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

Fr. Jerzy Żebrowski OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - guardian & parochial vicar 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

KATECHECI / CATECHISTS  
Katarzyna Chludzińska - kl. 0; Elżbieta Sokołowska - kl. 1;  

 Anna Maziarz - 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, Beata Kozak, Małgorzata Sokołowski, 
Urszula Boryczka, Danuta Surowiec-Ramos - 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 September 19, 2015   

 8:00 am † Tadeusz Susoł — Monika i Wojciech Bańkowscy 

 4:00 pm - God’s blessing & health for Oliver Gajczak on his 4th birthday 

   — Parents 

 7:00 pm † Adela Lizesewska, Czesława Chrzanowska, Marysia i Jan  

   Wiśniewski, Janina Wiśniewska — Helen Harney 

25th SUNDAY in Ordinary Time, September 20, 25 NIEDZIELA Zwykła 

       DOŻYNKI POLONIJNE - POLISH HARVEST FESTIVAL 

 8:00 am † Bronisław Kania — Żona, dzieci i wnuki 

 9:30 am - 25th Wedding Anniv. of Mr. & Mrs. Howard & Deborah  

  Vinton — Family  

Monday, September 21, 2015 - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA 

 7:00 am -  
 8:00 am † Ewa Igielska — Tata 

Tuesday, September 22, 2015  

 7:00 am † Mary Howland — Anna Chojnowska 

 8:00 am † Jan Skrzyniarz (roczn.) — Rodzina 

  † Tadeusz Susoł — Ela i Henryk Jurek 

  † Helena Rusinek — Dzieci 

Wednesday, September 23, 2015 -  św. Pio z Pietrelciny 

 7:00 am - 
 8:00 am † Tadeusz Susoł — Teresa i Stanisław Kocięba z rodziną 

Thursday, September 24, 2015  

 7:00 am † Anna Poseff — Anna Chojnowska 

 7:00 pm † Stanisław i Jadwiga Giełażyn — Syn z rodziną 

  † Z rodz. Cholewiński, Wolk, Węgliński, Tukendorf  

   — Jerzy Cholewiński 

  † Tadeusz Susoł — Asia z rodziną 

Friday September 25, 2015 - Bl. Władysława z Gielniowa 

 7:00 am - 
 6:00 pm - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do  

   Miłosierdzia Bożego, Spowiedź 

 7:00 pm † Tadeusz i Teresa Dachtera — Córka i wnuczka z rodziną  

Saturday September 26, 2015   

 8:00 am † Tadeusz Susoł — Żona 

 4:00 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

 7:00 pm † Romuald i Czesława Chrzanowscy — Córka Janina z rodziną 

26th SUNDAY in Ordinary Time, September 27, 26 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am † Jakub Niemczyk (5 roczn.) — Mama i siostra z rodziną 

 9:30 am - God’s blessing & health for Richard Rolak — Friends  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Servant of All 

In today's First Reading, it's like we have our 
ears pressed to the wall and can hear the mur-

derous grumblings of the elders, chief priests 
and scribes - who last week Jesus predicted 
would torture and kill Him (see Mark 8:31; 

10:33-34).  
The liturgy invites us to see this passage 

from the Book of Wisdom as a prophecy of the 

Lord's Passion. We hear His enemies complain 
that "the Just One" has challenged their author-
ity, reproached them for breaking the law of 

Moses, for betraying their training as leaders 
and teachers.  

And we hear chilling words that foreshadow 
how they will mock Him as He hangs on the 
cross: "For if the Just One be the Son of God, 

He will...deliver Him..." (compare Matthew 
27:41-43). 

Today's Gospel and Psalm give us the flip 

side of the First Reading. In both, we hear of 
Jesus' sufferings from His point of view. 

Though His enemies surround Him, He offers 
himself freely in sacrifice, trusting that God 
will sustain Him.  

But the apostles today don't understand this 
second announcement of Christ's passion. They 
begin arguing over issues of succession -- over 

who among them is greatest, who will be cho-
sen to lead after Christ is killed.  

Again they are thinking not as God, but as 

human beings (see Mark 8:33). And again Je-
sus teaches the Twelve -- the chosen leaders of 

His Church -- that they must lead by imitating 
His example of love and self-sacrifice. They 
must be "servants of all," especially the weak 

and the helpless - symbolized by the child He 
embraces and places in their midst.  

