysztof Laszczak, int. Edward Leskow and wife 

10:30 AM -  Nabożeństwo Różańcowe 

11:00 AM + Władysław Trocki, int. Córka Agnieszka z rodziną 

Monday, October 14, 2013  
7:00 AM + Jan Skrzyniarz, int. Kathy & Wiesław Kotowski 

8:00 AM + Józef Marciniak, int. Rodzina 

Tuesday, October 15, 2013 - św. Teresy z Avila  
7:00 AM -  For benefactors of OLC Parish  

-  God's blessings & health for Kasia, Marcin & Tomasz 

8:00 AM + Władysława i Romuald Sokołowscy, int. Córka Anna 

  + Eleonora i Kazimierz Chojnowscy, int. Synowa  

     z rodziną 

+ Dominika i Władysław Sekcińscy, int. Wnuczka Anna 

Wednesday, October 16, 2013  
7:00 AM + Edward Pijanowski, int. Łupiński Family 

8:00 AM + Ronnie Willis, int. Irena Paliwoda 

Thursday, October 17, 2013 - św. Agnacego Antiocheńskiego  
7:00 AM -  God's blessings & health for Krystyna & family 

-  God's blessings & health for Krystyna & Magdalena  
8:00 AM + John Oleś, Joanna i Jan Oleś, int. Siostra i córka 

+ Fr. Tadeusz Kwaśniewski, Sabina Kwaśniewska 

Friday, October 18, 2013 - św. Łukasza, ewangelisty  

7:00 AM + Stefania Hawryluk (3rd anniv.), int. Antoni 

6:00 PM            -  Koronka, spowiedź i adoracja N.S., Różaniec 

7:00 PM + Irena Ułaniak, int. Córka z rodziną 

Saturday, October 19, 2013 - Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues i tow.  

8:00 AM + Wojciech Ostrowski (20 rocz.), int. Córka Ewa  

     z rodziną 

4:00 PM + Stefan Kuczyński, int.  Lucy Willis 

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Kazimiery Tchoryk,  

      int. Córka i wnuk 

Sunday, October 20, 2013  
8:00 AM + Czesława i Romuald Chrzanowscy, int. Córka Helena  

     z rodziną 

9:30 AM + Carol Sadowska, int. Family 

10:30 AM -  Nabożeństwo Różańcowe 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

               (Msza dziecięca)   

    Nabożeństwo  Różańcowe -  

         codziennie w Październiku o godz. 7:00PM  

   

 

Scripture for the week of October 13, 2013 

13 SUN 2 Kgs 5:14-17/2 Tm 2:8-13/

  Lk 17:11-19 

14 Mon Rom 1:1-7/ Lk 11:29-32 

15 Tue Rom 1:16-25/ Lk 11:37-41 36 

16 Wed Rom 2:1-11/ Lk 11:42-46 

17 Thu Rom 3:21-30/ Lk 11:47-54 

18 Fri 2 Tm 4:10-17b/ Lk 10:1-9 

19 Sat Rom 4:13, 16-18/ Lk 12:8-12 

20 SUN Ex 17:8-13/2 Tm 3:14-4:2/ 

  Lk 18:1-8 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IffsBuEezLbhWM&tbnid=HXjLIut1xDL4HM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanktuarium.pl%2Fparafia_swietej_trojcy%2Cpage%2C39&ei=5OtBUvTEC5S34APExIGoDg&bvm=bv.52434380,d.dm
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

     WORLD MISSION SUNDAY. 

The Holy Father's Prayer Intentions - OCTOBER 
People in Despair. That those feeling so crushed by life 

that they wish to end it may sense the nearness of God's 

love. 

World Mission Day. That the celebration of World Mis-

sion Day may help all Christians realize that we are not on-

ly receivers but proclaimers of God's word. 

XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Message of His Holiness Francis for the World Mission Day  
 Dear Brothers and Sisters,  
  This year, as we celebrate World Mission Day, the Year of 
Faith, which is an important opportunity to strengthen our friendship 
with the Lord and our journey as a Church that 
preaches the Gospel with courage, comes to an 
end. From this perspective, I would like to pro-
pose some reflections.  
 1. Faith is God’s precious gift, which opens our 
mind to know and love him. He wants to enter 
into relationship with us and allow us to partici-
pate in his own life in order to make our life 
more meaningful, better and more beautiful. 
God loves us! Faith, however, needs to be ac-
cepted, it needs our personal response, the 
courage to entrust ourselves to God, to live his love and be grateful for 
his infinite mercy. It is a gift, not reserved for a few but offered with 
generosity. Everyone should be able to experience the joy of being 
loved by God, the joy of salvation! It is a gift that one cannot keep to 
oneself, but it is to be shared. If we want to keep it only to ourselves, 
we will become isolated, sterile and sick Christians. The proclamation 
of the Gospel is part of being disciples of Christ and it is a constant 
commitment that animates the whole life of the Church. Missionary 
outreach is a clear sign of the maturity of an ecclesial community. 
(BENEDICT XVI, Verbum Domini, 95). Each community is "mature" 
when it professes faith, celebrates it with joy during the liturgy, lives 
charity, proclaims the Word of God endlessly, leaves one’s own to take 
it to the "peripheries", especially to those who have not yet had the 
opportunity to know Christ. The strength of our faith, at a personal and 
community level, can be measured by the ability to communicate it to 
others, to spread and live it in charity, to witness to it before those we 
meet and those who share the path of life with us.  

  2. The Year of Faith, fifty years after the beginning of the Second 

Vatican Council, motivates the entire Church towards a renewed awa-

reness of its presence in the contemporary world and its mission 

among peoples and nations. Missionary spirit is not only about geogra-

phical territories, but about peoples, cultures and individuals, because 

the "boundaries" of faith do not only cross places and human traditions, 

but the heart of each man and each woman. The Second Vatican Co-

uncil emphasized in a special way how the missionary task, that of 

broadening the boundaries of faith, belongs to every baptized person 

and all Christian communities; since "the people of God live in commu-

nities, especially in dioceses and parishes, and becomes somehow 

visible in them, it is up to these to witness Christ before the na-

tions" (Ad gentes, 37). Each community is therefore challenged, and 

invited to make its own, the mandate entrusted by Jesus to the Apo-

stles, to be his "witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Sama-

ria and to the ends of the earth" (Acts 1:8) and this, not as a secondary 

aspect of Christian life, but as its essential aspect: we are all invited to 

walk the streets of the world with our brothers and sisters, proclaiming 

and witnessing to our faith in Christ and making ourselves heralds of 

his Gospel. I invite Bishops, Priests, Presbyteral and Pastoral Councils, 

and each person and group responsible in the Church to give a promi-

nent position to this missionary dimension in formation and pastoral 

programmes, in the understanding that their apostolic commitment is 

not complete unless it aims at bearing witness to Christ before the 

nations and before all peoples. This missionary aspect is not merely a 

programmatic dimension in Christian life, but it is also a paradigmatic 

dimension that affects all aspects of Christian life.  

 

Rosary Devotions  

in October - every day  

at 7:00 PM (in Polish)  

    JULY 2013 
           INCOME: $21,645.90 

         EXPENSES: $20,872.29  

             PROFIT: $773.61 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every 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). 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already pledged their support 

to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish contributed 

$14,975. If you have not yet participated in the Appeal, 

you can make your pledge by completing one of the forms 

available at the back of the church or by contacting the 

parish office. You may also pledge your support to the 

parish campaign at www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. Thank you for your 

prayers and support of this important effort. 

Liczenie wiernych / The Mass Count! 
 W nadchodzące niedziele października 

oraz pierwszą niedzielę listopada będzie liczenie 

wiernych naszej parafii przez  naszych marszał-

ków. Dziękujemy wszystkim parafianom za 

życzliwość i współpracę przy liczeniu. 

 During  three consecutive  weekends of 

October and the first of November we shall count 

worshipers in our parish. This will be conducted 

by our ushers. Thank you for your cooperation. 

http://www.google.com/imgres?q=rozaniec&start=136&um=1&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=gup3M0hfa2rX7M:&imgrefurl=http://forum.siostryzorlika.pl/viewtopic.php%3Ff%3D20%26t%3D186&docid=LklDIV4gCBo6UM&imgurl=http://www.topaz.info.pl/images/galleries/g
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

         ŚWIATOWĄ NIEDZIELĘ MISYJNĄ. 

