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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - Pastor 
Fr. Wiesław Ciemięga OFMConv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFMConv. - in residence 
Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious 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 niedziele, sala J.P II,10:00 am (781-871-2991) 

 Fundacja Kultury Polskiej - Polish Cultural Foundation, 

Inc. - Mr. Andrzej Pronczuk - tel. 617-859-9910 

 Polska Szkoła Sobotnia - Polish Saturday School 

- Mr. Jan Kozak - tel. 617-464-2485 

 Chór Parafialny i Chórek Dziecięcy Promyki Jana Pawła II 

Parish Choir & Children Choir 

- Mrs. Marta Saletnik, tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 

Mr. Wincenty Wiktorowski - tel. 617-288-1649 

 Grupa AA - Sala pod kościołem. 

 Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 pm 

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 pm - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Żywy 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. 

BOSTON CATHOLIC DIRECTORY 2014 
W zakrystii i w biurze parafial-
nym można nabyć  Boston Ca-
tholic Directory 2014 - Szczegó-
łowy wykaz wszystkich instytucji 
katolickich, urzędów kurii arcy-
biskupiej, wszystkich  parafii, 
kapłanów, sióstr zakonnych, pra-
cowników kościelnych itd. Księ-
ga ta zawiera także wiele innych 
użytecznych informacji. Cena 
książki - $25. 
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Scripture for the week of June 1, 2014 

1 SUN Acts 1:12-14/1 Pt 4:13-16 

  Jn 17:1-11a  

2 Mon Acts 19:1-8/Jn 16:29-33  

3 Tue Acts 20:17-27/Jn 17:1-11a  

4 Wed Acts 20:28-38/Jn 17:11b-19  

5 Thu Acts 22:30; 23:6-11/Jn 17:20-26  

6 Fri Acts 25:13b-21/Jn 21:15-19  

7 Sat Acts 28:16-20, 30-31/Jn 21:20-25  

8 SUN Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-13 

  Jn 20:19-23  

Saturday, May 31, 2014 - Nawiedzenie św. Elżbiety przez NMP 

              - drugi dzień nowenny do Ducha Świętego 

 8:00 am † Robert Pokorski — Ala i Marek Wiktorowscy 

 4:00 pm † Stasia Górny (6th anniv.) — Family 

 6:30 pm - nabożeństwo majowe 

 7:00 pm † Wacław Chojnowski (roczn.) — Żona i dzieci 

7th SUNDAY OF EASTER, June 1, 2014 - 3 dzień nowenny 

 8:00 am † Jakub Niemczyk — Mama i siostra z rodziną 

 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN 

 10:30 am - nabożeństwo czerwcowe 

 11:00 am - Za Ojca Wiesława w 21. rocznicę święceń kapłańskich 

  - po Mszy św. Adoracja i zmiana tajemnic różańca 

 12:30 pm  - 5:00 pm — FESTYN WIOSENNY - SPRING FEST 

Monday, June 2, 2014 - 4 dzień nowenny do Ducha Świętego 

 7:00 am - In thanksgiving to Our Lady of Częstochowa  

     — Frantz Destin Jr. 

 8:00 am † Kazimierz Jagiełło — Córka z rodziną  

Tuesday, June 3, 2014 - św. Męczenników z Ugandy - 5 dzień now. 

 7:00 am † Kazimierz Pacocha — Richard Rolak 

 8:00 am † Michał Machar — Żona i dzieci 

  † Za zmarłych z rodziny Pikul — Amalia Kania 

Wednesday, June 4, 2014 - 6 dzień nowenny do Ducha Świętego 

 7:00 am † Kamila — Maria 

 8:00 am † Zofia Skonieczna — Małgorzata z rodziną 

Thursday, June 5, 2014 - Św. Bonifacego - 7 dzień nowenny 

 7:00 am † Austin J. Moran — Rolak Family 

 8:00 am † Eugenia i Edward Dąbrowski, Kazimierz Dąbrowski, 

     Stefan Dąbrowski — Rodzina 

Friday, June 6, 2014 - 8 dzień nowenny do Ducha Świętego 

 7:00 am -  
 6:00 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja, spowiedź 

