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 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 
arrange 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 

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  
                      Diakon Wojciech Morański - bierzmowanie;  
 Katarzyna Chludzińska - kl. 0; Elżbieta Sokołowska - kl. 1;  

 O. Jerzy Żebrowski - kl. 2; Zofia Fiedorczyk - kl. 3; 
Monika Danek - kl. 4 i 5;   

Piotr Goszczynski - kl. 6;  Danuta Daniels - kl. 6; 
Eugeniusz Bramowski - kl. 7; 

Alicja Szewczyk, Beata Kozak, Małgorzata Sokołowska, 
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 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 
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Saturday October 3, 2015   

 8:00 am  – O zdrowie i Boże błog. dla Davida z okazji urodzin– Rodzice 

 4:00 pm † Joseph & Irene Siedlecki — Hedy Siedlecki   

 6:00 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe, Transitus 

 7:10 pm - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

27th SUNDAY in Ordinary Time, October 4, 27 NIEDZIELA Zwykła 

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU 

 8:00 am † Józef Wróblewski — Córka z rodziną 

 9:30 am † Jan & Janina Wójcik— Daughter with family  

Monday, October 5, 2015 -  św. Faustyny Kowalskiej 

 7:00 am † Piotr Morawiak — Family     

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm † Maria Susoł — Córka z rodziną 

Tuesday, October 6, 2015        

      7:00 am  – For a successful operation for Angie - Grandmother 

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm – O zdrowie i Boże błog. dla Roberta Kancelarczyka – Mama 

  – O uwolnienie z nałogu dla brata Stefana – Siostra  

  – O szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety Zwolak – Ciocia 

Wednesday, October 7 2015 -  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

 7:00 am † For the deceased brothers, sisters, parents, relatives 

      & benefactors of the Franciscan Order   

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

      7:00 pm  † Antonina i Bronisław Marczuk— Syn z rodziną  

Thursday, October 8, 2015   

 7:00 am         

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

      7:00 pm  † Czesława i Romuald Chrzanowski— Córka Jadwiga z rodziną 

  † Tadeusz Susoł — Władysław i Stanisława Maziarz  

  † Ola Antczak — Lucia i Ela Grochowska  

Friday, October 9, 2015  

 7:00 am † Stefania Grzeszczyk — Sister & niece 

       6:00 pm   -  Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do  

   Miłosierdzia Bożego, Spowiedź, Nabożeństwo Różańcowe 

  7:00 pm † Irena Ułaniak — Rodzina Śnietków   

Saturday, October 10, 2015   

 8:00 am † Eugeniusz Koc — Teresa z rodziną 

 4:00 pm † Anna & Józef Rutkowski & Witold Rutkowski    

  — Daughter & family      

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm  – O zdrowie i Boże błog. dla Natalii Chojnowskiej z okazji  

  18.urodzin – Rodzice i rodzeństwo   

28th SUNDAY in Ordinary Time, October 11, 28 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS 

 9:30 am † Bogdan Ślusarz— Family     

   10:30 am    -  Nabożeństwo Różańcowe 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

 11:00 am - Za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca — Własna 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

- O zdrowie i Boże błog. dla Władzi — Przyjaciele   

- O zdrowie i Boże błog. dla Daniela i Neerav — Rodzice 

† Aleksander Kimborowicz — Córka Maria z rodziną  

     11:00 am    † Za poległych w Afganistanie Marines — Rodzina Bester 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

† Aleksander Kimborowicz — Córka Maria z rodziną  

What God Has Joined 
 

            In today’s Gospel, the Pharisees try to trap 

Jesus with a trick question.  

 The “lawfulness” of divorce in Israel 

was never at issue. Moses had long ago allowed it 

(see Deuteronomy 24:1-4). But Jesus points His 

enemies back before Moses, to “the beginning,” 

interpreting the text we hear in today’s First Re-

ading.  Divorce violates the order of 

creation, He says. Moses permitted it only as a 

concession to the people’s “hardness of heart”—

their inability to live by God’s covenant Law. But 

Jesus comes to fulfill the Law, to reveal its true 

meaning and purpose, and to give people the gra-

ce to keep God’s commands.  

   Marriage, He reveals, 

is a sacrament, a divine, life-giving sign. Through 

the union of husband and wife, God intended to 

bestow His blessings on the human family—

making it fruitful, multiplying it until it filled the 

earth (see Genesis 1:28).   

 That’s why today’s Gospel moves so 

easily from a debate about marriage to Jesus’ 

blessing of children. Children are blessings the 

Father bestows on couples who walk in His ways, 

as we sing in today’s Psalm. Marriage also 

is a sign of God’s new covenant. As today’s Epi-

stle hints, Jesus is the new Adam—made a little 

lower than the angels, born of a human family 

(see Romans 5:14; Psalm 8:5-7). The Church is 

the new Eve, the “woman” born of Christ’s pier-

ced side as He hung in the sleep of death on the 

cross (see John 19:34; Revelation 12:1-17). 

 Through the union of Christ and the 

Church as “one flesh,” God’s plan for the world is 

fulfilled (see Ephesians 5:21-32). Eve was 

“mother of all the living” (see Genesis 3:20). And 

in baptism, we are made sons and daughters of 

the Church, children of the Father, heirs of the 

eternal glory He intended for the human family in 

the beginning.    

 The challenge for us is to live as children 

of the kingdom, growing up ever more faithful in 

our love and devotion to the ways of Christ and 

the teachings of His Church.     Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of October 4, 

2015 

4 SUN Gn 2:18-24/Heb 2:9-11/Mk 10:2-

16 or 10:2-12 

5 Mon Jon 1:1-2:2, 11/Lk 10:25-37 

6 Tue Jon 3:1-10/Lk 10:38-42 

7 Wed Jon 4:1-11/Lk 11:1-4 

8 Thu Mal 3:13-20b/Lk 11:5-1337 

9 Fri Jl 1:13-15; 2:1-2/Lk 11:15-26 

10 Sat Jl 4:12-21/Lk 11:27-28 
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27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

w przyrodzie dopatrywano się znaków rzeczywistości 

duchowych. Uprzywilejowane pod względem były 

kwiaty. Osobom ukochanym nadawano nazwy kwia-

tów np. Viola, czyli fiołek, cechy ludzi określano 

przez porównanie do kwiatów, np. czystość - symbo-

lizowała lilia lub róża; ofiarowywano kwiaty Bogu i 

ukochanym- praktyki pobożne też traktowano jako 

Kwiaty duchowe. Odmawianie Psałterza NMP, po-

równywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dla-

tego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli ró-

żańcem. Matka Boża szczególnie umiłowała modli-

twę różańcową. W Lourdes, Fatimie i polskim Gietrz-

wałdzie, Świętej Lipce i innych miejscach objawiała 

się ludziom z różańcem w reku i zachęcała do jego 

odmawiania. Święty dzis  Jan Paweł II także bardzo 

mocno umiłował modlitwę różańcową. Podczas wy-

powiedzi w Radiu Watykańskim 1 października 1983 

roku powiedział : „Odmawiajcie modlitwę gorli-

wością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze 

spełnionych obowiązków, siły do stawienia 

czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi 

przepełnione jest życie ludzkie, odwagi na 

każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, 

obiecanej przez Boga swoim wiernym słu-

gom." Różaniec to modlitwa, w której centrum znaj-

duje się Jezus Chrystus. Podkreśla to papież w 

pierwszych słowach listu: „ Różaniec, choć ma cha-

rakter maryjny, jest modlitwa o sercu chrystologicz-

nym." W tej perspektywie modlitwa różańcowa zo-

stała opromieniona wspaniałym światłem. Wokół 

centrum, które stanowi Jezus Chrystus, skupiony jest 

cały Różaniec. Różaniec pomaga nam w kroczeniu 

drogą ku świętości. Pomimo, że Różaniec nie jest 

modlitwą liturgiczną nie jest obcy tej formie modli-

twy. Liturgia , która jest ukoronowaniem i źródłem 

życia chrześcijańskiego, nie wyczerpuje całości du-

chowego życia wiernych. Różaniec, jak naucza Sługa 

Boży Jan Paweł II, wprowadza do liturgii maryjne 

treści a następnie pomaga przeżyć ja dogłębnie, tak 

by mogła wydawać ona owoce w życiu codziennym. 