This is a lesson for us, too. We must have the 

mind of Christ, who humbled himself to come 
among us (see Philippians 2: 5-11). We must 

freely offer ourselves, making everything we 
do a sacrifice in praise of His name.  

As James says in today's Epistle, we must 

seek wisdom from above, desiring humility not 
glory, and in all things be gentle and full of 
mercy. 

By Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of September 20, 2015 
20 SUN Wis 2:12, 17-20/Jas 3:16-4:3/Mk 

9:30-37 

21 Mon Eph 4:1-7, 11-13/Mt 9:9-13 

22 Tue Ezr 6:7-8, 12b, 14-20/Lk 8:19-21 

23 Wed Ezr 9:5-9/Lk 9:1-6 

24 Thu Hg 1:1-8/Lk 9:7-9 

25 Fri Hg 2:1-9/Lk 9:18-22 

26 Sat Zec 2:5-9, 14-15a/Lk 9:43b-4536 

27 SUN Nm 11:25-29/Jas 5:1-6/Mk 9:38-43, 

45, 47-48 

 11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

† Michał Sajnacki — Grono Pedagogiczne Szkoły Języka Polskiego 

† Genowefa Pokornicki — Feliksa Jakowicki 

† Genowefa Pokornicki — Danuta Radko 

 11:00 am † Wacław Chojnowski — Syn Adam z rodziną 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze — Własna 
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25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - HARVEST FESTIVAL 

POPE’S PRAYER INTENTIONS for September 2015 

Universal: That opportunities for education and em-

ployment may increase for all young people. 

Mission: That catechists may give witness by living 

in a way consistent with the faith they proclaim. 

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). 

HARVEST FESTIVAL  
Today, on September 20th we are 

celebrating our Polonia ‘Dożynki’ - Har-
vest Festival. As every year we have pre-
pared lots of good food, music, lottery 
and much more. 

Once again we are having a book sale.  
We are sure this event will be a great success. There 

will be fun for everyone. Let us meat together at the upper 
parking lot and enjoy. You are all invited. Bring your 
families and friends too. 

NOTICE: 

Blessing of the animals will be October 3 at 9:00 AM in 

the parking lot.  Bring your pets. 

The message from the pastor’s desk in English will be 

in the bulletin next week. 

ce. Jest rzeczą oczywistą, że nawet najbardziej gorli-

wy kapłan innej narodowości nie przekaże nam tego, 

co kapłan Polak, w którego żyłach płynie ta sama, co 

i w naszych - polska krew. Niech ten piękny nasz 

kościół stanie się prawdziwym „domem” Wszystkich 

Polaków. Umiejmy się wznieść ponad wszelkie po-

działy i różnice, wiedząc, że kościół jest” miejscem 

neutralnym”, a dla Chrystusa wszyscy jesteśmy rów-

ni! Chrystus nie rozpamiętuje naszej przeszłości; 

każdego z nas jednakowo kocha! Jako Polacy wspól-

nymi siłami winniśmy wspólnie budować „Oazę Po-

lonijną” na amerykańskiej j ziemi. 

Każdy Polak winien jak przysłowiowa „pszczoła 

do ula” podążać na polską Mszę świętą. Niech każdy 

z nas dołoży starań, aby zaprosić swoich bliskich, 

przyjaciół, znajomych- naszych Rodaków na polską 

Mszę świętą. Bądźmy mądrym narodem, zjednoczo-

nym we wspólnym budowaniu Polonijnej Wspólnoty 

w bostońskiej metropolii. Honorem każdego Polaka 

winno być wspieranie wysiłków polskich kapłanów 

w celu budowania oazy polskości na amerykańskiej 

ziemi. Wielu z nas w przeszłości doświadczyło 

szczególnej życzliwości polskich kapłanów - gdy 

było nam trudno, gdy nieśmiało stawialiśmy pierw-

sze kroki w nowo przybranej ojczyźnie. Każdy z nas 

Z BIURKA PROBOSZCZA  
Witamy po wakacjach i Wszystkich za-

praszamy do wspólnotowej pracy. 

