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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 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         

Monday, October 26, 2015  

 7:00 am † Maria Korzeń — Son-in-law    

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm † Roman Topor— Małgorzata Kaczkowska z rodziną  

Tuesday, October 27, 2015       

 7:00 am – God’s blessings and Our Lady of Czestochowa protection for  

   Urszula Bramowska on her 70th birthday— Bramowski family 

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm  † Stanisława i Józef Koc— Teresa z rodziną   

   † Z rodzin Laszczkowski, Gentek, Ania Laszczkowska  

   — Córka, synowa i mama     

  † Jan i Aniela Duda— Wnuczka Genia    

Wednesday, October 28, 2015 - św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

 7:00 am †  Janina Słomiński— Family    

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

      7:00 pm  † Elżbieta Podgajna— Balbina Piłat z rodziną   

Thursday, October 29, 2015  

 7:00 am         

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

      7:00 pm  † Karol, Maria i Zdzisław Stec, Jan i Mary Burniewicz— Rodzina 

  † Tadeusz Susoł— Andrzej Zgiet    

  † Franciszek Dziechciowski— Halina Barut z rodziną   

Friday, October 30, 2015  

 7:00 am † Adele Cabone— Bielawski family 

       6:00 pm   -  Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do  

   Miłosierdzia Bożego, Spowiedź, Nabożeństwo Różańcowe 

  7:00 pm † Ireneusz, Józef, Józefa Rogowscy— Syn Jarosław Rogowski 

Saturday, October 31, 2015   

 8:00 am † Marianna, Alina, Henryk Jakubiak, Franciszek Wygonowski 

   — Rodzina 

 4:00 pm † Zdzisław & Stanisława Kulesza— Henia Paczuska  with family 

 6:30 pm   -  Nabożeństwo Różańcowe 

 7:00 pm  † Anna Biernat— Syn z rodziną    

31ST SUNDAY in Ordinary Time, November 1, 31 NIEDZIELA ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 8:00 am  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS     

    9:30 am  † Carol Sadowska— Family         

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

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                                  

10:40 am      -  Wypominki za Zmarłych 

11:00 am       † Z rodzin Trockich i Gumińskich oraz Chojnowskich  

  i Sokołowskich -  Agnieszka i Adam Chojnowscy z rodziną   

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

† Helena i Wacław Chludziński — Syn z rodziną  

Scripture for the week of October 25, 2015 

25 SUN Jer 31:7-9/Heb 5:1-6/Mk 10:46

-52 

26 Mon Rom 8:12-17/Lk 13:10-17 

27 Tue Rom 8:18-25/Lk 13:18-21 

28 Wed Eph 2:19-22/Lk 6:12-16 

29 Thu Rom 8:31b-39/Lk 13:31-35 

30 Fri Rom 9:1-5/Lk 14:1-6 

31 Sat Rom 11:1-2a, 11-12, 25-29/Lk 

14:1, 7-11 

1 SUN Rv 7:2-4, 9-14/1 Jn 3:1-3/Mt 

5:1-12a 

Seeing the Son of David 
  Today’s Gospel turns on an irony—it is a blind 

man, Bartimaeus, who becomes the first besides the 
apostles to recognize Jesus as the Messiah. And His 

healing is the last miracle Jesus performs before 

entering the holy city of Jerusalem for His last week 
on earth. 

  The scene on the road to Jerusalem evokes the 

joyful procession prophesied by Jeremiah in today’s 
First Reading. In Jesus this prophecy is fulfilled. 

God, through the Messiah, is delivering His people 
from exile, bringing them back from the ends of the 

earth, with the blind and lame in their midst. 

  Jesus, as Bartimaeus proclaims, is the long-awaited 
Son promised to David (see 2 Samuel 7:12-16; 

Isaiah 11:9; Jeremiah 23:5). Upon His triumphal 

arrival in Jerusalem, all will see that the everlasting 
kingdom of David has come (see Mark 11:9-10). 

  As we hear in today’s Epistle, the Son of David 
was expected to be the Son of God (see Psalm 2:7). 

