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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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Saturday, June 14, 2014  

 8:00 am † Stanisław Susoł — Alicja Kozakiewicz z rodziną 

 4:00 pm † Konstanty & Stefania Yachimski, Joseph & Helen  

     Walulik — Niece 

 7:00 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

THE MOST HOLY TRINITY, June 15, 2014 - TRÓJCY ŚW. 

 8:00 am † Marianna i Franciszek Zięba — Córka z rodziną 

 9:30 am † Lena Smigelska (9th anniv.) — Family 

 10:30 am - nabożeństwo czerwcowe 

 11:00 am  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców  

   Msza dla dzieci 

Monday, June 16, 2014  
 7:00 am  Novena for living and deceased Fathers  

 8:00 am † Kazimiera Matwiejczuk — Mąż 

Tuesday, June 17, 2014  

 7:00 am † Albert Puszko — Bielawski Family 

 8:00 am  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców 

Wednesday, June 18, 2014  
 7:00 am  Novena for living and deceased Fathers 

 8:00 am † Władysław i Władysława Bacławski — Rodzina 

Thursday, June 19, 2014  

 7:00 am † Alan Quealy — Richard Rolak 

 8:00 am  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców 

Friday, June 20, 2014  

 7:00 am  Novena for living and deceased Fathers 

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

 6:30 pm - nabożeństwo czerwcowe 

 7:00 pm † Józef Sadowski (9 rocznica) — Żona z dziećmi 

Saturday, June 21, 2014  
 8:00 am  Nowenna za żyjących i zmarłych Ojców 

 4:00 pm † Mary Kukla — Family 

 7:00 pm † Mieczysław Modzelewski — Córka Dorota z rodziną 

CORPUS CHRISTI, June 22, 2014 - BOŻE CIAŁO 

 8:00 am † Władysław Trocki — Agnieszka i Adam Chojnowscy 

 9:30 am  Novena for living and deceased Fathers 

 10:30 am - nabożeństwo czerwcowe 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

The Most Holy Trinity Sunday 
We often begin Mass with the prayer from today's 

Epistle: "The grace of the Lord Jesus Christ, and 

the love of God, and the fellowship of the Holy 

Spirit be with all of you." We praise the God who 

has revealed himself as a Trinity, a communion of 

persons. 

Communion with the Trinity is the goal of our 

worship - and the purpose of the salvation history 

that begins in the Bible and continues in the 

Eucharist and sacraments of the Church. 

We see the beginnings of God's self-revelation in 

today's First Reading, as He passes before Moses 

and cries out His holy name. 

Israel had sinned in worshipping the golden calf 

(see Exodus 32). But God does not condemn them 

to perish. Instead He proclaims His mercy and 

faithfulness to His covenant. 

God loved Israel as His firstborn son among the 

nations (see Exodus 4:22). Through Israel - heirs 

of His covenant with Abraham - God planned to 

reveal himself as the Father of all nations (see 

Genesis 22:18). 

The memory of God's covenant testing of Abra-

ham - and Abraham's faithful obedience - lies 

behind today's Gospel. 

In commanding Abraham to offer his only be-

loved son (see Genesis 22:2, 12,16), God was 

preparing us for the fullest possible revelation of 

His love for the world. 

As Abraham was willing to offer Isaac, God did 

not spare His own Son but handed Him over for 

us all (see Romans 8:32). 

In this, He revealed what was only disclosed par-

tially to Moses - that His kindness continues for a 

thousand generations, that He forgives our sin, 

and takes us back as His very own people (see 

Deuteronomy 4:20; 9:29). 

Jesus humbled himself to die in obedience to 

God's will. And for this, the Spirit of God raised 

Him from the dead (see Romans 8:11), and gave 

Him a name above every name (see Philippians 

2:8-10). 

This is the name we glorify in today's Responso-

rial - the name of our Lord, the God who is Love 

(see 1 John 4;8,16). 

by dr Scott Hahn 

Scripture for the week of June 15, 2014 

15 SUN Ex 34:4b-6, 8-9/2 Cor 13:11-13 

  Jn 3:16-18  

16 Mon 1 Kgs 21:1-16/Mt 5:38-42  

17 Tue 1 Kgs 21:17-29/Mt 5:43-48  

18 Wed 2 Kgs 2:1, 6-14/Mt 6:1-6, 16-18  

19 Thu Sir 48:1-14/Mt 6:7-15  

20 Fri 2 Kgs 11:1-4, 9-18, 20 

  Mt 6:19-23  

21 Sat 2 Chr 24:17-25/Mt 6:24-34  

22 SUN Dt 8:2-3, 14b-16a 

  1 Cor 10:16-17/Jn 6:51-58  
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MOST HOLY TRINITY SUNDAY 

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). 

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 

The cards and envelopes are still available at 

the church entrance. Beginning today (June 

15th) nine Masses will 

be celebrated for the 

special intentions of all 

those whose names 

you have submitted--

and for the happy re-

pose of the souls of the 

deceased. Give your 

Dad a gift that really 

matters - the gift of 

Masses.  