● Kolekta I  - $2,081.00          

● Kolekta II - $1,035.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW Październik 

Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się 

tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli 

odczuć bliskość Bożej miłości.  

Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia 

Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, 

że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa 

Bożego. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby Pan przymnożył nam wiary i uczynił nas bar-

dziej odważnymi i zdolnymi do działania w naszym 

powołaniu misyjnym. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 
 W tym roku Światowy Dzień Misyjny będziemy obchodzić 
pod koniec Roku Wiary. Jest to wspaniała okazja, aby umocnić naszą 
przyjaźń z Panem i nasze wędrowanie z Nim jako Kościół, który od-
ważnie głosi Ewangelię. W takiej perspektywie chciałbym zapropono-
wać kilka refleksji. 

1. Wiara jest cennym darem Boga, który 
otwiera naszego ducha, byśmy mogli Go 
poznać i kochać. On chce nawiązać z nami 
relację, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego 
życiu i uczynić nasze życie bardziej sensow-
nym, lepszym, piękniejszym. Bóg nas kocha! 
Jednakże wiara musi być przyjęta. Domaga 
się więc naszej osobistej odpowiedzi, odwa-
gi, by Bogu zaufać, by żyć Jego miłością, 
wdzięczności za Jego nieskończone miło-
sierdzie. Ponadto nie jest ona darem zare-
zerwowanym jedynie dla niektórych, ale 

ofiarowanym z hojnością. Wszyscy powinni móc doświadczyć radości 
czucia się kochanymi przez Boga, radości zbawienia! Jest to dar, któ-
rego nie wolno zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić: gdyby-
śmy chcieli zatrzymać go jedynie dla siebie, stalibyśmy się wówczas 
chrześcijanami wyizolowanymi, jałowymi i chorymi. 
 Głoszenie Ewangelii jest nieodłączne od faktu bycia uczniem 
Chrystusa i zakłada nieustanne zaangażowanie, które podtrzymuje 
całe życie Kościoła. „Misyjny zapał jest wyraźnym znakiem dojrzałości 
wspólnoty kościelnej” (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum 
Domini, 95). Każda wspólnota jest „dojrzała” wówczas, gdy wyznaje 
wiarę, celebruje ją z radością podczas liturgii, gdy żyje miłością i głosi 
bez wytchnienia słowo Boże wychodząc ze swego zamknięcia, aby je 
nieść również na „peryferie”, zwłaszcza tym, którzy nie mieli jeszcze 
możliwości poznania Chrystusa. Trwałość naszej wiary na płaszczyź-
nie osobistej i wspólnotowej mierzy się również zdolnością przekazy-
wania jej innym, rozpowszechniania jej, przeżywania jej w miłości, 
dawania o niej świadectwa wobec tych, którzy się z nami spotykają  
i dzielą z nami drogę życia. 

2. Rok Wiary, obchodzony pięćdziesiąt lat po rozpoczęciu 
Soboru Watykańskiego II, wzywa nas do tego, aby cały Kościół odno-
wił świadomość swojej obecności we współczesnym świecie, swojej 
misji wśród ludów i narodów. Jego charakter misyjny nie jest tylko kwe-
stią obszarów geograficznych, lecz odnosi się do ludów, kultur i osób 
właśnie dlatego, że „granice” wiary nie przebiegają tylko przez terytoria 
i tradycje ludzkie, ale też i przez serce każdego człowieka. Sobór Wa-
tykański II w sposób szczególny podkreślił, że obowiązek misyjny, 
obowiązek poszerzania granic wiary jest znamienny dla każdego 
ochrzczonego i dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej: „Ponieważ zaś 
Lud Boży żyje we wspólnotach, przede wszystkim diecezjalnych i para-
fialnych, i w nich niejako okazuje się widoczny, muszą również i one 
świadczyć o Chrystusie wobec narodów” (Dekret Ad Gentes, 37). 

Każda wspólnota jest zatem wezwana i zaproszona do tego, 
aby uczyniła swoim nakaz Jezusa skierowany do Apostołów, aby stali 
się „świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii i aż po krańce 
ziemi” (Dz 1, 8) i to nie jako drugorzędny aspekt chrześcijańskiego 
życia, ale zasadniczy. Wszyscy bowiem jesteśmy posłani na drogi 
świata, aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc o naszej 
wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii.  