He was to be a priest-king like Melchizedek (see 

Psalm 110:4), who offered bread and wine to God 
Most High at the dawn of salvation history (see Ge-

nesis 14:18-20). 

  Bartimaeus is a symbol of his people, the captive 
Zion which we sing of in today’s Psalm. His God 

has done great things for him. All his life has been 
sown in tears and weeping. Now, he reaps a new 

life. 

  Bartimaeus, too, should be a sign for us. How often 
Christ passes us by—in the person of the poor, in 

the distressing guise of a troublesome family mem-
ber or burdensome associate (see Matthew 25:31-

46)—and yet we don’t see Him. 

  Christ still calls to us through His Church, as Jesus 
sent His apostles to call Bartimaeus. Yet how often 

are we found to be listening instead to the voices of 

the crowd, not hearing the words of His Church. 
  Today He asks us what He asks Bartimaeus, “What 

do you want me to do for you?” Rejoicing, let us ask 
the same thing of Him—what can we do for all that 

He has done for us?                              

                                                    Dr. Scott Hahn 
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30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

pewien sposób Kościół patrzy na życie i działanie 

Jezusa z perspektywy Maryi. Jan Paweł II tak na-

uczał: "Rozważając bowiem tajemnice różańcowe 

patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmar-

twychwstania Pana Jej oczyma. Przeżywamy je tak 

jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. 

Ona zawsze u boku Syna jest równocześnie obecna 

pośród naszych codziennych spraw". Zachęcam do 

gorliwej i wytrwałej modlitwy różańcowej. W sposób 

szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby przez to 

jeszcze bardziej ukochać Jezusa.  Pozostał już nam 

tylko tydzień maryjnego miesiąca października. Za-

chęcamy do odmawiania Rodzinnego Różańca w do-

mach; zapraszamy też na  piękne  modlitwy różańco-

we do naszego kościoła. Dziękujemy grupie Żywego 

Różańca za modlitwy w intencji naszej Parafii, ro-

dzin...  Bóg Wam Zapłać !  

 FROM THE PASTOR’S DESK- 
    WARTO WIEDZIEĆ - O RÓŻAŃCU 

NIGDY NIE ZA DUŻO. 

Pochodzenie nazwy "RÓŻANIEC" jest 

niepewne. W ciągu lat wysuwano kilka 

hipotez. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że swą 

nazwę różaniec zawdzięcza tzw. w średniowieczu 

Marienminne i nacechowanej nią poezji maryjnej. 

