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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 November 7, 2015   

 8:00 am  † Z rodz. Grabczak, Szostek, Kargul i Sobieszek - Rodzina       

 4:00 pm  † Mathew and Bernice Ziółkowski— Dolores Doyle 

 6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

 7:00 pm  † Nowenna za Zmarłych (Dzień 6) Msza św.   

32ND SUNDAY in Ordinary Time, November 8, 32 NIEDZIELA ZWYKŁA  

 8:00 am  † Jan Kozakiewicz— Teresa z rodziną 

         9:30 am   - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS     

Monday, November 9, 2015- Święto rocznicy poświecenia Bazyliki Laterańskiej 

 7:00 am  – Intention available     

 8:00 am  † Tadeusz Susoł— Córka Iwona z rodziną   

  6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

 7:00 pm  † Nowenna za Zmarłych (Dzień 8) Msza św.   

Tuesday, November 10, 2015  - św. Leona Wielkiego    

 7:00 am  † Kazimiera Matwiejczuk— Husband and son   

 8:00 am  † Stanisława Skinder— Synowa i wnuczka   

   † Tadeusz Susoł— Dorota i Sławomir Milewscy   

   – O udaną operację dla Iwony— Mama z rodziną   

 6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

 7:00 pm  † Nowenna za Zmarłych (Dzień 9) Msza św.   

Wednesday, November 11, 2015 - św. Marcina z Tours 

 7:00 am  † Tomasz Wojdakowski— Łupiński family   

 8:00 am  † Rudolf Marecki— Żona 

  6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

        7:00 pm  † Franciszek Dziechciowski— Genowefa Sarnicka z rodziną 

Thursday, November 12, 2015 - św. Jozafata 

         7:00 am  † Andrzej Czajkowski— Krystyna Słomkowska-Barney  

         6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

        7:00 pm  † Marianna Kaczkowska (1 roczn.)    

   † Szymon Złotoryński— Córka Beata z rodziną    

                        † Franciszek Dziechciowski— Stanisława Pelczar   

Friday, November 13, 2015 - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 

 7:00 am † Helena Pawlik & Oliver Winsett— Husband and grandfather 

         6:00 pm   -  Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź    

         6:45 pm  -  Wypominki za Zmarłych 

    7:00 pm  † Józefa Jagiełło - Córka z rodziną   

Saturday, November 14, 2015 - św. męczenników Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy 

 8:00 am  † Halina Boryczka, Salomea Pazdyk, Marta, Tadeusz, Zbyszek  

    Chludzińscy  — Rodzina Boryczka 

 4:00 pm  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS    

 6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych     

 7:00 pm  † Ewa Sendrowska, Roman Topor— Rodzina  

33RD SUNDAY in Ordinary Time, November 15, 33 NIEDZIELA ZWYKŁA  

 8:00 am  † Józef Kozak (ojciec), Józef Kozak (syn)— Syn i brat z rodziną 
 9:30 am  - God’s blessings and health for Valdemar Welz— Iwona & Ernest  

   Gajczak     

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:45 am         -  Wypominki za Zmarłych 

11:00 am        † Z rodz. Grochowskich, Kalinowskich, Ogonowskich, Zaniewskich, 

  Truchel i Podbielskich - Jarosław Grochowski z dziećmi   

7:00 pm          † Nowenna za Zmarłych (Dzień 7)  Msza św.  

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 
– O zdrowie i Boże błog. dla Elżbiety Szymoszek z okazji urodzin— Córka z rodziną 

† Tadeusz Susoł — Rodzina Chludzińskich                            

10:45 am      -  Wypominki za Zmarłych 

11:00 am        - Za Ojczyznę w rocznicę odzyskania niepodległości Państwa 

     Polskiego — Weterani Pl. # 37     

Scripture for the week of November 8, 2015 

8 SUN 1 Kgs 17:10-16/Heb 9:24-28/Mk 12:38-44 

or 12:41-44 

9 Mon Ez 47:1-2, 8-9, 12/1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 
2:13-22 

10 Tue Wis 2:23-3:9/Lk 17:7-10 

11 Wed Wis 6:1-11/Lk 17:11-19 

12 Thu Wis 7:22b-8:1/Lk 17:20-25 
13 Fri Wis 13:1-9/Lk 17:26-3740 

14 Sat Wis 18:14-16; 19:6-9/Lk 18:1-8 

15 SUN Dn 12:1-3/Heb 10:11-14, 18/Mk 13:24-32 

 