 6:30 pm - nabożeństwo czerwcowe 

 7:00 pm - O zdrowie i błog. Boże dla Patrycji i Maksymiliana 

     z okazji 12. rocznicy ślubu — Własna 

Saturday, June 7, 2014 - 9 dzień nowenny do Ducha Świętego 

 8:00 am - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Norberta z okazji 

      urodzin — Rodzice 

 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS — ZA PARAFIAN 

 7:00 pm † Zofia Ciepłucha i Władysław Waloch 

     — Władzia Wygonowska z rodziną 

PENTECOST SUNDAY, June 8, 2014 - ZIELONE ŚWIĄTKI 

 8:00 am † Jan Kozakiewicz — Teresa z rodziną 

 9:30 am † Witold Matusik, Desire Caissie 

     — Agnieszka Caissie z rodziną 

 10:30 am - nabożeństwo czerwcowe 

 11:00 am - O zdrowie i błog. Boże dla Agnieszki i Adama  

     Chojnowskich oraz Ewy i Janusza Kania i ich dzieci 

    — Mama i babcia 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

Seventh Sunday of Easter 

“This is eternal life, that they may know 

you, the only true God, and Jesus Christ 

whom you have sent” (John 17:3).  

Eternal life demands “that they may know 

you, the only true God.” To understand this 

better we need to insert the adverb “as” be-

tween the two parts of the statement. The 

statement would then read, that they may 

know you AS the only true God. It is a 

statement that has meaning in a context where 

there are many competing claims to divinity. 

At the time of Jesus the Roman emperors 

claimed to be gods and were worshipped as 

such. But Jesus maintains that eternal life lies 

in recognizing that there is one, only true 

God, the God that Jesus calls his Father, and 

that every other person or thing claiming to 

be God is false. 

Eternal life demands knowledge of two 

things: they may know you, the only true 

God, and Jesus Christ whom you have 

sent.” Here again we need to insert the adverb 

“as” to clarify the meaning. So the statement 

would read, they may know you AS the only 

true God, and Jesus AS the Messiah/Christ 

whom you have sent.” The basic Christian 

faith of the early church was the faith in Jesus 

as the Messiah. The important significance of 

this confession is that the one true God who 

in Himself is invisible and unknowable has 

made Himself visible and knowable in the 

person of Jesus. Jesus is the revelation of 

God. He is Immanuel, God with us. The life 

and teachings of Jesus, therefore, become for 

us who are on the way to eternal life, the stan-

dard by which the words of any person or 

institution in this world are to be judged. We 

know the only true God and we know Him 

through the one he has sent to make Him 

known, the Messiah Jesus. 
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SEVENTH SUNDAY OF EASTER 

POPE’S PRAYER INTENTIONS - JUNE 
Universal: That the unemployed may receive support 

and find the work they need to live in 
dignity.  

Mission: That Europe may rediscover its Christian 
roots through the witness of believers. 

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 Czestochowa. 
♦ Friday - 6:00 pm - Exposition and adoration  of the 

Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy. 
Possibility for the Sacrament of Reconciliation. 
At 7:00 pm - Mass (in Polish). 

BOSTON CATHOLIC DIRECTORY 2014 

In the sacristy and parish office 
you can purchase Boston Catho-
lic Directory 2014 - a detailed 
list of all the Catholic institu-
tions, the archdiocesan curia of-
fices, parishes, priests, nuns, 
church workers, etc. The book 
also contains many other useful 
information. Price of the book - 
$25. 

SACRED HEART  
JUNE 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. 

FATHER’S DAY MASS CARDS 

The cards and envelopes are now available at 

the church entrances. 

Beginning on Father's 

Day (June 15th) nine 

Masses will be cele-

brated for the special 

intentions of all those 

whose names you will 

have submitted--and 

for the happy repose of 

the souls of the de-

ceased. Give your Dad 

a gift that really matters - the gift of Masses.  

Today, June 1st, starting from 
12:30 pm till 5:00 pm we are hav-

ing a good time at our parish 
Spring Festival. 

Please come and enjoy! 

Dziś, w niedzielę 1 czerwca, 
w godz. 12:30 pm - 5:00 pm mamy 

parafialny Festyn Wiosenny. 
Serdecznie zapraszamy! 

WYCIECZKI ZIGGY’S TOURS 

2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp w każdą 
sobotę  oraz  3-dniowa autokarem do Washing-
ton DC and NYC w każdy piątek. 

Ziggy’s Tours 617-288-7777 
 

TOURS ZIGGY’S TOURS 

2 - Day tour to Niagara Falls and 1000 Islands 
Tour on each Saturday  and  3 - Day tour to 
Washington DC and New York Tour on each 
Friday. 

