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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 17, 2015  - św. Ignacego Antiocheńskiego  

 8:00 am  † Stefan Kuczyński (roczn.) — Lucy Willis 

      4:00 pm  † Helena Pruska — Daughter  

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

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

29th SUNDAY in Ordinary Time, October 18, 29 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am   – O opiekę Matki Bożej i światło Ducha Św.dla Karola i Michała  

   z okazji urodzin  

       9:30 am  † Małgorzata Świąder (anniv.)— Son with family       

Monday, October 19, 2015  

 7:00 am † Tomasz Wojdakowski — Łupinski family   

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm † Tadeusz Susoł— Syn Tomasz z rodziną  

Tuesday, October 20, 2015  - św. Jana Kantego    

 7:00 am † Franciszka Opila— Amalia Kania   

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm  – O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Kowalskich— Własna 

   – Dziękczynna za uzyskane łaski z prośbą o dalsze  Boże błog.  

   dla rodziny Kancelarczyk— Własna   

Wednesday, October 21, 2015  

 7:00 am †  Stefania Igielski— Son    

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

      7:00 pm  † Barbara Lis— Jadwiga Kozłowska   

Thursday, October 22, 2015 - św. Jana Pawła II 

 7:00 am † Edward Kopia— Amalia Kania    

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

      7:00 pm  † John Oleś, Joanna i Jan Oleś— Siostra i córka z rodziną 

  † Tadeusz Susoł — Rodzina Miłoś     

  † Doris Lopez— Lucia i Ela Grochowska   

Friday, October 23, 2015 - św. Jana Kapistrana 

 7:00 am † Andre, Adam & Regina Lamerique — Marie Lamerique 

       6:00 pm   -  Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do  

   Miłosierdzia Bożego, Spowiedź, Nabożeństwo Różańcowe 

  7:00 pm † Antoni i Regina Kołakowscy — Janina Modzelewska  

Saturday, October 24, 2015   

 8:00 am † Lucyna Pieprzycki — Córka 

 4:00 pm † John & Angela Farinoso— LuAnn   

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm  † Z rodzin Sokołowskich i Chojnowskich — Anna Chojnowska 

    z rodziną       

   † Franciszek Dziechciowski — Teresa Sandoval   

30th SUNDAY in Ordinary Time, October 25, 30 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 8:00 am  † Stanisława i Józef Koc— Córka Joanna z rodziną 

 9:30 am  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS     

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:30 am      -  Nabożeństwo Różańcowe  

11:00 am      - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  ( MSZA DLA DZIECI )                  

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

- O zdrowie i Boże błog. dla Davida z okazji 2. urodzin — Rodzice 

† Franciszek Dziechciowski — Rodzina Nowak   

† Bożena Banuk— Mama z ciocią 

10:30 am       -  Nabożeństwo Różańcowe 

11:00 am       – O Boże błog. dla Ojca Jurka Żebrowskiego— Parafianie            

  – O zdrowie i Boże błog. dla Elżbiety i  Wojciecha  

  Sokołowskich z dziećmi— Mama i babcia              

A bishop wanted to keep in touch with peo-

ple and get away from the problems and the 

bureaucracy of running a rather large dioce-

se. So, as often as he could, he would slip 

away unnoticed, take off his pectoral cross 

and visit patients in a nursing home and in a 

hospital. He would introduce himself as Fa-

ther “John” and bring Communion, hear con-

fessions and anoint the sick. No one really 

knew who he was. For him, it was a labor of 

love and, as he put it, ‘the time when I renew 

the grace of my priesthood.’ 

 

Grace and greatness come from serving 

others. Jesus reminds the disciples that they 

have all experienced how the Romans would 

force their authority on the people, using for-

ce if necessary. Their greatness was self-

proclaimed. But in truth, those who are great 

put themselves at the service of others, wil-

lingly sacrificing whatever they have so that 

life will be better for someone else. 