 

 

CATHOLIC 

APPEAL 

2014 

Thank you to all who have already pledged their 

support to the 2014 Catholic Appeal. So far our par-

ish contributed $ 9,295. Our goal this year is to raise 

$ 17,485. Should you wish to contribute to this ap-

peal, you may use an envelope provided at the back 

of the church. 

You may also pledge your support at 

www.BostonCatholicAppeal.org. 

CCD CLASSES 
On June 15th we will end the 2013/2014 CCD 

year. A new academic year will start in September. 

Please remember to bring your Baptismal certifi-

cate to attend First Holy Communion classes. 

Thank you words go to our CCD teachers who vol-
unteer to teach our children. May God bless you 

for all your effort and heart you put in teaching. 

Have a nice summer! 

Serving 

the Spiritual Needs 

of Grieving Parents 

Losing a child under any circumstance is horrific. 

Focusing on the spirituality of the grieving process 

can help tremendously. 

Please join us. All are welcome. 

St. Anthony Shrine 

Emmaus Ministry Programs 

 One-Day Retreat: August 2 

 Weekend Retreat: November 7-9 

 Monthly Prayer/Discussion Group: First Sunday 

of each month 

 Monthly Gospel of the Day/Coffee Last Sunday 

of each month (beginning 9/28/2014) 

For more information or to register, Call (800) 919-

9332 or (617) 542-8057. For other Emmaus locations 

and programs, see www.emfgp.org or email 

info@emfgp.org. St. Anthony Shrine 

100 Arch Street, Boston, MA 02110 

ATTENTION, SINGLE CATHOLIC MEN 18-30 YEARS: 

The Knights of the Holy Eucharist, a community of 

consecrated brothers faithful to Holy Mother Church 

and dedicated to fostering reverent devotion to Our 

Eucharistic Lord, invite you to discern your vocation 

at their House of Formation, located at the Shrine of 

the Most Blessed Sacrament in Hanceville, Alabama. 

Learn more: www.knights.org. 

http://www.emfgp.org
mailto:info@emfgp.org
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $2,006.00; Kolekta II - $971.00; 

♦ In memory of Ronnie Willis 
by wife & family-$500 

♦ Church donation by Piotr Matwiejczuk - $20 
♦ Church donation by Piotr & Ewa Sudoł - $20 

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

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! 

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

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. 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

KATECHETYCZNEGO 
Dziś kończymy rok kate-

chetyczny 2013-2014. 

Dziękuję Katechetom 

za trud i czas poświę-

cony nauczaniu dzieci i mło-

dzieży. 

Wszystkim życzę udanych i miłych wakacji. 

Zapisy uczniów na religię na nowy rok będą trwały 

przez całe wakacje. Zapraszamy do biura parafialne-

go. Przypominamy, że dzieci przygotowujące się do 

I Komunii Świętej i kandydaci do Bierzmowania mu-

szą dostarczyć świadectwo Chrztu świętego. Dzieci 

do pierwszej Komunii świętej powinny ukończyć 

ósmy rok życia przed Pierwszą Komunią Świętą, 

a młodzież przed przyjęciem sakramentu Bierzmowa-

nia winna ukończyć 14 lat życia. Ponadto młodzież 

przygotowująca się do Bierzmowania proszona jest 

o zaopatrzenie się w Pismo Święte. 

Osoby chętne do nauczania religii prosimy o kontakt 

z biurem parafialnym. 

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 each Saturday  and  3 - Day tour to Wash-
ington DC and New York Tour  each Friday. 

Ziggy’s Tours 617-288-7777 

BOŻE CIAŁO 

Za tydzień uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie 
po Mszy świętej o 11:00 am, w procesji z Panem 
Jezusem realnie obecnym w Najświę-
tszym Sakramencie pójdziemy poza 
mury kościoła do czterech ołtarzy. 
Procesja ta symbolizuje, że zaprasza-
my  Pana Jezusa do naszego życia pu-
blicznego. 
Serdecznie proszę, by ołtarze przygo-
towały następujące grupy: 
- Dzieci Pierwszokomunijne 
- Weterani 
- Żywy Różaniec - pierwsza Róża 
- Żywy Różaniec - druga Róża. 
Ponadto chętnych do pomocy w przy-
gotowanie ołtarzy zapraszam na sobotę 21 czerwca 
na godz. 9:30 am oraz niedzielę 22 czerwca na go-
dzinę 9:30 am. 

DZIŚ DZIEŃ OJCA 
Z tyłu kościoła leżą kartki i koperty na 
Dzień Ojca. Od dziś przez dziewięć dni 
codziennie będzie sprawowana 
Msza święta w intencji Ojców 
zarówno żyjących jak i zmar-
łych, których imiona powie-
rzacie naszej modlitwie. Poda-
rujmy naszym Tatusiom dar 
modlitwy - dar Mszy świę-
tych. 
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KKOCHAMYOCHAMY  ZAZA  PÓŹNOPÓŹNO  

Niewielu z nas może powiedzieć, że umie ko-
chać ludzi. Niewielu z ręką na sercu może po-
wiedzieć, że zawsze jest dobrym mężem, oj-
cem, matką... Zbyt często odkrywamy jak wiele 
nam niedostaje do pełnej miłości i to nawet naj-
bliższych. Miłość to trudna sztuka i nieliczni 
otrzymują z niej ocenę bardzo dobrą. Najczę-
ściej popełniany błąd polega na tym, że kocha-
my danego człowieka za późno. Kochamy 
wówczas, gdy go już zabrakło, gdy 
miłość staje się bólem straconej 
szansy. 

Dwie dobre koleżanki żyją 
w wyjątkowej zgodzie. Ra-
zem kończą studia 
i pracują w tym samym 
zakładzie. Dla otoczenia 
są wzorem przyjaźni. Po 
kilku latach jedna z nich 
zajmuje kierownicze 
stanowisko, druga musi 
się liczyć z jej rozpo-
rządzeniami. W ciągu 
trzech miesięcy kończy 
się ich przyjaźń. Raz po 
raz dochodzi do spięć. 
Z oczu jednej i drugiej płyną łzy. W tej ciężkiej 
atmosferze pracują blisko dwa lata. W czasie 
służbowego wyjazdu, kierowniczka ginie 
w wypadku samochodowym. Koleżanka stojąc 
nad trumną odkrywa, że nie umiała jej kochać. 
Zastanawia się o jakie drobiazgi miała do niej 
pretensje, za co jej nie lubiła. W jasnym świetle 
dostrzega, że to wszystko było takie małe. Jest 
już jednak za późno. Jej serce wypełnia żal 
utraconej szansy. To z jej winy ich życie 
w ostatnich dwu latach było tak trudne. 

Jakże często tego typu przeżycia mają miejsce 
w rodzinnych układach. Mąż odkrywa, że nie 
umiał kochać żony dopiero wówczas, gdy ta od 
niego odeszła. Dziecko uświadamia sobie, że 
nie umiało kochać matki, gdy staje nad jej mo-
giłą. Za późno. Błąd, którego już nie da się na-
prawić. Ciągle uzależniamy miłość od postawy 
drugiej osoby, od spełnienia przez nią tego, cze-
go od niej oczekujemy. Ciągle mamy do innych 
pretensje, unieszczęśliwiając przez to zarówno 
ich, jak i siebie. Stąd też ciągle się spóźniamy 

z naszą miłością. 

Tylko Bóg nigdy się nie spóźnia z miłością. On 
zawsze kocha. On jest Miłością. Dla Niego ist-
nieje tylko teraz. On kocha i pragnie nas wpro-
wadzić w świat swojej miłości. Tajemnica Trój-
cy Świętej to tajemnica Miłości Boga. Nawet 
gdyby Bóg nie stworzył żadnego świata, Jego 
życiem byłaby miłość. Ojciec kocha Syna, 

a Syn Ojca, w Duchu Świętym. Tą ich mi-
łością jest objęte wszelkie stworzenie, 

a więc i każdy z nas. 

Tak niewiele rozum ludzki po-
trafi powiedzieć na temat Ta-
jemnicy Trójcy Świętej. Mo-
że Jej dotknąć tylko serce 
wypełnione prawdziwą 
miłością. Serce, które nie 
spóźnia się z miłością, 
które odkryło, że kochać 
trzeba dziś. 

Pan Bóg nas kocha. 
Stworzył nas z miłości 
i pragnie, abyśmy się 
nauczyli kochać tak, 
jak On kocha. W tym 
celu zesłał swego Syna 

na ziemię. W tym celu otacza nas ludźmi po-
trzebującymi naszej miłości. I w tym samym 
celu dopuszcza na nas bolesne doświadczenia. 
Bogu chodzi tylko o jedno, byśmy na ziemi na-
uczyli się kochać, tak jak On nas umiłował. 

Poziom życia religijnego w wielkiej mierze za-
leży od doskonałości pojęcia Boga. Nie chodzi 
tu o teoretyczne rozważania, lecz osobiste od-
krycie kim Bóg jest dla nas. Trzeba oczami ser-
ca dostrzec wszechmogącego, wszystkowiedzą-
cego, mądrego Boga i uświadomić sobie, że On 
pochyla się nad nami jako kochający Ojciec 
i zaprasza nas, przez swojego Syna, do udziału 
w ich niepojętej miłości. 

Pan Bóg nigdy nie przestaje kochać człowieka. 
Kocha nas takich jacy jesteśmy. Prawdziwa mi-
łość jest nierozerwalnie związana z chwilą 
obecną. Stąd kto się nie spóźnia z miłością, kto 
umie kochać dziś, dotyka Boga i Jego wieczno-
ści. 

Ks. Edward Staniek 