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii  

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $14,975. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary. 

Spotkania Ministrantów!  
Odbywają się w sali Jana Pawła II  

w każdą drugą niedzielę miesiąca  

o 10:00 AM. Spotkania prowadzi  

p. Eugeniusz Bramowski.  

Zachęcamy do zgłaszania się no-

wych kandydatów chętnych do 

służenia Panu Bogu przy ołtarzu.  

   Nabożeństwo  Różańcowe -  
    codziennie w Październiku  

 o godz. 7:00PM. Zapraszamy! 

   Światowa Niedziela Misyjna!  
W Roku Wiary Kościół obchodzi Światowy Dzień Mi-

syjny wzywając wszystkich wierzących do udziału  

w misji ad gentes względem wszystkich ludzi z całego 

świata. Mężczyźni i kobiety naszych czasów potrzebują 

światła, które oświetla im drogę, jaką tylko Chrystus 

może dać. To my mamy wnieść do świata świadectwo 

wiary nadzieli i miłości! Niech Chrystus napełni Nas 

gorliwością do stania się prawdziwymi uczniami i mi-

sjonarzami Jezusa Chrystusa, który nas miłuje i kocha.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ministranci&source=images&cd=&cad=rja&docid=qLCxq0qOZfA3ZM&tbnid=p8Nv4RALWDeBHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wolkaniedzwiedzka.pl%2F%3Fministranci%2C105&ei=ikQnUphpt6zgA77ugeAN&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjC
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 Człowiek przez lata rośnie w rodzinie lub środowisku, 
które się o nie troszczy, a każda godzina życia jest darem oto-
czenia dla niego. Tak ubogacany winien nieustannie doskonalić 
swą wdzięczność za otrzymane dobro.  
 Wdzięczność winna być oddechem ducha. W rzeczywi-
stości natomiast jej miejsce zajmują pretensje i żądania, które 
wymuszają od otoczenia kolejne dary. Wielu kończy szkołę pod-
stawową i nie rozumie sensu wdzięczno-
ści; kończy gimnazjum i nie umie dzięko-
wać, kipi natomiast żądaniami, pretensja-
mi, oczekiwaniami... Osiąga prawną doj-
rzałość i wchodzi w odpowiedzialne ży-
cie, a nie umie okazać wdzięczności.  
 Na szczęście żyją wśród nas 
świadkowie wdzięczności. Córka, lat 17, 
po raz pierwszy w życiu usłyszała z ust 
taty pod adresem mamy słowo – dzięku-
ję. Przeżyła to tak mocno, że przepłakała 
całą noc. Nauczyła się wdzięczności od 
mamy, tata tej umiejętności nie posiadał i 
ona nad tym cierpiała. Jedno słowo ojca 
– dziękuję – ukazało rys jego serca dla 
niej nieznany. Była szczęśliwa. Chciała 
słyszeć to słowo już do końca życia. 
 Chrystus po cudzie uzdrowienia 
trędowatych stawia pytanie: „Gdzie jest 
dziewięciu? Żaden się nie znalazł, by 
wrócić i oddać chwalę Bogu, tylko ten 
cudzoziemiec” (Łk 17,17-18).  
 Jest w tym pytaniu jakiś głęboki 
ból serca Mistrza z Nazaretu z powodu 
tego, że Jego rodacy nie opanowali sztuki okazywania wdzięcz-
ności. Te słowa Jezusa są czytelnym wskazaniem roli, jaką w 
życiu człowieka odgrywa wdzięczność okazana Bogu i ludziom. 
 Żyjąc w świecie narzekania, krytykanctwa, pretensji, 
potrzebujemy świadków wdzięczności. Ona jest pierwszym kro-
kiem w stronę Boga, od którego otrzymujemy wszystko co posia-
damy, i w stronę wartościowych ludzi, którzy nie żyją dla siebie, 
ale dla innych. Ten, kto żyje dla siebie, nie umie dziękować, on 
tylko czeka na kolejne dary od wszystkich, którzy go otaczają. 
Eucharystia to dziękczynienie. W każdą niedzielę uczestniczymy 
w modlitwie Kościoła, która jest lekcją dziękczynienia, zawsze, 
wszędzie i za wszystko. 
 Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam historię uzdro-
wienia dziesięciu trędowatych podczas wędrówki Jezusa do Je-
rozolimy. Z tych uzdrowionych przez Niego, tylko jedna osoba 
była obcokrajowcem, a dziewięciu z nich było Żydami, tak jak  
i Jezus Chrystus. Mimo to, tylko ów cudzoziemiec – Samaryta-
nin, zdobył się na gest podzięki za uleczenie. Tylko on okazał się 
wdzięczny. Po swym ozdrowieniu wrócił i padł do nóg Zbawicie-
la.  
 Dlaczego pozostali nie okazali wdzięczności? Przecież 
sami prosili – „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” (Łk17,13). 
Trudno to orzec. Możliwe, że spowodowane to było ich zaślepie-
niem, a może i radością z odzyskanego zdrowia. Wiemy za to, 