 

Our goal is to build the community of the 

church, to practice our faith, supporting and 

encouraging one another. In the small, se-

emingly unnoticed moments of love, of hope, 

of healing and helping, greatness comes. We 

hear it in words of thanks, we see it in the 

faces of those who are fed and clothed and 

taught and loved. We touch it in the hands of 

the lonely we visit, or the sorrowing we com-

fort. Find your way to greatness. It will be 

the source of your greater grace! 

 

~James Gaffney  

Scripture for the week of October 18, 

2015 

18 SUN Is 53:10-11/Heb 4:14-16/Mk 

10:35-45 or 10:42-45 

19 Mon Rom 4:20-25/Lk 12:13-21 

20 Tue Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21/Lk 

12:35-3838 

21 Wed Rom 6:12-18/Lk 12:39-48 

22 Thu Rom 6:19-23/Lk 12:49-53 

23 Fri Rom 7:18-25a/Lk 12:54-59 

24 Sat Rom 8:1-11/Lk 13:1-9 

25 SUN Jer 31:7-9/Heb 5:1-6/Mk 10:46-52 
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29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

P.S. I would like to encourage our Parishioners to share 

your stories about Mary’s influence in your personal, fam-

ily life in our bulletin. Please send your stories to our par-

ish e-mail: parish@ourladyofczestochowa.com. 

P.S. Gdyby ktoś z Parafian chciał podzielić się ze Wspól-

notą, na łamach naszego biuletynu, szczególną inter-

wencją Boga w swoim życiu osobistym, rodzinnym, 

będziemy za to bardzo wdzięczni. Krótki tekst można 

przesłać na elektroniczny adres parafii:  

parish@ourladyofczestochowa.com. 

 FROM THE PASTOR’S DESK-
MIRACLES  ARE HAPPENING 
It is very true that Catholics have great devotion 

to Mary, the Mother of  Jesus and our mother in 

heaven. Since our childhood we develop a special 

relationship with Mary. 

Mary as our spiritual mother always takes care of us. In her 

arms we feel just fine and secure. Here we have another exam-

ple of Mary’s involvement  in  the life of her “spiritual chil-

dren”/ Fr. George / 

 

 My brother..... 

   Just recently printed in the parish bulletin was the 

story of the severe gas shortage in Nova Scotia and 

how after prayers to the Blessed Virgin Mary for help 

my brother, his wife and daughter were able to con-

tinue on their way after a miraculous supply of gaso-

line was delivered during the night to a gas station 

close to their motel. 

   My brother is the youngest of seven children. When 

our mother took a job at a local convenience store 

she was required to work 3 evenings a week from 6pm 

to 11pm. Our father often had to work the evening 

shift at his factory, It was my task  in the evening to 

see that my little brother was “rounded up” from his 

playmates, given a bedtime snack, said his prayers 

and got to bed before 8pm. Because of this, today I 

have a special unbreakable bond with my brother. We 

have over the years supported one another in many 

ways through many crises and even though today we 

live about 100 miles apart when we need advice or 

help we are on the phone to each other. 

   When my brother was very young, about 3 or 4 

years old, he complained to our mother that he had 

dreams that scared him. Our mother gave him a small 

plastic statue of the Blessed Virgin to hold in his hand 

as he fell asleep. She told him that Mary would protect 

him.  The scary dreams ceased. For years my brother 

would hold that statue in his hand as he slept. From 

this my brother developed a special love for Mary and 

trusted her for his protection and, later, for the protec-

tion of his wife and children. 

   He married a wonderful Catholic girl named Mary 

and one of their daughters bears the name Mary Cath-

erine. 

   After the Nova Scotia incident I asked my brother if 

he still had that statue. He told me he had passed it on 

to his son Paul David when he was a little boy to hold 

in his hand when he went to bed.   

    The love for Mary, Help of Christians continues. 

 

 

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE 
Każdy z nas mieszkając w swoim domu, w apartamencie 
dobrze wie, że trzeba regularnie troszczyć się o jego czy-
stość. W naturalny sposób dbają o to wszyscy domownicy. 

W analogiczny sposób jako Rodzina Parafialna powinniśmy 
troszczyć się  o „Boży Dom” - nasz kościół. Trzeba go regu-
larnie sprzątać, aby zawsze wyglądał on czysto i schludnie.  