Róża była w średniowieczu ulubionym symbolem 

Matki Bożej. Nazwę różaniec wyjaśnia też rozpo-

wszechniony w kilku krajach Zachodu zwyczaj uży-

wania tego słowa na określenie pewnego ważnego 

składnika średniowiecznego stroju lub ozdoby: wień-

ca nakładanego na głowę. W XIII w. przeniesiono 

świecki zwyczaj w sferę kultu maryjnego. Tu oby-

czajowość styka się legendą O wieńcu z róż dla Ma-

ryi czy o  mnichu i wieńcu z róż. Zgodnie z nią pe-

wien czciciel Maryi miał zwyczaj splatać Błogosła-

wionej Dziewicy wieniec z róż, by przyozdobić nim 

statuę Madonny. Pewnego dnia został jednak pouczo-

ny w widzeniu, że Maryja jeszcze bardziej radowała-

by się innym wieńcem róż (różańcem), mianowicie 

powtarzaną 50 razy modlitwą Ave Maria. Te modli-

twy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z 

których splatałaby sobie najpiękniejszy wieniec. Na 

powstanie modlitwy różańcowej miał wpływ zwyczaj 

odmawiania przez mnichów Psałterza. We wczesnym 

średniowieczu jednak nieliczni posiadali rękopisy z 

Psalmami i byli wstanie zrozumieć ich łacińską wer-

sję. Pozostali co najmniej od X w. mieli zwyczaj od-

mawiać w miejsce Psalmów odpowiednią liczbę 

"Ojcze nasz" lub późnej od XII w. także "Zdrowaś 

Maryjo". Pierwsze znane świadectwo powtarzania 

"Zdrowaś Maryjo" pochodzi najwcześniej z IX w., a 

w XIII w. powszechne stało się powiązanie tej modli-

twy z "Ojcze nasz". Od XIV w. zaczęto dodawać do 

Ave imię Jezus oraz końcowe Amen. W ten sposób 

"Zdrowaś Maryjo" stało się we właściwym sensie 

modlitwą do Jezusa, gdyż zostało związane z kultem 

Imienia Jezus. Konkretna forma tej modlitwy z me-

dytowaniem poszczególnych tajemnic rozwinęła się 

w początku XV w. w trewirskim klasztorze kartuzów 

św. Albana. Natomiast w 1573 r. Grzegorz XIII usta-

nowił na pierwszą niedzielę października uroczystość 

różańcową. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. 

Zarówno struktura jak i treść tajemnic mają korzenie 

biblijne. Z ewangelicznej struktury wynika chrysto-

centryzm różańca, który wiąże się z wymiarem mario-

logicznym i eklezjalnym, gdyż celem tej modlitwy po-

zostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Ma-

ryją, która jest "matką członków Chrystusowych". W 

WYPOMINKI 

Zbliża się listopad- miesiąc szczególnej pamięci o 

naszych zmarłych. Przez cały  listopad 15 minut 

przed Mszami czytane będą tzw. Wypominki - imio-

na i nazwiska naszych zmarłych. O zmarłych poleco-

nych 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.     

PODZIĘKOWANIE 

Fundacja Kultury Polskiej – organizator Balu Cha-

rytatywnego 2015 pragnie wyrazić gorące podzię-

kowanie wszystkim tym, którzy z wielkim zaanga-

żowaniem, bezinteresownie pomagali w przygoto-

waniu i realizacji tej imprezy charytatywnej. Dzię-

kujemy również, licznie przybyłym na Bal, za ich 

poparcie! Bal przyniósł dochód netto $3,233,  który 

to fundusz zgodnie z zapowiedzią przesłany będzie 

na wsparcie działalności Kolegium Św. Stanisława 

Kostki w Warszawie. 

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

Kolekta I - $2,113.00; Kolekta II - $ 973.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Help Our Parish Expenses  - Nasze wsparcie w 

wydatkach parafialnych”. 

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! 

30 NIEDZIELA ZWYKŁA  

DNIA 25 PAŹDZIERNIKA PODCZAS 

MSZY ŚW. O GODZ. 11:00 ODBĘDZIE 

SIĘ UROCZYSTE WPROWADZENIE  

W URZĄD PROBOSZCZA OJCA 

JERZEGO ŻEBROWSKIEGO. 

WITAMY KSIĘDZA JAMES’A 

FLAVIN, WIKARIUSZA BISKUPIEGO 

ORAZ INNYCH GOŚCI. 

PO MSZY ŚW. ZAPRASZAMY PARA-

FIAN I GOŚCI NA POCZĘSTUNEK. 

 

ON OCTOBER 25TH DURING THE  

11:00 AM MASS FR. JERZY ŻE-

BROWSKI  WILL BE INSTALLED AS 

OUR NEW PASTOR. WELCOME FA-

THER JAMES FLAVIN, EPISCOPAL 

VICAR AND OTHER GUESTS. 

AFTER THE MASS ALL OUR PARISHIONERS AND GU-

ESTS ARE INVITED FOR REFRESHMENTS. 

 

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 domowni-

cy. W analogiczny sposób jako Rodzina Parafialna powin-

niśmy troszczyć się  o „Boży Dom” - nasz kościół. Trzeba 

go regularnie sprzątać, aby zawsze wyglądał on czysto i 

schludnie.  Nie jest to takie trudne, gdy jest więcej rąk do 

pomocy.  Czasem nie jesteśmy zbyt bogaci, aby znacząco 

wspierać kościół materialnie, ale każdy z nas jest bardzo  

bogaty w czas i może 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 ko-

ściół, zakrystię...  Pamiętajmy, że jest to naszym obowiąz-

kiem, a Chrystus  obficie wynagrodzi nasze dobre serce i  

odpowiedzialną troskę o Jego dom. Chętnych prosimy o 

wpisanie się na listę wyłożoną z tyłu kościoła.  Można też 

zapisać się w biurze lub telefonicznie. Z góry serdecznie 

dziękujemy i składamy Bóg zapłać!  P.S. W sprzątaniu 

mogą nam pomóc także dzieci i oczywiście młodzież. 

Dwa razy do roku przed Bożym Narodzeniem i Wielkano-

cą będzie tzw. generalne sprzątanie kościoła, gdy będzie-

my 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 

Easter, when we will ask the en-

tire community of our parish for 

extra help.  

 

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! 

Ps. Po spotkaniu przy wyjściu z Kościoła zachęcamy do 

złożenia dobrowolnej ofiary, aby wesprzeć ewangelizację, 

koszty przelotu, przejazdów i pracę nad nowym filmem o 

Bożym Miłosierdziu- będziemy szczerze wdzięczni. 

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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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. 

The Beautiful Hands of a Priest 
 (poem by an unknown author) 

  We need them in life's early morning, 

We need them again at its close; 

We feel their warm clasp of true friendship, 

We seek them when tasting life's woes. 

  At the altar each day we behold them, 

And the hands of a king on his throne 

Are not equal to them in their greatness; 

Their dignity stands all alone; 

  And when we are tempted and wander, 

To pathways of shame and of sin, 

It's the hand of a priest that will absolve us, 

Not once, but again and again. 

  And when we are taking life's partner, 

Other hands may prepare us a feast, 

But the hand that will bless and unite us 

Is the beautiful hand of a priest. 

  God bless them and keep them all holy, 

For the Host which their fingers caress; 

When can a poor sinner do better 

Than to ask Him to guide thee and bless? 

  When the hour of death comes upon us, 

May our courage and strength be increased, 

By seeing raised over us in blessing 

The beautiful hands of a priest. 

    DZIĘKUJEMY PIOTR RUBIK 
W ubiegły czwartek, już  po raz  drugi gościliśmy w 

naszym mieście słynnego Piotra Rubika, z solistami i 

orkiestrą z Zielonej Góry.  Koncert Wiara Nadzieja Mi-

łość był wspaniałym, artystycznym przełożeniem   

Ewangelii  na przyjazny język muzyki. Wartości  este-

tyczne i duchowe  na pewno na długi czas  pozostaną w 

sercach, uszach  i umysłach   uczestników tego niezapo-

mnianego wieczoru. Dziękujemy  Piotrowi Rubikowi z 

„drużyną”  za dostarczenie nam tylu wspaniałych arty-

stycznych i duchowych przeżyć. Robi on wspaniałą ro-

botę, bo w dobie tzw.”Cywilizacji Śmierci” w tak pięk-

ny sposób  poprzez swoją muzykę promuje on wartości 

chrześcijańskie i ukazuje światu ’Cywilizację Miłości”!  

Dziękujemy bardzo   Pani Urszuli  Radzko z Syrena 

Travel za trud  zorganizowania tego wspaniałego arty-

stycznego wydarzenia. Mamy nadzieję, że na kolejnych 

imprezach tego typu, kościół ten będzie do końca  za-

pełniony, bo przecież w Bostonie i okolicach tak wiele 

osób przyznaje sie do polskości.  Bardzo ważną rzeczą 

jest, aby Polonia   bardziej świadomie promowała tego 

typu  wydarzenia, bo one przecież promują na amery-

kańskiej ziemi naszą ukochaną Ojczyznę, budują Polo-

nijną  Wspólnotę  i dają nam poczucie narodowej dumy 

z bycia Polakami.  Dołóżmy starań, aby nasz piękny 

Boston na stałe znalazł się na liście odwiedzających ten  

kontynent artystów z Polski-  a to tak naprawdę zależy 

tylko od nas. P.S. Gratulujemy naszemu chórowi  tego 

historycznego występu w tak doborowej obsadzie pod 

dyrekcją samego  Piotra Rubika. Cieszymy się i z serca 

gratulujemy. Mam nadzieję, że zmieścimy się  w kolej-

ce po autografy ! 