Przygotowuje nas do przyjęcia świętości w sakra-

mentach i pomaga żyć otrzymaną świętością.  

       

 

 Z BIURKA PROBOSZCZA- 
DLACZEGO   PAŻDZIERNIK  
JEST MIESIĄCEM RÓŻAŃ-
CA ? 

W 1571 r. olbrzymia flota turecka wyruszyła na pod-

bój Europy. Żadne chrześcijańskie państwo nie miało 

tylu okrętów, by stawić jej czoła. Siły tureckie były 

tak ogromne, iż zdawało się, że to nie okręty, a całe 

olbrzymie miasta wypłynęły na otwarte morze w po-

bliżu Lepanto w zatoce Korynckiej. Sułtan turecki był 

pewien zwycięstwa. Mówił, że z bazyliki św. Piotra 

zrobi stajnię dla swych koni. Wtedy papież Pius V 

zarządził wielką błagalną modlitwę różańcową. Żoł-

nierze przystępowali do sakramentów i przygotowy-

wali się do bitwy przez trzydniowy post i modlitwę 

różańcową. Hasłem do walki były słowa: „Królowa 

Różańca Świętego”. Na sztandarze zawieszono 

ogromny różaniec. W całej Europie zorganizowano 

procesje różańcowe. Szczególnie uroczyście odbywa-

ła się taka procesja w Rzymie, gdzie śpiewając róża-

niec niesiono po ulicach obraz Matki Bożej. I wtedy 

wbrew oczekiwaniom wojskowym 7 października nie-

wielka flota hiszpańska i wenecka odniosły druzgocą-

ce zwycięstwo nad flotą turecką. Stało się jasne, że 

była to interwencja Matki Bożej. Papież Pius V zdecy-

dował, że fakt ten nie powinien być zapomniany i 

ustanowił 7 października  świętem Matki Bożej Zwy-

cięskiej, które nazwano potem świętem Matki Bożej 

Różańcowej.  

         Od tego czasu październik jest miesiącem ró-

żańca, w szczególny sposób poświęconym Matce Bo-

żej. Modlitwa różańcowa jest rozważaniem najważ-

niejszych tajemnic Nowego Testamentu, począwszy 

od narodzin Pana Jezusa, przez życie i publiczną 

działalność, męczeńską śmierć na krzyżu i cudowne 

zmartwychwstanie, aż po Zesłanie Ducha Świętego i 

chwalę Maryi i Jej Syna. Różaniec nazywany był kie-

dyś „ Biblią dla ubogich". Dzięki niemu nawet ludzie 

nie umiejący czytać mogli poznawać i rozważać Sło-

wo Boże. Nazwa różaniec wywodzi się od św. Domi-

nika i z romantyzmu średniowiecza. Było wówczas 

powszechnym zwyczajem dopatrywać się związków 

między światem duchowym i materialnym. Świat 

stworzony uważano za księgę opowiadającą o Bogu, 

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

Kolekta I - $1,770.00; Kolekta II - $ 1,115.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Fuel collection  - Na ogrzewanie”. 

CHURCH DONATIONS: 
 ♦ anonymous - $100; anonymous - $100 
DOŻYNKI DONATIONS: 

♦ by Kazimiera Marecka - $50 
♦ anonymous - $200 

          ♦ by Valery Krush - $45 
♦ Maria Nowicki- $25 
♦ parishioner - $15 

          ♦ Ralf & Barbara Gawlick- $10 
♦ Andrew & Henryka Nowakowski - $20 

          ♦ Anna Chojnowska - $300 
DOŻYNKI MONEY RAFFLE SPONSORS: 

♦ Ashmont Associates Income Tax Service - $200 
♦ Baystate Driver Licensing Consultants - $200 

          ♦ Parker Professional Driving School - $100 
♦ Karen Rolak - $100 
♦ Polish Army Veterans Post # 37- $200 

          ♦ Scally & Trayers Funeral Home - James Trayers 
 - $350 
♦ The Polish American Citizens Club - $100 

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! 

27 NIEDZIELA ZWYKŁA  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW – październik  

Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, 
nowoczesna forma niewolnictwa.  

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na konty-
nencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię 
tym, którzy jeszcze na nią czekają. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ: 

Aby każdy wierzący, dzięki przykładowi Biedaczyny z Asy-
żu, wnosił swój wysiłek w tworzenie i umacnianie pokoju 

Biuro parafialne przyjmuje zapisy na katechezę na 
rok 2015/2016, w tym także do klasy drugiej komunij-
nej i do Sakramentu Bierzmowania. 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

KKACPERACPER  SSOKOŁOWSKIOKOŁOWSKI 

10.10.2015 o godz. 4:00 pm  

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 activity. 

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. 

ZMARLI 
Śp. FFRANCISZKARANCISZKA  OPILAOPILA  l. 91l. 91  

Śp. CCHESTERHESTER  GÓRNYGÓRNY  l. 91l. 91  

Śp. ZBIGNIEW ZBIGNIEW WÓJCIKWÓJCIK  l. 69l. 69  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA PODCZAS MSZY ŚW.  

O GODZ. 11:00 ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE WPRO-

WADZENIE W URZĄD PROBOSZCZA OJCA JERZE-

GO ŻEBROWSKIEGO. 

ON OCTOBER 25TH DURING THE 11:00 AM MASS 

FR. JERZY ŻEBROWSKI  WILL BE INSTALLED AS 

OUR NEW PASTOR. 
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ROSARY DEVOTIONS 

In October we pray rosary in our church: on week-

days at 6:30 pm and on Sundays at 10:30 am. On 

weekdays after the rosary devotion, that is, at 7:00 

pm, a Holy Mass is celebrated. 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
W październiku w naszym kościele odprawiane są nabo-

żeństwa różańcowe: w dni powszednie o godzinie 6:30 

wieczorem, a po nich, czyli o godz. 7:00 jest sprawowana 

Msza Święta. W niedziele nabożeństwa różańcowe są 

sprawowane o godz. 10:30 rano. 

ZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCAZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCAZAPROSZENIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA   

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca 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 przestaną obrażać mojego Syna. Niech 

odmawiają 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. Tyle trwa mniej wię-

cej odmówienie jednej tajemnicy. 

W naszej parafii istnieje Kółko Różańcowe. Mamy już 

dwie pełne Róże, ale brakuje członków do utworzenia 

trzeciej pełnej Róży. Wielu z nas odmawia regularnie ró-

żaniec czy to prywatnie, czy w rodzinach. Zapraszamy 

naszych Parafian do zapisania się do Kółka Różańco-

wego. 

Zapisywać się można u zelatorki Żywego Różańca, pani 

Genowefy Lisek (tel. 617-436-5779) lub w kancelarii pa-

rafialnej. 

WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI 
DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

- Bycie chrześcijaninem (osobą ochrzczoną) 

- Przyjęcie przez zelatora / zelatorkę lub proboszcza 

- Wpisanie nazwiska do Księgi Żywego Różańca 

         LOSOWANIE  

     FIGUREK MATKI     

              BOŻEJ   

W każdą niedzielę październi-

ka na zakończenie Mszy świę-

tej o godz. 11.00 dzieci obec-

ne w kościele będą mogły wy-

losować szczęśliwy los, który 

pozwoli im zaprosić Matkę Bo-

żą pod postacią małej figurki 

do swojego domu. Maryja pragnie odwiedzać 

nasze rodziny, aby udzielać nam specjalnego 

błogosławieństwa Jej Syna Jezusa Chrystusa. 

Przy wejściu do kościoła będzie specjalny koszyk  

do którego wkładamy karteczki z naszym imie-

niem i nazwiskiem. Niech Maryja wyprasza po-

trzebne łaski dla naszych rodzin i jeszcze bar-

dziej zbliża każdego z nas do Jezusa. 