Ziggy’s Tours 617-288-7777 

CHRZEST - BAPTISM 
  

OOSCARSCAR  AADAMDAM  NNOWAKOWSKIOWAKOWSKI   
06.08.2014 o godz. 11:00 am  
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KOLEKTY NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA 
Kolekta I - $1,558.00; Kolekta II - $828.00; 

♦ In loving memory of Margaret Armitage  
(Nee Kalinowski) by John Kalinowski - $500 

♦ In loving memory of Margaret Kalinowski  
by John Kalinowski - $500 

♦ In loving memory of Evelyn Rolak  
by Richard Rolak - $100 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Franciscan Seminaries. - Seminaria Franciszkańskie 

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. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

ZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCAZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCAZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA   

Matka Boża prosi o odmawianie Różań-
ca Świętego chyba we wszystkich 
swoich objawieniach. W Fatimie 
oznajmiła dzieciom, że jest Królową 
Różańca Świętego: Przyszłam na 

ziemię, by upomnieć ludzkość, aby 
ludzie więcej nie grzeszyli. Niech prze-

staną obrażać mojego Syna. Niech odma-
wiają Różaniec i niech czynią pokutę.  

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym 
wszystkim, którzy do niego należą. Kółko Różańcowe 
składa się z 20 osób i nazywa się Różą. Wszyscy członko-
wie Róży odmawiają codziennie tylko jedną tajemnicę 
Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia 
tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” 
i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę 
Różańca Świętego, ma zasługę taką samą, jakby cały Ró-
żaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, 
rzeczywiście odmawia cały Różaniec. 

Żywy Różaniec to również ofiarowanie Bogu i ludziom 
pięciu minut swojego życia dziennie. Ty-
le trwa mniej więcej odmówienie jednej 
tajemnicy. 

Święty Jan Paweł II sam modlił się 
codziennie na różańcu i zachęcał 
innych: Odmawiać Różaniec to 
znaczy udać się do szkoły Maryi 
i uczyć się od Niej, Matki i apo-
stołki Chrystusa, jak żyć całko-
wicie zgodnie z wymaganiami 
wiary chrześcijańskiej (2.paź-

dziernika 1988). 

Zainspirował on też kardynała 
Bergoglio, obecnego papieża 
Franciszka do codziennego odmawiania Różańca. 

W naszej parafii istnieje Kółko Różańcowe, lecz liczba 
członków nie jest wystarczająca do utworzenia pełnej Ró-
ży. Wielu z nas odmawia regularnie różaniec czy to pry-
watnie, czy w rodzinach. Proboszcz, który sam wstępuje 
do parafialnego Kółka Różańcowego, zaprasza także 
swych Parafian do zapisania się i ma nadzieję, że uda 
się utworzyć chociaż dwie pełne Róże. 

Zapisywać się można u zelatorki, pani Genowefy Lisek 
(tel. 617-436-5779), u proboszcza lub w kancelarii para-
fialnej. Można to zrobić podczas spotkania w niedzielę 
1 czerwca po Mszy świętej o godz. 11:00 am. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - czerwiec 
Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły 
wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by god-
nie żyć. 
Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje 
chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary 
wierzących. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby Duch Święty nauczył nas jak świadczyć o owo-
cach miłości, pokory, radości, łagodności i uprzejmo-
ści, które pochodzą od Niego.  

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
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. 

KARTKI NA DZIEŃ OJCA 

Z tyłu kościoła leżą kartki i koperty na Dzień 
Ojca. Od 15 czerwca przez dziewięć dni codzien-
nie będzie sprawowana Msza święta w intencji 
Ojców zarówno żyjących jak i zmarłych, których 
imiona powierzycie naszej modlitwie. Podaruj 
swemu Tatusiowi dar modlitwy - dar Mszy świę-
tych. 

