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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 

Fr. Józef Błaszak OFMConv. - hospital chaplain 

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 pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana 

Pawła 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 - 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 - 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. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie 

świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego dzie-

dzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie na-

wzajem zachowując i dzieląc się naszymi polskimi trady-

cjami 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, wel-
coming and reaching out to all people. The parish is 

served by Conventual Franciscan Friars. 
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Saturday, October 18, 2014 - Świętego Łukasza Ewangelisty 
 8:00 am † Irena Ułaniak — Córka z rodziną 
 4:00 pm † Stefan Kuczyński — Lucy Willis 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † Czesława i Romuald Chrzanowski 
   — Córka Helena z dziećmi 

29th SUNDAY, October 19, 2014 - NIEDZIELA MISYJNA 
 8:00 am † Stanisława i Józef Koc — Córka z rodziną 
 9:30 am † Lottie Kotarba — Neighbors 
 10:30 am Nabożeństwo Różańcowe 
 11:00 am - ZA PARAFIAN - FOR OUR PARISHIONERS (Msza dziecięca) 
Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 
  - O zdrowie i Boże błog. dla Marcina Maziarz z okazji  
  urodzin — Rodzina 

Monday, October 20, 2014 -  św. Jana Kantgo 
 7:00 am -  
 8:00 am † Wojciech Ostrowski — Córki z rodzinami 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm - O zdrowie i błog. Boże dla Olivii Lisek — Babcia 
Tuesday, October 21, 2014 - bł. Jakuba Strzemię 
 7:00 am - Succeful  operation for Anna Chojnowska 
    — Elżbieta Spitalniak 
 8:00 am † Helena Pawlik i Oliver Winsett — Mąż i dziadek  
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † Anna Canty — Jadwiga  
  - O zdrowie dla rodzin: Radzetski, Sakalovy, Bazyliuk, Mazol 
     oraz za zm. † z rodzin Puydak, Radzetskaya — Katsiaryna  

Wednesday, October 22, 2014 - św. Jana Pawła II 
 7:00 am -  
 8:00 am † Maria i Stanisław Gentek, Hieronima i Bolesław  
     Laszczkowski — Córka i synowa z rodziną 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † John Oleś, Joanna i Jan Oleś — Siostra i córka  
     z rodzeństwem 

Thursday, October 23, 2014 - św. Jana Kapistrana 
 7:00 am - Good health & God’s blessings for Tadeusz Susoł  
     — Teresa with family 

 8:00 am † Czesław i Stanisława Mierzejewski, Józefa i Stanisław 
     Mierzejewski — Rodzina 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † Romuald i Władysława Sokołowscy  
     — Córka Marianna z rodziną 

Friday, October 24, 2014  
 7:00 am † Andre, Regina & Adam Lamerique — Marie Lamerique 
 6:00 pm Adoracja, Koronka i Nabożeństwo Różańcowe, 
 7:00 pm † Regina Kołakowska — Helena Rogowska z rodziną 

Saturday, October 25, 2014  
 8:00 am † Stanisława Koc — Córka Joanna z rodziną 
 4:00 pm † Slominski family — Family 
 6:30 pm Nabożeństwo Różańcowe 
 7:00 pm † Z rodziny Grochowskich, Kalinowskich, Ogonowskich,  
     Zaniewskich, Podbielskich i Truchel  
     — Jarosław Grochowski z dziećmi 

30th SUNDAY, October 26, 2014 - 30. NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8:00 am † Anna i Jakub Biernat — Syn z rodziną 

 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS - ZA PARAFIAN  
 10:30 am Nabożeństwo Różańcowe 
 11:00 am † Natalia Maziarz — Władysław Maziarz z rodziną 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE From the Pope’s Message for 
World Mission Sunday 2014 

...Many parts of the world are experiencing a 
dearth of vocations to the priesthood and the con-
secrated life. Often this is due to the absence of 
contagious apostolic fervor in communities which 
lack enthusiasm and thus fail to attract. The joy of 
the Gospel is born of the encounter with Christ 
and from sharing with the poor. For this reason I 
encourage parish communities, associations and 
groups to live an intense fraternal life, grounded 
in love for Jesus and concern for the needs of the 
most disadvantaged. Wherever there is joy, enthu-
siasm and a desire to bring Christ to others, genu-
ine vocations arise. Among these vocations, we 
should not overlook lay vocations to mission. 
There has been a growing awareness of the iden-
tity and mission of the lay faithful in the Church, 
as well as a recognition that they are called to take 
an increasingly important role in the spread of the 
Gospel. Consequently they need to be given a 
suitable training for the sake of an effective apos-
tolic activity. 

"God loves a cheerful giver" (2 Cor 9:7). World 
Mission Day is also an occasion to rekindle the 
desire and the moral obligation to take joyful part 
in the mission ad gentes. A monetary contribution 
on the part of individuals is the sign of a self-
offering, first to the Lord and then to others; in 
this way a material offering can become a means 
for the evangelization of humanity built on love. 