że nie okazali oni należnej wdzięczności, a okazał ją za to ktoś, 
komu Jezus powinien być zupełnie obcy.  
 Jakoś dziwnie często jest tak, że zdarza nam się o wie-
le lepiej traktować obce nam osoby, niż naszych najbliższych. 
Chcemy wypaść przed nieznajomymi dotąd ludźmi jak najlepiej, 
pokazać się z tej lepszej strony, ale nie to akurat kierowało Sa-
marytaninem. On okazał zwykłą, ludzką wdzięczność za otrzy-

many dar. Zdobył się na piękne słowo – 
dziękuję, które często, tak ciężko przy-
chodzi wymówić wielu z nas i na doda-
tek, jego podziękowanie było prawdziwe.  
 Żyjemy w czasach, w których 
wiele rzeczy przychodzi nam coraz ła-
twiej. Często odnosimy wrażenie, że 
wiele nam się od państwa, czy tez od 
innych osób po prostu należy. Przywykli-
śmy do tego, że codziennie „los” obdaro-
wuje nas czymś nowym i nawet nie 
zwracamy uwagi na piękniejsze chwile. 
Raz jest lepiej, a raz gorzej, ale jakoś 
nam idzie.  
 Nawet, gdy powodzi nam się 
coraz lepiej, to przyjmujemy podarki od 
życia bez refleksji, bez zastanowienia 
nad naszym życiem i różnymi w nim 
zdarzeniami, a przecież nie wszystko 
jest zależne od nas. Czy pamiętamy  
o tym by dziękować bliskim, otaczają-
cym nas osobom oraz przede wszystkim 
Bogu, za to, co nas spotyka?  
 Jeżeli o podziękowaniach pa-

miętamy, to nasze słowa często są jedynie pustym sformułowa-
niem, które jest tak naprawdę pozbawione treści. Często zdarza 
nam się wypowiadać owe podziękowania w sposób odruchowy, 
traktując je jako zwykłą formułkę do odklepania ze zwykłej 
uprzejmości i nie ma w tych słowach prawdziwej wdzięczności.  
 Tymczasem, to właśnie wdzięczność jest prawdziwą 
cnota. Nie świadczy o nas umiejętność używania grzecznościo-
wych formułek, a umiejętność okazania wdzięczności, bowiem to 
w niej jest dobro, które powinno cechować każdego chrześcijani-
na. Pamiętajmy o cnocie wdzięczności i prawdziwie dziękujmy 
Bogu, bliskim, światu, który nas otacza. Żyjmy prawdziwie  
i prawdziwie wierzmy, bo to wiara uzdrawia i sprawia, że stajemy 
się Jego godni. Nie żyjmy fałszywie.  
 Ewangelia poucza więc nas o konieczności wdzięczno-
ści względem Boga, który obdarza nas swoimi darami. Wobec 
niewdzięczności dziewięciu spośród dziesięciu uzdrowionych 
trędowatych Jezus wypowiada tę skargę: Czy nie dziesięciu zo-
stało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie zna-
lazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu.  
 Starajmy się, aby w stosunku do naszego postępowania 
nigdy takie słowa nie stały się aktualne. Chciejmy dostrzegać 
dary Boże i trwać w dziękczynieniu za nie. Wdzięczność wobec 
Boga jest szczególna cechą biblijnej pobożności. 

Wdzięczność wobec Boga i ludzi... 