Nie jest to takie trudne, gdy jest więcej rąk do pomocy.  Cza-
sem nie jesteśmy zbyt bogaci, aby znacząco wspierać kościół 
materialnie, ale każdy z nas jest bardzo  bogaty w czas i mo-

że raz w miesiącu  ofiarować Bogu  1 - 2 godziny swojej 
pracy fizycznej. Pragniemy stworzyć  3-4 osobowe grupy 

kobiet/mężczyzn, którzy raz w miesiącu ofiarowaliby  1-2 
godz. swego czasu, aby sprzątnąć kościół, zakrystię...  Pa-
miętajmy, że jest to naszym obowiązkiem, a Chrystus  obfi-

cie wynagrodzi nasze dobre serce i  odpowiedzialną troskę o 
Jego dom. Chętnych prosimy o wpisanie się na listę wyłożo-
ną z tyłu kościoła.  Można też zapisać się w biurze lub telefo-

nicznie. Z góry serdecznie dziękujemy i składamy Bóg za-
płać!  P.S. W sprzątaniu mogą nam pomóc także dzieci i 

oczywiście młodzież. Dwa razy do roku przed Bożym Naro-
dzeniem i Wielkanocą będzie tzw. generalne sprzątanie ko-
ścioła, gdy będziemy prosili całą wspólnotę o pomoc. 
 

VOLUNTEERS NEEDED 
We know very well, that we must clean our homes, apart-

ments regularly. Normally that is the job for everyone in the 

family. Similarly parishioners as God’s Family should take 

care of the House of God- the church. The job is easy when 

more people are involved. Therefore we would like to create 

teams of 3-4 people, who once a month will offer 1- 2 hours 

of their time to God - cleaning His church. God will reward 

us abundantly for our dedication and special work for Him. 

There is a list at the back of the church, where you can put 

your name. You can do so visiting 

the office or giving us a call. Chil-

dren and obviously young people 

can help us as well. Twice a year 

we will have major cleaning of the 

church before Christmas and Ea-

ster, when we will ask the entire 

community of our parish for extra 

help.  

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=270
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXyxZ3bsMgCFcxZPgod0Z8C2Q&url=http%3A%2F%2Fcoronadousd.net%2Fnews%2Fsilver-strand-parent-volunteers-needed%2F&psig=AFQjCNHMNhovfki6-2edpBZjyzO8UpY0Lg&ust=14
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,723.00; Kolekta II - $ 1,165.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Improvement Fund  - Na ulepszenie posiadłości 

parafialnych”. 
CHURCH DONATIONS: 
          ♦ † Józef Pawlik’s last will & testament- $1,000 
DOŻYNKI DONATIONS BY: 

♦ Josphine & John Housty - $25 
♦ parishioners - $15 

          ♦ Krystyna Szurgociński - $35 
♦ Jadwiga Osmak- $50 
♦ parishioner - $100 

          ♦ Joanne Dzengielewski - $100 
♦ Karolina & Marian Ubowski - $100 

          ♦ Helen Daniszewska - $50 
          ♦ Helen Marois - $100 
          ♦ Rock-Richard Oscar - flowers donation - $100 
FLOWERS DONATION: 

♦ by Rock-Richard Oscar - $40 
IN MEMORY OF: 
          ♦ Józef & Helena Pawlik by daughter - $200 

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! 

29NIEDZIELA ZWYKŁA  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW – październik  

Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi,          

                                         nowoczesna forma niewolnictwa.  

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na  

kontynencie 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 
wśród narodów. 

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA POD-

CZAS MSZY ŚW.  

O GODZ. 11:00 ODBĘDZIE SIĘ 

UROCZYSTE WPROWADZENIE W 

URZĄD PROBOSZCZA  

OJCA JERZEGO ŻEBROWSKIEGO. 

PO MSZY ŚW. ZAPRASZAMY PA-

RAFIAN  

I GOŚCI NA POCZĘSTUNEK. 