 Niestety, skończył się już beztroski, wa-

kacyjny czas w myśl zasady, że wszyst-

ko, co dobre szybko się kończy! Po wakacyjnym od-

poczynku pełni nowych sił i przeróżnych wrażeń 

wszyscy wróciliśmy do codzienności naszych dni. 

Dorośli powrócili na stanowiska pracy, a dzieci i 

młodzież do swoich szkół i uczelni. Mnie przełożeni 

wysłali z Kanady do Waszej Wspólnoty, abym był 

Waszym przewodnikiem duchowym. Wszyscy razem 

zatem rozpoczynamy kolejny rok w naszym ziem-
skim pielgrzymowaniu. Pełni jeszcze wakacyjnych 

wrażeń gromadzimy się także w naszej POLONIJ-

NEJ PARAFIALNEJ RODZINIE, aby we Wspólno-

cie wielbić Boga, kultywować chrześcijańskie trady-

cje naszych praojców i pielęgnować język naszych 

rodziców. Bądźmy wdzięczni Bogu, że możemy 

przeżywać Msze święte w języku ojczystym. Jest to 

wielki przywilej i dar zarazem. Dołóżmy starań, aby 

Msza święta w języku ojczystym gromadziła 

Wszystkich Polaków zamieszkujących nasze miasto i 

okolice. Niech każdy z nas rozejrzy się dookoła i za-

prosi członków swoich rodzin, sąsiadów i przyjaciół 

na niedzielną Mszę świętą. Nasz papież, Jan Paweł II 

tak bardzo prosił Polaków rozsianych po całym świe-

cie, aby stanowili jedno i razem budowali polonijne 

ośrodki, by wspierali polonijne parafie, które są osto-

ją polskości i gwarantem zachowania języka i trady-

cji chrześcijańskich polskiego narodu. Tylko w 

„polskim” kościele, podczas Mszy Św. odprawianej 

przez polskiego kapłana, rozumiejącego naszą men-

talność, nasze problemy i nasze chrześcijańskie tra-

dycje nasze dzieci i młodzież mają szanse na zacho-

wanie tych wartości, które przekazali nam nasi rodzi-
Continued on page 6... 

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

Kolekta I - $1,875.00; Kolekta II - $ 1,498.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Improvement Fund   

- Ulepszenie posiadłości parafialnej”. 
DONATIONS: 
♦ In memory of Charles Gird  
   by sister-in-law Barbara Sidorowicz- $50 
♦ In memory of uncle Charles Gird  
   by Mac Pherson Children - $50 
DOŻYNKI DONATIONS: 

♦ by Plewiński family - $280 
♦ by Marianna & Edward Leskow - $100 

 ♦ by Jerzy Cholewinski - $100 
♦ for church flowers  

             by Leon & Renata Bester - $300 
♦ by parishioner - $20 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, 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! 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA - POLONINE DOŻYNKI 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW – wrzesień 2015 

Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia 
się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. 

Intencja misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu 
konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ: 

Aby każdy chrześcijanin zwracał uwagę na ochronę śro-
dowiska naturalnego w którym żyje, a które jest dziełem 
Boga. 

RADIORADIO  
POLSKOPOLSKO--AMERYKAŃSKIEAMERYKAŃSKIE  

Nasz parafianin pan Carl Mackiewicz, który 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. Zaprasza-

my do słuchania jego audycji. 

Pół godziny wcześniej na tych samych falach nada-
wana jest audycja radia GODZINA RÓŻAŃCOWA OJCA 
JUSTYNA.  

DOŻYNKI POLONIJNE 
Dziś - 20. września obchodzimy Do-
żynki Polonijne. Zwyczajem lat po-
przednich na ten czas wspólnej rado-
ści i zabawy przygotowaliśmy dużo 
dobrego jedzenia, muzykę, loterię 
i  wiele innych atrakcji dla dzieci 
i dorosłych.  

Będzie wyprzedaż książek.  
Zapraszamy Was, kochani Parafianie, Wasze Rodzi-

ny, Przyjaciół i Gości. Bawcie się doskonale! 

OBCHODY LITURGICZNE 
W liturgii tego tygodnia obchodzimy: święto świętego 

Mateusza Apostoła i Ewangelisty (poniedziałek); wspo-

mnienie świętego Ojca Pio (środa), wspomnienie bł. Wła-

dysława z Gielniowa (piątek).  

ZAPISY NA KATECHEZĘ 
Biuro parafialne przyjmu-
je zapisy na katechezę na 
rok 2015/2016. 
Choć nowy rok kateche-
tyczny rozpoczął się w 
ubiegłą niedzielę, to 
wciąż można zapisywać 
dzieci w biurze parafial-
nym. 

WYCIECZKI - ZIGGY'S TOURS 
♦ 2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp w każdą sobotę 

---   oraz   --- 

♦ 3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC 

w każdy piątek.  

Ziggy’s  Tours   617-288-7777 

ZMARLI 

Śp. CCHALESHALES  GGIRDIRD  l. 79l. 79  

ŚŚPP. J. JOHNOHN  J. KJ. KALINOWSKIALINOWSKI  L 86L 86  
Wieczny odpoczynek  

racz im dać, Panie 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT 
W dniu 4. października obchodzimy uroczystość Św. 
Franciszka z Asyżu. Święty Franciszek jest patronem eko-

logii i znany jest na całym świecie jako miło-
śnik zwierząt. Z tej to okazji w sobotę, 3-go 
października o godz. 9.00 rano na parkingu pa-

rafialnym, odbędzie się specjalna ceremonia błogo-
sławieństwa naszych zwierząt, które posiadamy. 

Będziemy dziękować Bogu, że stworzył nam tak 
wspaniałych przyjaciół, którzy umilają nam 
życie. Prosimy więc, aby przywieźć swoje kot-
ki, pieski, rybki, żółwie, żaby, kraby, słonie, 
konie, żyrafy i wszystkie inne zwierzątka, 
które umilają nam codzienne życie. Razem 
będziemy się modlić za nasze zwierzątka i ich 

właścicieli. Zapraszamy. 
P.S. Można też przyprowadzić mrówkę na łańcuchu! 

From the Parish Secretary’s Desk 

The parish office will be closed Sept 21, the Monday  

following the Harvest Festival. 

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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swoim talentem i fizyczną obecnością na niedzielnej 

Eucharystii może dołożyć swoją cegiełkę w budowie 

„Wspólnego Polskiego Domu” w pięknym mieście 

Boston. Pamiętajmy, że tylko we Wspólnocie jest 

nasza siła i że tylko na fundamencie Chrystusowego i 

Polonijnego Kościoła jest szansa przetrwania polsko-

ści; zachowania wspaniałych chrześcijańskich trady-

cji naszych praojców i szansa na to, że nasze kocha-

ne dzieci i nasza wspaniała młodzież będzie wciąż 

dumnie mówiła i czuła po polsku! To powinno być 

„świętym obowiązkiem” każdego Polaka żyjącego 

poza granicami ukochanej Ojczyzny. Jan Paweł II 

wielokrotnie przypominał nam, że „naród, który nie 

troszczy się o swoją tradycję wcześniej czy później 

musi zginąć!!! Bądźmy dumni, że pochodzimy z 

wielkiego narodu o bardzo bogatej kulturze i chrze-

ścijańskich tradycjach. Bądźmy dumni, że pochodzi-

my z narodu z którego Bóg wybrał następcę Chrystu-

sa na ziemi - wielkiego Polaka , Św. Jana Pawła II . 

Zawsze pamiętajmy o złotej zasadzie, że zgoda bu-

duje, a niezgoda zawsze rujnuje! 

Wiemy dobrze, że nie wystarczy tylko dumnie 

trzymać zdjęcie Jana Pawła II w rodzinnym albumie; 

nie wystarczy tradycyjnie przyjść na „święconkę” do 

polskiego kościoła! Trzeba starać się, by udowodnić 

przykładem swego życia, że wprowadzamy w życie 

naukę umiłowanego polskiego papieża, że dbamy o 

„Twierdze polskości”- o polskie parafie i kościoły na 

emigracyjnej ziemi. Nigdy nie powinniśmy wyrzekać 

się polskości, wiedząc, że bycie lojalnym Ameryka-

ninem w niczym nie przeszkadza w byciu wspania-

łym Polakiem! Serce wierzącego Polaka jest zawsze 

tak wielkie, że jednakowo szczerze i uczciwie potrafi 

kochać obie nasze Ojczyzny. Jan Paweł II zawsze 

wzywał nas do jedności, do przebaczenia, do wspól-

nego budowania dumy polskiego narodu. Tylko pol-

ski kapłan, na Mszy św. odprawianej w ojczystym 

języku nieustannie będzie przypominał nam o tych 

wartościach, o prawdziwym patriotyzmie, i o nie-

zmiennych chrześcijańskich zasadach, które wynie-

śliśmy z naszych rodzinnych domów. Niech sławetne 

hasło naszych praojców: Bóg - Honor - Ojczyzna na 

stałe zapuszczą korzenie w sercach naszych kocha-

nych dzieci, drogiej młodzieży i każdego z nas! Tego 

nie usłyszycie z ust żadnego kapłana, w którego ży-

łach nie płynie polska krew. Tego nie usłyszycie na-

wet z ust samego biskupa! Nie pozwólmy wynarodo-

wić się naszym dzieciom i młodzieży; nie pozwólmy 

im odciąć się od polskich korzeni! Nie dajmy się po-

Continued from page 4... różnić! Tym co chroni nas od tego faktu jest polska 

mowa, polska szkoła, a zwłaszcza Msza święta od-

prawiana w ojczystym języku! Niech patronka nasze-

go kościoła, Królowa Polskiego Narodu wstawia się 

za nami i wyprasza potrzebne łaski dla każdego z nas 

i wszystkich rodzin naszej umiłowanej Parafii. Posta-

rajmy się, aby nasza Parafialna Rodzina rosła w 

ewangeliczną siłę, by rozwijała się i zawsze była ra-

dosnym miejscem wyjątkowego spotkania człowieka 

z Bogiem. Pamiętajmy także, że kościół to nie tylko 

fizyczny budynek, ale przede wszystkim Wspólnota 

Wierzących spleciona Miłością Chrystusa. Tak jak w 

naturalnej rodzinie każdy jej członek ma swoją rolę 

do odegrania tak i w naszej Polonijnej i Parafialnej 

Wspólnocie każdy z nas może dorzucić swoją przy-

słowiową cegiełkę do naszego domu - Parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej w Bostonie. Chciejmy zapi-

sać każde polskie dziecko do naszej Szkoły Języka 

Polskiego. Wspierajmy pracę naszych nauczycieli i 

wychowawców i rodziców. Starajmy się wprowa-

dzać w codzienne życie słowa Chrystusowej Ewan-

gelii, która uczy nas wybaczania drugiemu człowie-

kowi i otwierania serc na potrzeby bliźnich. Zawsze 

szukajmy dobra wspólnego i dbajmy o dobre imię 

Polaków. Z radością nieśmy pochodnie naszej Wiary 

i Polskości poprzez zwykłą codzienność. Nie zapo-

minajmy o tym, że jesteśmy tylko przechodniami na 

tym świecie, a życie każdego z nas jest tak bardzo 

kruche i nieprzewidywalne. W każdej chwili płomień 

naszego życia może zostać niespodziewanie zgaszo-

ny! Starajmy się więc tak postępować, jakby każdy 

dzień, który przeżywamy był ostatnim dniem nasze-

go pobytu na tym świecie. Święty Franciszek często 

kończył swoje przemówienia do braci słowami - 

„Bracia póki mamy czas czyńmy dobrze! „Niech zro-

zumienie prawdziwego sensu naszego życia na ziemi 

nastraja każdego z nas pozytywną energią i dopoma-

ga nam w wprowadzaniu w codzienne życie słów 

biedaczyny z Asyżu, który się szczerze modlił: O 

Panie uczyń nas narzędziem Twojego pokoju, aby-

śmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść; prze-

baczenie- tam gdzie panuje prześladowanie; nadzieje

- tam gdzie panuje rozpacz; radość - Wszystkim nam 

gdzie panuje smutek... Niech Matka Boża, patronka 

naszej Parafii wyprasza nam potrzebne łaski, a Jej 

Syn, nasz Zbawiciel i najlepszy Przyjaciel niech bło-

gosławi każdemu z nas na drogach wspólnotowego 

pielgrzymowania w stronę nieba. Szczęść nam Boże! 
O. Jurek Żebrowski 