BIERZMOWANIE 
W miniony czwartek w uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pana Jezusa w naszym kościele sakrament Bierz-
mowania przyjęli: Arek Adamkiewicz, Joanna Bafia, 
Monika Benson, Jan Eljaszuk, Daniel Fiedorczyk, 
Patryk Kania, Emilia Kapcia, Szymon Kazimierczyk, 
Julia Klincewicz, Angela Kobylińska, Eryk Kopczac-
ki, Aleksander Łazowski, Leszek Maziarz, Norbert 
Mazurek, Patryk Milewski, Nicole Miłoś, Marianna 
Pasiewicz, Mateusz Stepnowski, Tomasz Syper, An-
gela Teper i Magdalena Wierzbowska.  
Nowo bierzmowanym życzymy, by Duch Święty 
pomagał im mężnie wyznawać swą wiarę i według 
niej żyć.  
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SSŁUDZYŁUDZY  NIEUŻYTECZNINIEUŻYTECZNI  JESTEŚMYJESTEŚMY......  

Często spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy pragną 
być podziwiani, chwaleni, oklaskiwani, odznaczani orde-
rami, by pisano o nich w gazetach itd. Ci ludzie szukają 
chwały. A może i my tacy jesteśmy? Może ja taki jestem, 
smakowity, pyszny kąsek mojej egoistycznej codzienno-
ści? Drwię z siebie, ale też z każdej postaci pychy napo-
tkanej na mojej drodze, na której krzyżują się kroki dru-
giego człowieka… Pycha niewiedzy, samowystarczalno-
ści, samozwańczej wolności, szczelnego zamknięcia, ga-
szenia ostatniej iskry nadziei. 

Chwała, najwyższe podium, pierwsze skrzypce, naj-
wyższy szczyt. Czy nam się należy? A jak nie, to komu? 
Komu tak naprawdę należy się chwała, skoro istnieje taki 
termin w mowie ludzkiej? Kto jej może dostąpić? O tym 
mówi dzisiejsza Ewangelia. 

Nam zwykle szukanie chwały kojarzy się z pychą. Czyli 
jest to coś niedobrego. A w Ewangelii Pan Jezus mówi 
dziś do swego Ojca, by otoczył Go chwałą. Czy Jezusowi 
brakuje w tym momencie pokory? Nie, bo Jezus jest Bo-
giem i Jemu słusznie należy się chwała. My jesteśmy 
ludźmi i to, że mamy jakieś zdolności, zrobiliśmy coś do-
brego, powiedzieliśmy coś mądrego, to mamy to wszystko 
dzięki Panu Bogu. Chwała i uwielbienie należy się zatem 
Panu Bogu. Wyrażamy tę chwałę poprzez modlitwę, 
a zwłaszcza w czasie Mszy Świętej. Na samym początku 
odmawiamy: Chwała na wysokości Bogu… chwalimy 
Cię, wielbimy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest 
chwała Twoja. 

Każda inna modlitwa również zawiera wielbienie Pana 
Boga. I oczywiście można pomyśleć, że chwałę Panu Bo-
gu możemy oddawać tylko przez modlitwę, nic innego nie 
możemy już zrobić. W rzeczywistości jest to tylko część 
naszej chwały oddawanej Panu Bogu. Są jeszcze inne 
i bardzo dobre sposoby. Jest to nasza codzienność. Co-
dzienność, w której jest Ktoś ważniejszy niż my sami. 

Codzienność, to nasza praca, nasze oddanie rodzinie, po-
maganie drugiemu człowiekowi, obdarowanie gratisowym 
uśmiechem napotkanego na drodze człowieka, ze świado-
mością, że robimy to wszystko dla Pana Boga, dla Jego 
chwały, bo On na to wszystko patrzy. Gdy będziemy mieli 
w sobie tę świadomość, że wszystko co robimy, co mówi-
my, jak żyjemy, jak odnosimy się do drugiego człowieka, 
że robimy to wszystko dla Niego, dla Jego większej chwa-
ły, to tej chwały Mu coraz więcej dajemy. Czy dziękuje się 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie 
i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy 
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać” (Łk 17,9-10). 

Św. Paweł Apostoł pisze: „Czy jecie czy pijecie, czy co-
kolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyń-
cie.” Wszystko zatem co robimy, a czynimy zgodnie z 
przykazaniami Bożymi, oddajemy cześć Panu Bogu i peł-
nimy Jego wolę. Wtedy i my jesteśmy chwaleni przez sa-
mego Pana Boga. Ale lepiej żebyśmy o tym nie wiedzieli, 
żebyśmy nie wpadli w pychę.  

05/25/2014 Występ gościnny Promyków św. Jana Pawła II w kościele świętego Stanisława Biskupa na Brooklynie, NY 