The Widows’ Faith 
  We must live by the obedience of faith, a faith 
that shows itself in works of charity and self-
giving (see Galatians 5:6). That’s the lesson of 

the two widows in today’s liturgy. 
  The widow in the First Reading isn’t even a 
Jew, yet she trusts in the word of Elijah and the 
promise of his Lord. Facing sure starvation, she 

gives all that she has, her last bit of food—
feeding the man of God before herself and her 
family. 
  The widow in the Gospel also gives all that she 
has, offering her last bit of money to support the 

work of God’s priests in the Temple. 
  In their self-sacrifice, these widows embody 
the love that Jesus last week revealed as the he-
art of the Law and the Gospel. They mirror the 

Father’s love in giving His only Son, and Ch-
rist’s love in sacrificing himself on the cross. 
  Again in today’s Epistle, we hear Christ descri-
bed as a new high priest and the suffering se-
rvant foretold by Isaiah. On the cross, He made 

sacrifice once and for all to take away our sin 
and bring us to salvation (see Isaiah 53:12). 
  And again we are called to imitate His sacrifice 
of love in our own lives. We will be judged, not 

by how much we give—for the scribes and we-
althy contribute far more than the widow. Ra-
ther, we will be judged by whether our gifts re-
flect our livelihood, our whole beings, all our 
heart and soul, mind and strength. 

  Are we giving all that we can to the Lord—not 
out of a sense of forced duty, but in a spirit of 
generosity and love (see 2 Corinthians 9:6-7)? 
  Do not be afraid, the man of God tells us to-
day. As we sing in today’s Psalm, the Lord will 

provide for us, as he sustains the widow. 
  Today, let us follow the widows’ example, 
doing what God asks, confident that our jars of 
flour will not grow empty, nor our jugs of oil 

run dry. 
                                     Dr. Scott Hahn  
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32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME  

  

FROM THE PASTOR’S DESK- 

Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

     QUO VADIS  HOMINE ?  

W listopadzie  wzrok nasz częściej  niż w inne dni roku 

kieruje się  na  nekrologi na  cmentarnych grobach. 

Cmentarne epitafia i nagrobki  naturalnie przypomina-

ją  nam o przemijaniu  naszego życia. Odwiedziny  

cmentarzy, modlitwa i zaduma  nad grobami  bliskich  

uświadamiają  nam  niekłamany fakt, że przyjdzie czas, 

gdy  i my  spoczniemy,  w  tej czy innej mogile, na jed-

nym z  wielu cmentarzy świata.  Na ogół staramy się  

wypychać ten fakt z naszej świadomości. Wiemy jednak, 

że zegar naszego życia nieubłagalnie  odlicza  czas na-

szej pielgrzymki, aż któregoś dnia,   czy tego chcemy czy 

nie, musi się zatrzymać. Spacer po cmentarnych alej-

kach uczy nas  historii ludzkiego życia, koryguje  świa-

domość  naszej egzystencji i wyznacza nam właściwy cel 

naszej życiowej drogi. Jaskrawo widoczna rzeczywistość 

przemijania tego świata, ludzka bezradność, kruchość 

życia i niepewność jutra  sprawiają, że każde wyjście na 

cmentarz staje się swoistymi rekolekcjami i wprowadza 

w serce człowieka trochę więcej harmonii i pierwotnej 

normalności. Człowiek  bardziej rozumie, że jego ziem-

ska kariera któregoś dnia zamknie się w  czterech ścia-

nach cmentarnego M4. Umierający człowiek nic ze sobą 

zabrać nie może. Gdyby nawet  do trumny włożono mu  

cały dorobek jego życia, to i tak  byłby to  tylko bezuży-

teczny balast!  Każdy z nas bez względu na status spo-

łeczny, wykonywaną funkcję i życiowe zadanie będzie 

musiał przed Bogiem dokonać rozrachunku ze swojego 

życia.  Na sądzie ostatecznym nasze ziemskie atrybuty 

jak sława, uzdolnienia, pieniądze, znajomości, prestiż 

społeczny  etc. nie będą miały żadnego znaczenia.  Przed 

Bogiem liczyć się będą tylko nasze dobre uczynki - to 

jak kochaliśmy Boga i naszego bliźniego. Pamiętajmy, 

że z chwilą śmierci kończy się czas zasługiwania. Po 

śmierci człowiek już nic dla siebie uczynić nie może.  

Wtedy można tylko liczyć na boże miłosierdzie i wspar-

cie  życzliwych ludzi. Trzeba więc dołożyć wszelkich 

starań, aby ciesząc się życiem na tym świecie, zbierać  

nieustannie zasługi na życie przyszłe.  Pismo Święte 

przypomina nam - „Cóż za korzyść odniesie człowiek 

choćby cały świat pozyskał,  a na duszy szkodę po-

niósł”? Starajmy się tak przeżywać każdy dzień jakby 

to był ostatni dzień naszego życia. Bo rzeczywiście, dzień 

taki w życiu każdego z nas kiedyś  nastąpi - nie znamy 

przecież ani dnia  ani godziny !  Listopad uczy nas ludz-

kiej pokory i odpowiedzialności za nasze ziemskie życie.  

Mamy tylko jedno życie i nie wolno nam go zmarno-

wać !   

 Nie będziemy już mieli drugiej szansy, tak jak przy niezda-

nym egzaminie na prawo jazdy,  w szkole czy na uczelni.  

Życie każdego z nas jest bezcennym darem i nie wolno go 

nam zmarnować! Można je stracić, gdy budujemy swoje 

szczęście tylko po swojemu  w oderwaniu od Boga. Musimy 

wiedzieć, że o własnych siłach człowiek daleko zajść  nie zdo-

ła.  O naszą duszę zabiega Szatan- upadły anioł, który za-

zdroszcząc nam bożej przyjaźni pragnie zabrać nas do swo-

jego królestwa!  Człowiek o własnych siłach w tej walce so-

bie nie poradzi! Trzeba więc logicznie zaprosić do swojego 

życia Chrystusa - naszego  najlepszego Przyjaciela. On da 

nam moc, radość ducha i obdarzy swoim błogosławień-

stwem, dzięki któremu będziemy umieli dobrze wybierać i 

właściwie kierować swoim postępowaniem. Dbajmy więc o 

rozwój naszego życia duchowego tak samo jak troszczymy 

się o nasze ciało fizyczne. Wzmacniajmy naszą wiarę i  za-

praszajmy naszych bliźnich do  odważnego pójścia za Chry-

stusem. Z Chrystusem zawsze możemy się czuć bezpiecznie!  

Na Niego zawsze można liczyć !  On nigdy nas nie zdradzi, 

nigdy nas nie opuści, zawsze przebaczy i poda życzliwą dłoń, 

gdy upadniemy pod ciężarem grzechu.  Tylko z Chrystusem 

w sercu możemy czuć się bezpieczni w tym nieprzyjaznym 

nam, tak bardzo zagubionym i skomplikowanym dzisiej-

szym świecie. Niech każde spojrzenie na grób i krzyż  Chry-

stusa przypomina nam prawdę o przemijaniu i niech będzie 

zachętą do pomocy tym co już od nas odeszli i proszą o du-

chowe wsparcie. Pamiętajmy  o naszych Drogich zmarłych, 

aby kiedyś  po naszej śmierci inni pamiętali o nas !  Miejmy 

czas dla Boga, dla Jego kościoła, dla   naszych rodzin i przy-

jaciół.  Umiejmy z sensem i radośnie przeżywać nasze życie. 

Ksiądz Twardowski przypominał nam byśmy kochali ludzi- 

bo tak szybko odchodzą! Gdy niespodziewanie odejdą za 

późno już będzie na różne wyrazy naszej miłości.  Święty 

Franciszek z Asyżu zwykł mawiać do swoich braci -”Bracia 

póki mamy czas czyńmy dobrze”.  Papież wszech czasów- 

święty Jan Paweł II -często mawiał  - czas ucieka - wieczność 

czeka ...!  A więc do roboty - nie marnujmy czasu...! 

Sprawdźmy tylko, czy jedziemy właściwym pociągiem,  we 

właściwym kierunku i czy końcowa stacja ma  napis  

‘Przystanek Niebo’ - bo tam czekają nas nasze rodziny i 

przyjaciele. Niech Czarna Madonna Matka Jezusa i nasza 

Matka w niebie wspiera nasze dobre wysiłki i wstawia się za 

nami u swojego Syna. Pamiętajmy jednak, że ani Chrystus, 

ani Matka Boża nie będzie w stanie nam pomóc jeśli my sa-

mi nie zaprosimy Chrystusa do swojego życia. Pamiętajmy, 

że Bóg jest miłosierny, ale szanuje nasze wolne wybory i ni-

kogo nie zbawia na siłę!  Jesteśmy tak naprawdę kowalami 

własnego losu !  Chrystus nieustannie zaprasza nas na ucztę 

w niebie, ale to od nas zależy czy przyjmiemy to zaprosze-

nie ! 

 

     

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

Kolekta I - $2,496.00; Kolekta II - $ 1,462.00 

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

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! 

32 NIEDZIELA ZWYKŁA  

WYPOMINKI 

Listopad jest miesiącem, szczególnej pamięci o naszych 

drogich zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do 

nieba. Tradycyjnie już przez cały miesiąc listopad bę-

dziemy modlili się za naszych zmarłych podczas naszej 

Nowenny i specjalnych nabożeństw wypominkowych - 

15 minut przed  Mszą świętą. Bardzo prosimy o wcze-

śniejsze przychodzenie do kościoła, byśmy wspólnie 

mogli modlić się za naszych zmarłych. My kapłani pa-

miętać będziemy o zmarłych poleconych w tegorocz-

nych Wypominkach także  w naszej codziennej modli-

twie brewiarzowej i podczas sprawowanych Mszy św. 

przez cały miesiąc listopad. Prosimy o bardzo czytelne 

wypisanie imion zmarłych na specjalnych Kartkach wy-

pominkowych, które znajdują się przy wejściach do 

kościoła. Pamiętaj o twoich zmarłych, aby  Twoje dzie-

ci, bliscy, znajomi, przyjaciele pamiętali kiedyś o To-

bie, gdy odejdziesz już z tego świata. 

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE 
Każdy z nas mieszkając w swoim domu, w apartamen-

cie dobrze wie, że trzeba regularnie troszczyć się o jego 

czystość. W naturalny sposób dbają o to wszyscy do-

mownicy. W analogiczny sposób jako Rodzina Para-

fialna powinniśmy troszczyć się  o „Boży Dom” - nasz 

kościół. Trzeba go regularnie sprzątać, aby zawsze wy-

glądał 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 ko-

biet/mężczyzn, którzy raz w miesiącu ofiarowaliby  1-2 

godz. swego czasu, aby sprzątnąć kościół, zakrystię...  

Pamiętajmy, że jest to naszym obowiązkiem, a Chry-

stus  obficie wynagrodzi nasze dobre serce i  odpowie-

dzialną troskę o Jego dom. Chętnych prosimy o wpisa-

nie się na listę wyłożoną z tyłu kościoła.  Można też 

zapisać się w biurze lub telefonicznie. Z góry serdecz-

nie dziękujemy i składamy Bóg zapłać!  P.S. W sprzą-

taniu mogą nam pomóc także dzieci i oczywiście mło-

dzież. Dwa razy do roku przed Bożym Narodzeniem i 

Wielkanocą będzie tzw. generalne sprzątanie kościoła, 

gdy będziemy prosili całą wspólnotę o pomoc. 
 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

ADAM GRZEJKAADAM GRZEJKA 

11.07.2015 o godz. 4:00 pm  

SAVE THE DATE 
 November 12, 2015 Thursday the meeting (in Po-

lish) with Zofia Romaszewska at 7:30 PM in the 

church hall; more info: 617-828-1934 and 617-464-

2485; 
 Christmas Craft Fair, Sunday, December 6, 2015, 

10:30 am to 2:30 pm at St. John Paul II hall, more 

info: 617-696-9009; 
 Parish Potluck, church hall, December 13, 2015 after 

the 11:00 AM Mass; a gathering where each person or 

group of people contributes a dish of food prepared by 

the person or the group, to be shared among our parish 

community; 
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  DBAJMY O NASZ WSPÓLNY DOM 
Ponad 100 lat temu nasi  rodacy emigranci ogromnym 

wysiłkiem  wybudowali ten piękny  kościół, plebanię i inne 

budynki,  aby mogły one  służyć wielu pokoleniom roda-

ków. Od tamtej chwili kościół ten stał się szczególnym 

spotkaniem Boga z człowiekiem. Świątynia ta zawsze gro-

madziła rodaków, którzy pragnęli modlić się w języku pra-

ojców kultywując wspaniałe tradycje wyniesione z rodzin-

nych domów. Polonijny kościół i parafia od zarania speł-

niała zarówno funkcje religijne jak dydaktyczne, społecz-

no kulturalne. Polonijne parafie zawsze były oazą polsko-

ści na kontynencie Ameryki Północnej w czasach zabo-

rów, w czasie dwóch wojen światowych  jak i w okresie 

najnowszej historii Polski. Polonijne kościoły gromadziły i 

umacniały Polonijne Wspólnoty naszego kontynentu. Po-

dziwiamy zaangażowanie, ogromne  poświęcenie  i ofiar-

ność  naszych rodaków z minionych epok. Nasi rodacy 

zawsze czuli się dumni i z wyjątkową pieczołowitością 

troszczyli się o zachowanie polskiego, języka, kultury i 

chrześcijańskich tradycji wśród kolejnych pokoleń Pola-

ków. Ostatnie czasy niestety rozdrobniły polonijne wspól-

noty. Ze smutkiem i nostalgią trzeba stwierdzić, że w wyni-

ku tego procesu w rejonie Nowej Anglii zamknięto wiele 

polonijnych kościołów. Przyczyn było zapewne wiele: de-

mograficzne i inne, ale też spadek ludzkiej gorliwości we 

wspieraniu polonijnych parafii.  

My dziękujmy Bogu, że mamy tu nie tylko  swój Polonijny, 

bardzo piękny kościół, ale też kapłanów sprawujących 

liturgie w języku naszych praojców. Oni są gwarantem, że 

nasze dzieci i młodzież  dumnie poniosą w   przyszłość 

pochodnie polskości , płonąca pięknymi polskimi tradycja-

mi  i niezachwianą wiarą naszych praojców.   Oddani na-

uczyciele, woluntariusze i  rodzice  szkoły Języka Polskie-

go wspierają wysiłki kapłanów. Pamiętajmy, że każdy mo-

że i powinien dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę do 

budowania Polonijnej Wspólnoty w Bostonie i jego okoli-

cach. Bóg rozdał nam  różne talenty, którymi powinniśmy  

służyć Wspólnocie i sobie na wzajem. Pamiętajmy, by nie 

zakopywać w ziemi ewangelicznych talentów. Służmy nimi 

naszej Parafii i Polonijnej Wspólnocie zgromadzonej przy 

naszym kościele. Tak jak w rodzinnym domu, tak i we 

Wspólnocie zawsze jest coś do zrobienia: trzeba naprawić 

zamek w drzwiach, sufit w szkole, zmienić żarówkę po-

sprzątać i udekorować kościół, wyprać   obrusy, udekoro-

wać ołtarz, posprzątać  parafialne biuro,  sale, przyciąć 

krzewy, skosić trawę, posprzątać otoczenie wokół kościoła 

etc.  Trzeba nam też radośnie dzielić się swoją wiarą  w 

naszych środowiskach; potrzeba nowych  osób do naszego 

chóru, lektorów , ministrantów, ludzi dzielących się ze 

Wspólnotą talentami kulinarnymi etc.  Nade wszystko po-

trzeba nam  większej tolerancji, mniej krytycyzmu, więcej 

ludzkiej życzliwości , chrześcijańskiej miłości, lepszego  

zrozumienia, wzajemnej akceptacji  i  szczerej  chęci bu-

dowania Polonijnej Wspólnoty, która stanie się ostoją 

Polskości ,  przyjaznym i radosnym domem Wszystkich 

Polaków !  

Każdy z nas ma tu swoją rolę do odegrania. Nie pozwólmy 

na to, aby jakieś złe siły dzieliły nas.  Postarajmy  się by 

jeszcze  bardziej zbliżyć się do Chrystusa. On da nam 

prawdziwą moc, siłę  do wybaczenia, energię do pokocha-

nia drugiego człowieka i prawdziwą radość serca .Pan  

Bóg pranie, abyśmy radowali   się życiem na tej ziemi, by 

poprzez nie zasłużyć sobie na życie wieczne w niebie.  To 

winno być naczelnym życiowym celem każdego z nas. 

Bądźmy wdzięczni Bogu za każdy przeżyty dzień , za nasze 

rodziny, przyjaciół i za to, że zawsze możemy liczyć na 

jego pomoc. Pamiętajmy, że w jedności jest nasza siła a w 

dawaniu i w braterskiej służbie tkwi chrześcijańska  ra-

dość. Pamiętajmy , że Bóg wynagrodzi nam stokrotnie 

naszą ofiarność i ludzką życzliwość. Dobro, które od nas 

wychodzi powróci do nas wielokrotnie zwiększone. Posta-

rajmy się wspólnie budować naszą Polonijną Wspólnotę. 

Po ludzku nie zawsze jest to łatwe zadanie, ale z bożą po-

mocą i ludzką życzliwością można dokonać wspaniałych 

rzeczy !  P.S. W  najbliższym czasie chcielibyśmy, stwo-

rzyć grupę młodzieżową, Studium Pisma Świętego, wpro-

wadzić  wieczory czy popołudnia  filmowe, w miarę po-

trzeb rozpocząć parafialny kurs języka angielskiego. .. 

Zainteresowane osoby w/w sprawami prosimy o kontakt  z 

biurem parafialnym lub O. proboszczem. Pragniemy wi-

dzieć naszą Parafię i Polonijną Wspólnotę tętniącą pełnią 

życia, promieniująca ludzką  życzliwością.  Niech stanie 

się ona Wspólnotą dynamiczną, przepełnioną ewangelicz-

nym duchem i chrześcijańską radością życia. Czy tak się 

stanie to w dużej mierze zależy od każdego z nas. Let us 

do our best and God will do the rest! 

PODZIĘKOWANIA 

Dziękujemy Bogu, że mamy 

w naszej Wspólnocie wielu 

oddanych i utalentowanych 

ludzi, na których pomoc 

możemy liczyć w każdej 

chwili. Dziękujemy wszyst-

kim Wolontariuszom, którzy często w niewidoczny 

dla nikogo sposób, wykonują na rzecz Wspólnoty 

wiele użytecznych spraw. W ostatnim czasie na 

szczególne podziękowania zasługują: Pan Jan Suro-

wiec - za wymianę i naprawę zamka do drzwi do sali 

Jana Pawła II, Pan Grzegorz Boryczka - za fachowe i 

ekspresowe naprawienie sufitu w jednej z klas bu-

dynku szkoły, Rodzinie Gubałów za profesjonalne 

wypranie obrusów oraz Pan Władysław Maziarz - za 

troskę o wygląd i czystość terenu wokół kościoła i 

plebanii. Dziękujemy także Wszystkim innym lu-

dziom dobrych serc, którzy często w niewidoczny dla 

innych sposób poświęcają swój czas i talenty na 

rzecz Wspólnoty. Dziękujemy i niech Bóg Wam 

obficie błogosławi! 
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