Dear brothers and sisters, on this World Mission 
Day my thoughts turn to all the local Churches. 
Let us not be robbed of the joy of evangelization! 
I invite you to immerse yourself in the joy of the 
Gospel and nurture a love that can light up your 
vocation and your mission. I urge each of you to 
recall, as if you were making an interior pilgrim-
age, that "first love" with which the Lord Jesus 
Christ warmed your heart, not for the sake of nos-
talgia but in order to persevere in joy. The Lord’s 
disciples persevere in joy when they sense his 
presence, do his will and share with others their 
faith, hope and evangelical charity. 

Let us pray through the intercession of Mary, the 
model of humble and joyful evangelization, that 
the Church may become a welcoming home, a 
mother for all peoples and the source of rebirth 
for our world.  

Pope Francis 

Scripture for the week of October 19, 2014 

19 SUN Is 45:1, 4-6/1 Thes 1:1-5b 

 Mt 22:15-21  

20 Mon Eph 2:1-10/Lk 12:13-21  

21 Tue Eph 2:12-22/Lk 12:35-38  

22 Wed Eph 3:2-12/Lk 12:39-48  

23 Thu Eph 3:14-21/Lk 12:49-53  

24 Fri Eph 4:1-6/Lk 12:54-59  

25 Sat Eph 4:7-16/Lk 13:1-9  

26 SUN Ex 22:20-26/1 Thes 1:5c-10 

 Mt 22:34-40  
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XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR OCTOBER 2014 

Universal: That the Lord may grant peace to those parts 
of the world most battered by war and violence. 

Mission: That World Mission Day may rekindle in every 
believer zeal for carrying the Gospel into all the world. 

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 Częstochowa. 
♦ 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). 

CATHOLIC APPEAL 2014 

Thank you to all who have already 
pledged their support to the 2014 
Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $ 11,355. Our goal this year is to raise 
$ 17,485. Should you wish to contribute to this appeal, 
you may use an envelope provided at the back of the 
church. 

You may also pledge your support at 
www.BostonCatholicAppeal.org. 

Ogłoszenie od ZIGGY’S TOURS 

KONCERT MARYLI RODOWICZ Z ZESPOŁEM 

Koncert Maryli Rodowicz z zespołem w New Britain, CT 

dnia 26 października - przedsprzedaż biletów w agencji 

Ziggy’s Tours - tel: 617-288-7777. Zapewniamy transport 

za dodatkową opłatą. 

We cannot be content when we consider the 
millions of our brothers and sisters, who like 
us have been redeemed by the blood of 
Christ, but who live in ignorance of the love 
of God. For each believer, as for the entire 
Church, the missionary task must remain 
foremost, for it concerns the eternal destiny 
of humanity and corresponds to God's mys-
terious and merciful plan. 

St. John Paul II, Redemptoris Missio 86 

FINANCE COUNCIL MEETING 
The Parish Finance Council will meet on October 23 
(Thursday), at 7:00 pm. 

ROSARY DEVOTION 

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, an additional Holy Mass is celebrated. 

MASSES AND PRAYERS FOR THE DEAD 

This time of year as nature slowly falls asleep the up-

coming month of November makes us reflect on our 

Dead. As in previous years we want to embrace our 

dear departed with our prayers. 

The Church encourages her faithful to pray for the 

dead.  We believe that if we help souls in purgatory 

to attain eternal salvation by our prayers, then they 

will intercede before God for us, so that we too will 

be saved.  Furthermore our prayers for them will in-

spire us to look forward with hope to life in heaven 

as the goal of our earthly pilgrimage.  

According to our custom we will celebrate the No-

vena of Masses and prayers for the departed every 

day from November 2nd to 10th. For the conven-

ience of our parishioners the Novena Masses will be 

celebrated at 7:00 pm this year, including the two 

Sundays. On the Solemnity of All Saints (November 

1st), the Mass at 7:00 pm will be followed by the de-

votion for the Dead with a procession to five stations. 

On All Souls Day (November 2nd) at 6:30 pm Req-

uiem Vespers will be sung. With these prayers we 

want to embrace your departed loved ones. 

Our parishioners might have received cards for writ-

ing names of their Deceased. These cards are also 

available at the back of the church. 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,749.00; Kolekta II - $1,252.00 
♦ Church donation by a Parishioner- $100; 

♦ Church donation by Piotr Matwiejczuk - $20 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
Improvement Fund” -  

“Na ulepszenie posiadłości parafialnych”. 

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, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - paźdz. 2014 

Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczo-

nym przez wojnę i przemoc regionom świata. 

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbu-

dził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść 

Ewangelię całemu światu. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy naszym świadectwem przyczyniali się do pomna-

żania nadziei u ludzi cierpiących i zniewolonych jakim-

kolwiek rodzajem ubóstwa.  

SPOTKANIE RADY FINANSOWEJ 
Spotkanie Rady Finansowej obędzie się 23 października 
(czwartek) o godz. 7:00 pm.  

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 

dodatkowa Msza Święta. W niedziele nabożeństwa różań-

cowe są sprawowane o godz. 10:30 rano. 

ZADUSZKI - NOWENNA ZA ZMARŁYCH 

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za 

Zmarłych. Także w tym roku w naszej Parafii organizuje-

my Nowennę Mszy świętych wypominkowych (zadusz-

kowych) za Zmarłych poleconych naszej modlitwie z od-

czytaniem ich imion. Sprawowane one będą codziennie 

w dniach od 2 do 10 listopada. By ułatwić Parafianom 

udział, w tym roku sprawowane one będą o godz. 7.00 

wieczorem, także w dwie niedziele przypadające w tym 

czasie, oraz - dodatkowo - w Uroczystość Wszystkich 

Świętych, czyli 1 listopada, także o godz. 7.00 wieczorem, 

a po niej nabożeństwo za Zmarłych z procesją do pięciu 

stacji. Ponadto w Dzień Zaduszny (2 listopada) o godz. 

6.30 wieczorem odśpiewamy Nieszpory żałobne. Zapew-

ne nasi Parafianie otrzymali już listy z kartkami na Wypo-

minki. Kartki te są  też wyłożone w kościele. 

Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy 
o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my 
odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją 
nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wie-
rzącego, tak jak i dla całego Kościoła, spra-
wa misji winna być na pierwszym miejscu, 
ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia 
ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosierne-
mu planowi Bożemu.  

St. John Paul II, Redemptoris Missio 86 
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Współpraca misyjna 
(z encykliki misyjnej św. Jana Pawła II - Redemptoris Missio) 

77. Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, 

na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni 

za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszcze-

gólnych wiernych w tym prawie i obowiązku na-

zywa się „współpracą misyjną”... 

„Więcej szczęścia jest w dawaniu,  

aniżeli w braniu” (Dz 20, 35) 

81. Liczne są materialne i ekonomiczne potrzeby mi-

sji: chodzi nie tylko o założenie Kościoła z najko-

nieczniejszymi strukturami, jak kaplice, szkoły dla 

katechistów i seminarzystów, mieszkania, ale także o 

utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych i 

popierających rozwój człowieka, co stanowi bardzo 

szerokie pole działania, zwłaszcza w krajach ubo-

gich. Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; roz-

daje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają 

mu wielkodusznie do dyspozycji. Pragnę tu podzię-

kować tym wszystkim, którzy z poświęceniem skła-

dają dary na dzieło misyjne: ich wyrzeczenia i współ-

uczestnictwo są niezbędne, by budować Kościół 

i świadczyć o miłości. 

Gdy chodzi o pomoc materialną, ważne jest zwraca-

nie uwagi na ducha, w jakim się daje. Dlatego trzeba 

poddać rewizji własny styl życia: misje wymagają 

nie tylko pomocy, ale współuczestniczenia w przepo-

wiadaniu i w miłości względem ubogich. Wszystko, 

co otrzymaliśmy od Boga — tak życie, jak i dobra 

materialne — nie jest nasze, ale zostało nam dane do 

użytku. Wielkoduszność w dawaniu musi być zawsze 

oświecona i natchniona 

wiarą: wówczas — na-

prawdę — „więcej szczę-

ścia jest w dawaniu, aniżeli 

w braniu”. 

Światowy Dzień Misyjny, 

mający na celu uwrażliwie-

nie na tematykę misyjną, 

ale również zbieranie środ-

ków materialnych, jest 

ważnym momentem w ży-

ciu Kościoła, gdyż uczy, 

w jaki sposób należy da-

wać: w czasie sprawowania 

Eucharystii, a więc jako 

dar złożony Bogu i prze-

znaczony dla wszystkich 

misji na świecie. 

86. Nadzieja chrześcijańska 

wspiera nas w głębokim 

zaangażowaniu się w nową 

ewangelizację i w misję 

powszechną, nakłania nas 

do modlitwy, której na-

uczył nas Jezus Chrystus: 

„Przyjdź Królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja jako w 

niebie, tak i na ziemi” (por. Mt 6, 10). 

86. Ogromna jest liczba ludzi czekających jeszcze 

na Chrystusa: wielu ludzi o różnych kulturach, do 

których nie dotarło jeszcze przepowiadanie Ewan-

gelii i rozległe tereny, na których Kościół jest led-

wie obecny, wymagają zjednoczenia wszystkich 

jego sił…. 

Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milio-

nach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupio-

nych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi 

Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak 

i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na 

pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego 

przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu 

i miłosiernemu planowi Bożemu. 

św. Jan Paweł II 