 

ON OCTOBER 25TH DURING THE 

11:00 AM MASS FR. JERZY ŻE-

BROWSKI  WILL BE INSTALLED 

AS OUR NEW PASTOR. AFTER 

THE MASS ALL OUR PARISHIONERS AND GUESTS 

ARE INVITED FOR REFRESHMENTS. 

WYPOMINKI 

Powoli zbliża się listopad- miesiąc szczególnej pa-

mięci o naszych zmarłych. Przez cały  listopad 15 

minut przed Mszami czytane będą tzw. Wypominki - 

imiona i nazwiska naszych zmarłych. O zmarłych 

poleconych w Wypominkach będziemy też  pamiętali 

we wszystkich Mszach Świętych odprawianych przez 

nas w listopadzie, oraz w naszej codziennej kapłań-

skiej  modlitwie brewiarzowej. Pamiętajmy, że mo-

dlitewna pamięć o naszych drogich zmarłych jest wy-

razem naszego chrześcijańskiego miłosierdzia. Zmar-

li po śmierci nic dla siebie już uczynić nie mogą, a 

często potrzebują naszego wsparcia. Pamiętajmy o 

naszych zmarłych, aby kiedyś inni mogli pamiętać o 

nas! Z tyłu kościoła wyłożone są specjalne karteczki  

i kopertki wypominkowe. Prosimy  o  bardzo czytel-

ne wpisywanie imion i nazwisk Waszych zmarłych, 

aby można było bez trudności   je odczytać.     

SPOTKANIE Z WYJĄTKOWYM ŚWIADKIEM 

WIARY 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie za-

prasza na spotkanie z Lechem Dokowiczem z Polski, 
reżyserem, Świadkiem wiary, rekolekcjonistą ewangeliza-

torem. 

Był on współtwórcą największych imprez „Techno – 

trans” i „Love Parade” w Niemczech. Porzucił swoją dzia-

łalność po tym jak odkrył związki elity środowiska z prak-

tykami okultystycznymi i satanistycznymi. Dziś jest on 

szczęśliwym mężem i ojcem dzieci. 

Temat spotkania: „Świadectwo nawrócenia życia i walki 

duchowej na przestrzeni pierwszego przykazania - czy-

li wpływ muzyki obrazu/TV, internet, magazyny, cza-

sopisma/ i manipulacji ludzkiej podświadomości.” 

Spotkanie odbędzie się w kościele Matki Boskiej Czę-

stochowskiej w piątek  30 października 2015r. po 

Mszy Świętej wieczornej o godz.19.00 

Przyjdź sam i zaproś innych. Na pewno nie będzie to 

zmarnowany czas. 

Serdecznie zapraszamy! 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDA07OVwsgCFYJAPgodR78M6Q&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FLech_Dokowicz&psig=AFQjCNHfkRSa45FKRG7GiK2RKDirpIYfMA&ust=1444918393249376
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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. 

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. 

   LOSOWANIE FIGUREK 

MATKI BOŻEJ 
W każdą niedzielę października na zakoń-

czenie Mszy świętej o godz. 11.00 dzieci 

obecne w kościele będą mogły wylosować 

szczęśliwy los, który pozwoli im zaprosić 

Matkę Bożą pod postacią małej figurki do 

swojego domu. Maryja pragnie odwiedzać 

nasze rodziny, aby udzielać nam specjal-

nego błogosławieństwa Jej Syna Jezusa 

Chrystusa. Przy wejściu do kościoła będzie specjalny ko-

szyk  do którego wkładamy karteczki z naszym imieniem i 

nazwiskiem. Niech Maryja wyprasza potrzebne łaski dla 

naszych rodzin i jeszcze bardziej zbliża każdego z nas do 

Jezusa. 

DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI - PODZIĘKOWANIE 

W ubiegłą sobotę w naszej Polskiej Szkole im. Św. Jana 

Pawła II, po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Dwujęzycz-

ności. Było to wielkie wyzwanie dla naszej szkoły. Wysiłek 

wielu wspaniałych ludzi zwieńczony został wielkim sukce-

sem. Ci, którzy uczestniczyli w programie zobaczyli jak wie-

le mamy wspaniałych talentów wśród naszych dzieci i mło-

dzieży, jak oddanych mamy nauczycieli, wychowawców i 

wolontariuszy.  Dzieci i młodzież poprzez swoje cudowne 

wystąpienia niejednokrotnie „wyciskały łezki” w naszych 

oczach. Ich szczery, niekłamany Patriotyzm, ukochanie Oj-

czyzny ich rodziców i duma z tego, że są Polakami były lek-

cją poglądową dla każdego z nas. Odczuwało się ogólną ra-

dość zgromadzonej Wspólnoty z faktu bycia razem!  Bądź-

my dumni z naszych polskich korzeni i dbajmy zawsze o 

dobre imię Polaków na  amerykańskiej ziemi. Starajmy się, 

aby jak najczęściej być razem jako Polonijna Wspólnota - bo 

tylko we Wspólnocie  tkwi nasza siła i jest źródło prawdzi-

wej radości...  Zawsze pozytywnie promujmy Polskę i Polo-

nię. Bądźmy dumni z naszych dzieci i młodzieży - wszyscy 

razem starajmy się być „ambasadorami” polskości w co-

dziennym życiu.  Raz jeszcze dziękujemy Wszystkim, którzy 

dołożyli swoją cegiełkę do wspólnego dzieła. Szczególne 

podziękowania należą się Pani Lidii Rusell  i Wszystkim 

tym, którzy w  różny sposób jej pomagali, dziękujemy 

prelegentom i obsłudze technicznej. Największe brawa 

należą się naszym Wspaniałym artystom - począwszy od 

maluszków, którzy robili pierogi dla Wszystkich, którzy 

swoimi talentami sprawili nam Wielki Show ! Jesteśmy z 

Was dumni ! Dziękujemy - Wielkie brawa ! / O. Jurek/ 

 

 
 

 

WYBORY 2015 
25 października (USA 24 października sobota) 

 
Twój głos dziś potrzebny bardziej niż kiedykolwiek 

 

by głosować osobiście rejestracja do 22-go października 
 

Zarejestruj się dzisiaj, bo jutro będzie za późno!  

Podziel się ze znajomymi. 

 

wpisz: e wybory nowa rejestracja 
lub https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja 

Dyżur rejestracyjny w celu pomocy przy rejestracji wyborców, 

w sali pod kościołem,  w sobotę 17 paź. br w godz.9:00 - 20:30 

 i w niedzielę 18 paź. br. w godz. 8:30 - 14:00. 

 BARDZO WAŻNE WYBORY 
Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek! Wielu naszych 

przodków przelało za nią krew, złożyło swoje życie na 

„Ołtarzu Ojczyzny”. Dzięki nim Polska po ponad stulet-

niej niewoli powróciła na mapy Europy i świata. Polska 

jest terytorialnie dużym europejskim narodem, posiadają-

cym wiele bogactw naturalnych, cudowną przyrodę i bar-

dzo mądrych ludzi. Nasze rodziny, bliscy, przyjaciele po-

winni być tam szczęśliwi, prowadząc normalne rodzinne 

życie i mieć szansę na wpływanie na losy Europy.  Potrze-

ba tylko, aby za sterami  polskiego okrętu zasiedli właści-

wi ludzie - mający patriotyczne serca, kochający polski 

naród, broniący moralności, zdrowych wartości  rodzin-

nych.  Wiemy jak bardzo skomplikowała się sytuacja poli-

tyczna na starym kontynencie. Tak bardzo ważne jest, aby 

Polska miała teraz mądrych przywódców, broniący intere-

sów naszej Ojczyzny nad Wisłą. Skorzystajmy z prawa do 

głosowania, zachęćmy do tego Wszystkich Polaków, któ-

rych znamy. Głosy Polonii rozsianej po całym świecie są 

bardzo ważne. Wspierajmy naszą Ojczyznę nie tylko mo-

dlitwą, ale też przez konkretne działanie- biorąc udział w 

głosowaniu.  Nie zmarnuj szansy - zarejestruj się i oddaj 

swój głos. Szczegóły na ulotkach.  

https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja

