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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 21, 2015  - Ofiarowanie NMP 
        8:00 am  † Z rodzin Cholewa, Sikora i Maciejczek — Rodzina                          

        4:00 pm  † Eugenia & Teofil Urbaniak — Daughter 

        6:45 pm  -  Wypominki za Zmarłych 

        7:00 pm  † Władysław Sawczuk— Żona z rodziną  

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE SUNDAY, NOVEMBER 22  

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA                 

        8:00 am  † Maria i Millie DeMinico— Rodzina   

         9:30 am  † Lucyna Pieprzycki— Daughter  

     

Monday, November 23, 2015     

 7:00 am  † Jurek Charubin— Friend Stanley   

 7:00 am  † John & Gladys Gątarz— Nephew    

 8:00 am  † Tomasz Wojdakowski— Mariola i Bogdan Piłat z dziećmi  

  6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

 7:00 pm  † Za Tatę - Józefa Pelczar - Córka   

Tuesday, November 24, 2015       

 7:00 am  † Jurek Charubin— Friend Stanley   

 8:00 am  † Michał Sajnacki— Andrzej i Lila Prończuk   

   † Z rodzin Nerkowskich, Słomińskich, Halina Kulikowska  

  — Genowefa Sarnicka      

 6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

 7:00 pm  † Franciszek Dziechciowski— Lisa Wessan i Gary Malkin   

Wednesday, November 25, 2015  

 7:00 am  † Jurek Charubin— Friend Stanley   

 8:00 am  † Stanisław i Maria Susoł— Synowa z rodziną 

  6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

        7:00 pm  - Wolna intencja     

Thursday, November 26, 2015  

        7:00 am  † Grzegorz Puricelli— Parents & sister    

   † Deceased members of Blazuk family— John Blazuk & family 

 6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych 

        7:00 pm  † Jurek Charubin— Przyjaciel Stanley    

  -  Za ludzi walczących z nałogami w rodzinie i naszej parafii   

  — Parafianka 

Friday, November 27, 2015  

 7:00 am † Jurek Charubin— Friend Stanley 

         6:00 pm   -  Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź    

         6:45 pm  -  Wypominki za Zmarłych 

      7:00 pm  † Antoni i Regina Kołakowski - Helena Rogowska z rodziną  

Saturday, November 28, 2015  

 8:00 am  † Cecylia i Stanisław Jarzębscy— Wnuczek z rodziną 

 4:00 pm   † Leokadia & Edward Sweda— Helen Daniszewska  

 6:45 pm   -  Wypominki za Zmarłych     

 7:00 pm  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS     

1ST  SUNDAY of Advent November 29, 1 NIEDZIELA ADWENTU    

 8:00 am  † Jakub Niemczyk— Mama i siostra z rodziną   
 9:30 am  † Grzegorz Puricelli— Parents & sister 

 

  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:45 am         -  Wypominki za Zmarłych 

11:00 am        - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS   

                      Msza dla dzieci       

10:45 am        -  Wypominki za Zmarłych 

11:00 am        -  O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Grzegorza Boryczki 

  — Żona z dziećmi    

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji: 

† Gertruda i Marek Gugała— Rodzina 

Scripture for the week of November 22, 2015 

22 SUN Dn 7:13-14/Rv 1:5-8/Jn 18:33b-37 

23 Mon Dn 1:1-6, 8-20/Lk 21:1-4 

24 Tue Dn 2:31-45/Lk 21:5-1141 

25 Wed Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28/Lk 21:12-
19 

26 Thu Dn 6:12-28/Lk 21:20-28 

27 Fri Dn 7:2-14/Lk 21:29-33 

28 Sat Dn 7:15-27/Lk 21:34-36 
29 SUN Jer 33:14-16/1 Thes 3:12-4:2/Lk 21:25-

28,34-36 

A Royal Truth  

 What’s the truth Jesus comes to bear witness to 

in this last Gospel of the Church’s year?     It’s 

the truth that in Jesus, God keeps the promise He 

made to David - of an everlasting kingdom, of an 

heir who would be His Son, “the first born, hi-

ghest of the kings of the earth” (see 2 Samuel 

7:12-16; Psalm 89:27-38). 

Today’s Second Reading, taken from the Book of 

Revelation, quotes these promises and celebrates 

Jesus as “the faithful witness.” The reading hear-

kens back to Isaiah’s prophecy that the Messiah 

would “witness to the peoples” that God is rene-

wing His “everlasting covenant” with David (see 

Isaiah 55:3-5). 

But as Jesus tells Pilate, there’s far more going on 

here than the restoration of a temporal monarchy. 

In the Revelation reading, Jesus calls Himself 

“the Alpha and the Omega,” the first and last let-

ters of the Greek alphabet. He’s applying to Him-

self a description that God uses to describe Him-

self in the Old Testament - the first and the last, 

the One Who calls forth all generations (see 

Isaiah 41:4; 44:6; 48:12). 

“He has made the world,” today’s Psalm cries, 

and His dominion is over all creation (see also 

John 1:3; Colossians 1:16-17). In the vision of 

Daniel we hear in today’s First Reading, He co-

mes on “the clouds of heaven” - another sign of 

His divinity - to be given “glory and kingship” 

forever over all nations and peoples. 

Christ is King and His Kingdom, while not of this 

world, exists in this world in the Church. We are 

a royal people. We know we have been loved by 

Him and freed by His blood and transformed into 

“a Kingdom, priests for His God and Father” (see 

also Exodus 19:6; 1 Peter 2:9). 

As a priestly people, we share in His sacrifice and 

in His witness to God’s everlasting covenant. We 

belong to His truth and listen to His voice, wa-

iting for Him to come again amid the clouds. 

                                           Dr. Scott Hahn 

http://www.usccb.org/nab/bible/2samuel/2samuel7.htm#v12
http://www.usccb.org/nab/bible/2samuel/2samuel7.htm#v12
http://www.usccb.org/nab/bible/psalms/psalm89.htm#v27
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah55.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah41.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah44.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah48.htm#v12
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john1.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/colossians/colossians1.htm#v16
http://www.usccb.org/nab/bible/exodus/exodus19.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/2peter/2peter2.htm#v9
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34TH SUNDAY -CHRIST THE KING  

  

FROM THE PASTOR’S DESK- 

Z BIURKA PROBOSZCZA 

  Czy Chrystus 

     jest moim Królem ? 
    Przeżywamy dziś  ostatnią niedzielę w kalendarzu 

roku liturgicznego i celebrujemy uroczystość Chrystusa 

Króla. Za tydzień w pierwszą niedzielę Adwentu roz-

poczniemy nowy rok liturgiczny i kolejny etap naszego 

oczekiwania na narodziny Zbawiciela świata. Czytania 

ostatnich niedziel  uwrażliwiają nas na fakt kolejnego 

przyjścia Chrystusa na końcu dziejów świata. Wiemy, 

że przyjdzie On wtedy już nie jako małe, bezbronne 

dziecię narodzone w zimnej betlejemskiej szopce, lecz 

jako Król świata i Sędzia, aby osądzić żywych i umar-

łych. Poprzez przyjęcie Sakramentu Chrztu świętego 

zostaliśmy zapisani poprzez naszych rodziców do Chry-

stusowego Królestwa. Potem przyjmując inne sakra-

menty sami potwierdzaliśmy naszą przynależność do 

Chrystusa. Wiemy jednak, że  przez całe życie świado-

mie i dobrowolnie musimy podążać za Chrystusem- 

naszym Królem dokonując każdego dnia dobrowolnych 

wyborów. Wiemy, że Pan Jezus nieustannie  zaprasza 

nas do swojego królestwa. Nasza obecność w każdą 

niedzielę w kościele potwierdza to, że przyjmujemy 

zaproszenie Chrystusa i z radością  wielbimy Go i wy-

sławiamy w naszej Parafialnej Rodzinie.  

       Gdy gromadzimy się na niedzielnej Mszy Świętej  

Chrystus daje nam moc, mądrość serca, odwagę i ra-

dość życia tak bardzo potrzebną w naszym zmaganiu 

się z rzeczywistością. Wiemy dobrze, że każdego dnia 

musimy opowiadać się za Chrystusem i wybierać drogi, 

które On proponuje - bo te  w konsekwencji doprowa-

dzą nas do Jego Królestwa w niebie. Musimy być jed-

nak  aktywni w naszej wierze. Z  życia codziennego 

wiemy, że nie wystarczy się zapisać do college’u, na 

uniwersytet, czy do jakiejkolwiek innej szkoły. Trzeba 

regularnie wkładać  swój wysiłek fizyczny, intelektual-

ny, aby któregoś dnia po latach wytężonej pracy otrzy-

mać odpowiedni  i zasłużony dyplom. 

           Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Wie-

my, ze  nie wystarczy przyjąć Chrzest, czy inne sakra-

menty Kościoła, aby dostać się do nieba - trzeba jeszcze 

mozolnie każdego dnia Ewangelię ”przekuwać" na  co-

dzienne życie. Cieszmy się, że jesteśmy tu w Domu 

Bożym i należymy do Chrystusa. Pomóżmy też  innym 

odnaleźć drogę do Chrystusa. Pamiętajmy, że każdy z 

nas jest swoistym misjonarzem w rodzinnym domu, w 

szkole, na uniwersytecie,  w zakładzie pracy i wszędzie 

tam, gdzie  prowadzą nasz ścieżki codziennego życia.  

 A czy ja w pełni należę do Chrystusowego Królestwa ?  

Ostatnie tragiczne wydarzenia w Paryżu pokazują nam 

jak kruche, niepewne i nieprzewidywalne jest życie 

każdego z nas. Życia nie wolno  nam przespać, przega-

pić; trzeba być zawsze czujnym i przygotowanym na 

spotkanie z Chrystusem twarzą  w twarz!   Cieszmy się, 

że już idziemy drogą, która doprowadzi nas do wiecz-

nego Królestwa Chrystusa. Chciejmy już teraz, tu  na 

tej ziemi  przez swoje odpowiedzialne i chrześcijańskie 

życie budować Chrystusowe Królestwo w moim sercu, 

w mojej rodzinie, w mojej Parafii i Polonijnej Wspól-

nocie. Każdy z nas ,   może i powinien dołożyć też swo-

ją przysłowiową ”cegiełkę” w wielkiej budowli Chry-

stusowego Królestwa. Zawsze rodzi się to samo pytanie   

czy pozwalam, aby Chrystus był jedynym Władcą  mo-

jego serca, mojej rodziny mojego życia ? Czy przypad-

kiem inny król nie jest władcą mojego serca? 

 

 

 

 

 

 
O Chryste Królu, Władco świata,  

Twoimi zawsze chcemy być.  

W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata,  

Pod berłem Twoim wiecznie żyć 

 

 Króluj nad nami, Boże nasz, 

Drogą świetlaną prowadź w przód,  

Wspieraj Swą mocą, łaską darz, 

U wiekuistych przyjmij wrót. 

 

W królestwie Twoim miłość włada, 

Trwa wieczny pokój pośród burz. 

W nim Boska czeka nas biesiada, 

Radość niebieska ciał i dusz.  

Congratulations Ms. Connie Bielawski 

 

Congratulations Ms. Connie Bielawski on your nomina-

tion to receive the Bishop Cheverus Medal.The Archdio-

cese of Boston instituted this award in recognition of 

exemplary service given in the name of the Lord. Ms. Bie-

lawski will receive the Cheverus Medal on Sunday, 

November 29, 2015 at 3:00 PM at the Cathedral of the 

Holy Cross during a Solemn Vespers Service of Evening 

Prayer.  

May God bless Connie for her service to our parish. 

Please join us at the Cathedral or say a prayer for her to 

show your support and appreciation. 

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

Kolekta I - $2,050.00; Kolekta II - $ 1,463.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenance and Repair  - Naprawy i remonty”. 

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! 

34 NIEDZIELA - CHRYSTUSA KRÓLA 

Przez cały listopad w 

szczególny sposób 

modlimy się za na-

szych Drogich zmar-

łych poleconych w 

tegorocznych Wypo-

minkach. Imiona 

zmarłych czytane są 

15 minut przed polski-

mi Mszami w niedzie-

lę i  w tygodniu. W 

intencjach naszych 

zmarłych możemy 

ofiarować Komunię świętą. Pamiętajmy o naszych zmar-

łych, aby inni kiedyś pamiętali o nas. Dziękujemy 

Wszystkim tym, którzy tak dzielnie uczestniczyli w  tygo-

dniowych Wypominkach. 

SAVE THE DATE 
 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; 

DZIĘKUJEMY ZA WYSTAWĘ. Przez 2 tygodnie go-

ścilismy w naszej Parafii wystawę I.P.N. z Polski o 

„Żołnierzach Wyklętych”. Wystawa robiła niesamowite 

wrażenie na zwiedzających i ukazała nam ukrywaną praw-

dę o bohaterskich żołnierzach, których brutalnie mordo-

wano jeszcze po zakończeniu wojny  za to, że niegodzili 

się na  sowietyzację Polski. Dziękujemy Wszystkim, któ-

rzy wystawę zwiedzili. Szczególne podziękowania z na-

szej Wspólnoty należą sie Wiesławowi  Wierzbowskiemu, 

Janowi Kozak, Barbarze Bilińskiej- Bolec, Darlinie i Ta-

duszowi Walkowiak, Annie Warnas i Christine Puricelli. 

Wystawa  pokazywana  odwiedza polonijne ośrodki w 

Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Módlmy się o pokój 

miedzy narodami. Za świętym Franciszkiem z Asyżu 

chciejmy powtarzać każdego dnia - O Panie uczyń mnie 

narzędziem Twojego pokoju...! 

PIERWSZA KOMUNIA. W ubie-

głym tygodniu do grupy dzieci przygo-

towujących się do Pierwszej Komunii 

dołączyła NADIA(Anna) ŚWIĄDER. 

Serdecznie witamy Nadię i prosimy 

Wspólnotę o modlitwę w intencji na-

szych dzieci i młodzieży przygotowu-

jacych się do przyjęcia sakramentów 

Pierwszej Komunii i Bierzmowania. 

 

RODZICE BARTKA DZIĘKUJĄ ZA MODLITWĘ.  

Bartek z Gniezna, rodzice i cała rodzina serdecznie dzię-

kują naszej Wspólnocie za dar modlitwy w intencji ciężko 

chorego Bartka. Modlitwy nasze i innych ludzi były sku-

teczne we wtorek Bartek został zwolniony ze szpitala. 

Wdzięczni rodzice mówią Bóg zapłać !!! i modlą się za 

nas. 

  
CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  

  

WESLEY RAYMOND LISEKWESLEY RAYMOND LISEK 

11.21.2015 o godz. 2:30 pm  

ZMARLI 
Śp. WŁADYSŁAW KWIECIEŃ WŁADYSŁAW KWIECIEŃ l. 87l. 87  

Śp. HELEN LASKOWSKI HELEN LASKOWSKI l. 95l. 95  

Śp. ANTHONY KOLESIŃSKI ANTHONY KOLESIŃSKI l. 98l. 98  

Wieczny odpoczynek racz im dać, 

Panie. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOP3jeTCmskCFYXrJgod46gJow&url=http%3A%2F%2Fstirenaeus.org%2Fworship%2Fbaptism%2F&psig=AFQjCNEZdCe-byJ4zkbODxloBx3P4jvSIg&ust=1447954974456374
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLHIl47DmskCFcjrJgodKpMF0A&url=http%3A%2F%2Fubootenland.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fblog-post.html&psig=AFQjCNGucWJ7Qxt0_SfTrrlmiWURk3JuoQ&ust=144795505001075
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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 

Święty Jan Paweł II przed trzydziestu laty ustanowił w 

Kościele Światowe Dni Młodzieży. Czas pokazał jakże 

cenna i opatrznościowa była to inicjatywa dla młodych 

ludzi na całym świecie, krtóra niejako zrodziła pokolenie 

Jana Pawła II. Jan Paweł II odbył podróż apostolską do 

Bostonu. Jako Polacy pragniemy w szczególny sposób 

uczestniczyć w Światowych Dniach Młodych, w 

umiłowanym mieście Papieża Krakowie. Będąc w naszej 

ukochanej Ojczyźnie pragniemy także zwiedzić najpięk-

niejsze zakątki naszego kraju. Zapraszamy do uczest-

nictwa, żeby usłyszeć głos Ojca Świętego Franciszka w 

pięknym krajobrazie naszej Ojczyzny.  


