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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 December 26, 2015   
      8:00 am   † Jacek Litman— Syn, rodzice i brat 

      4:00 pm   † Katarzyna & Kazimierz Zieliński & Family  

                       —Barbara Sidorowicz 

       7:00 pm  † Jakub Biernat— Syn z rodziną  

ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU, DECEMBER 27, 2015 

THE HOLY FAMILY OF NAZARETH 
       8:00 am   - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS   

       9:30 am   -  God’s blessings and health for the family— Self  

 

 
       

 

 

 

 

Monday, December 28, 2015   

      7:00 am   † Aleksandra Makarewicz (5 anniv.)— Daughter with family 

       8:00 am   † John Kowalczyk— Żona z dziećmi  

Tuesday, December 29, 2015   
      7:00 am   -  God’s blessings for Mary Deus 

       8:00 am   † Stefan Chlastawa— Kuzyn Stanisław z synem 

         † Bożena Banuk— Koleżanka Jola z rodziną 

                      † Mariusz Chludziński— Kolega z rodziną 

Wednesday, December 30, 2015  
      7:00 am   † Thomas F. Getek— Szmyt family    
       8:00 am   † Władysława Grodzka— Teresa z rodziną 

Thursday, December 31, 2015   
      7:00 am   † Alfred & Marion Baclawski— Family            

      6:00 pm   - O zdrowie i Boże błog. dla Ojca Wiesława w dniu urodzin 

                       — Przyjaciele               

SOLEMNITY OF MARY, First Friday, January 1, 2016, ŚWIĘTEJ 

BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

        8:00 am  † Stephen Daniuk — Mama 

        9:30 am  † Irena Bochyńska— Sister-in-law Anna Ramusiewicz with family  

      11:00 am - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS  

 Saturday, January 2, 2016  
       8:00 am   † Janina i Halina Halickie— Rodzina 

       4:00 pm   † Gregory & Franciszka Murawski —Granddaughter 

       7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny — Własna 

THE EPIPHANY OF THE LORD , JANUARY 3, 2016, OBJAWIENIE 

PAŃSKIE 
       8:00 am   - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS    
         9:30 am  † Evelyn L. Rolak —Rolak family 

 

   

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

    11:00 am  † Genowefa i Marek Kapcia— Syn i synowa  z rodziną 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Anna Majdan— Wnuczka Ania Jeske z rodziną 

- O uwolnienie i uzdrowienie z wszelkich nałogów w naszej parafii 

                    — Parafianin 

† Rose Femino— Carol Dzengelewski 

† Leo Konopka— Rodzina Walczak 

† Michał Sajnacki— Rodzina Walczak 

   11:00 am   † Tadeusz Susoł— Sąsiad 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Tomasz Wojdakowski— Żona i dzieci 

† Edward Szponar (roczn.)— Zofia 

- O błog. Boże i zdrowie dla Łukaszka Scibeck i całej Rodziny — Rodzina 

Chludzińskich i Boryczka 

- O błog. Boże i zdrowie dla Adama Chojnowskiego i dla całej Rodziny— 

Rodzina Chludzińskich i Boryczka 

Scripture for the week of December 27, 2015 

27 SUN Sir 3:2-6, 12-14 or 1 Sm 1:20-22, 24-

28/Col 3:12-21 or 3:12-17 or 1 Jn 3:1-2, 21-24/

Lk 2:41-52 

28 Mon 1 Jn 1:5-2:2/Mt 2:13-18 

29 Tue 1 Jn 2:3-11/Lk 2:22-35 

30 Wed 1 Jn 2:12-17/Lk 2:36-40 

31 Thu 1 Jn 2:18-21/Jn 1:1-18 

Our True Home  
  Why did Jesus choose to become a baby born of 

a mother and father and to spend all but His last 

years living in an ordinary human family? In part, 

to reveal God's plan to make all people live as one 

"holy family" in His Church (see 2 Corinthians 

6:16-18). 

In the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, 

God reveals our true home. We're to live as His 

children, "chosen ones, holy and beloved," as the 

First Reading puts it.  

  The family advice we hear in today's readings - 

for mothers, fathers and children - is all solid and 

practical. Happy homes are the fruit of our fa-

ithfulness to the Lord, we sing in today's Psalm. 

But the Liturgy is inviting us to see more, to see 

how, through our family obligations and relation-

ships, our families become heralds of the family 

of God that He wants to create on earth.  

  Jesus shows us this in today's Gospel. His obe-

dience to His earthly parents flows directly from 

His obedience to the will of His heavenly Father. 

Joseph and Mary aren't identified by name, but 

three times are called "his parents" and are refer-

red to separately as his "mother" and "father." 

The emphasis is all on their "familial" ties to Je-

sus. But these ties are emphasized only so that 

Jesus, in the first words He speaks in Luke's Go-

spel, can point us beyond that earthly relationship 

to the Fatherhood of God.  

  In what Jesus calls "My Father's house," every 

family finds its true meaning and purpose (see 

Ephesians 3:15). The Temple we read about in 

the Gospel today is God's house, His dwelling 

(see Luke 19:46). But it's also an image of the 

family of God, the Church (see Ephesians 2:19-

22; Hebrews 3:3-6; 10:21).  

  In our families we're to build up this household, 

this family, this living temple of God. Until He 

reveals His new dwelling among us, and says of 

every person: "I shall be his God and he will be 

My son" (see Revelation 21:3,7). 
                                        By Dr. Scott Hahn 
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HOLY FAMILY SUNDAY  

FRANCISZKAŃSKIE BOŻONARODZE-

NIOWE PRZESŁANIE Z BOSTONU 

Po radosnym okresie  Adwentu  w naszej 

duchowej wędrówce w stronę nieba  znowu 

dotarliśmy do kolejnego w życiu Bożego 

Narodzenia. I znowu śpiewamy  piękne  kolędy, zachwyca-

my się kolorowymi dekoracjami domów i czarem choinek.   

I znowu czytamy świąteczne życzenia i  zajadamy się ulu-

bionymi świątecznymi potrawami.  Ale jaki jest prawdziwy 

sens  Bożego Narodzenia? Czy  wyznaczają go prezenty 

pod choinką, otrzymane  bożonarodzeniowe kartki,...? Nie-

stety, dla większości ludzi  święta Bożego Narodzenia koja-

rzą się wyłącznie z wymianą prezentów  i  biesiadowaniem 

przy stole. Niestety nie dla wszystkich z nas  Boże Narodze-

nie  jest radosnym czasem. Dla wielu osób  święta te   na-

znaczone są smutkiem.  Bliscy im ludzie z różnych powo-

dów nie będą mogli zasiąść przy stole w rodzinnym gronie.  

Są ludzie, którzy nie mają wystarczająco pieniędzy by kupić 

nawet skromne prezenty swoim dzieciom. Dla wielu trady-

cyjny indyk na stole to tylko marzenie!  Są też osoby, które 

zamiast się cieszyć tegorocznym Bożym Narodzeniem będą 

miały  łzy w oczach. Pomyślmy tu choćby o rodzinach, któ-

re straciły  ukochane dzieci w niedawnych  tragicznym wy-

darzeniach w Paryżu, Californii, o mordowanych chrześci-

janach w Egipcie, Nigerii, Syrii...  Każdego dnia telewizyj-

ne i radiowe dzienniki donoszą  o ludziach bezdomnych, o 

umierających z głodu, z braku czystej wody i lekarstw. Na 

ekranach telewizyjnych widzimy niewinnych często ludzi, 

którzy giną w bratobójczych wojnach w Afganistanie, Su-

danie, Libii, Egipcie, Nigerii i  innych zakątkach naszego 

globu. Nieustannie też słyszymy o kolejnych przypadkach 

przemocy w   szkołach i na ulicach naszych miast. Współ-

czesny świat przemienił  się w ”Globalną wioskę”, a każdy 

z nas mimowolnie stał się  aktorem  na politycznej scenie 

świata. Nieraz  to co dzieje się  na drugim krańcu  globu 

ma w mniejszym lub  większym stopniu wpływ  także i na 

nasze życie. Niesprawiedliwość, ból i cierpienie człowieka 

w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej  winno dotykać także 

naszych serc i sumień. Chrystus powiedział, że cokolwiek 

czynimy w duchu chrześcijańskiej miłości drugiemu czło-

wiekowi - czynimy to samemu Chrystusowi ! Problemy 

współczesnego świata  są także doświadczeniem i naszej  

Ojczyzny nad Wisłą.  Tam często przesadna pogoń za pie-

niędzmi, krętactwo,   egoizm, brak  politycznej kultury, 

szacunku do drugiej osoby; do wartości patriotycznych, 

religijnych i moralnych; zwykłe   zacietrzewienie, a czasem 

wręcz polityczna nienawiść,  są powodem nabrzmiałych  

napięć, niesprawiedliwości społecznej i cierpienia wielu 

ludzi. I to właśnie to takiego świata po raz kolejny przycho-

dzi Chrystus.  

 Pragnie On nam przynieść dar pokoju, braterstwa, sprawie-

dliwości społecznej i prawdziwej ludzkiej miłości.  Pan 

Jezus przychodzi i chce  dzielić nasze życie, ze wszystkimi 

jego blaskami i cieniami. On znowu  pragnie narodzić się w 

sercu każdego człowieka, ale do tego potrzebuje naszego 

przyzwolenia.  Chrystus jest lekarzem ludzkich serc ! Chry-

stus ma klucz do pomyślnego rozwiązania skomplikowa-

nych nieraz problemów naszego życia. On nigdy nikogo nie 

potępia.  Pan Jezus nie pamięta złego, ale zawsze cieszy się 

z naszych powrotów.  On często stoi i puka do drzwi 

naszych domów i ludzkich  serc.  On pragnie dać  to 

wszystko, co zapewnia nam   prawdziwe szczęcie na tej zie-

mi i oferuje  życie wieczne w niebie. Chrystus ciągle zapra-

sza i  nieustannie czeka!  A może Chrystus po raz kolejny 

puka do drzwi naszych domów, rodzin i serc?  To czy Go 

zaprosimy zależy tylko od nas ! Ósmego grudnia w Katolic-

kim Kościele rozpoczęliśmy  Rok Bożego Miłosierdzia. Ko-

ściół jak zawsze zachęca każdego z nas  do  pogłębiania 

wiary, do odpowiedzialnego dzielenia się tym  darem z in-

nymi ludźmi. Rok Bożego Miłosierdzia ukaże na nowo całe-

mu światu prawdziwe oblicze Boga, który jest  naszym 

stwórcą, dobrym opiekunem, dawcą materialnych dóbr i 

przewodnikiem życia. Na końcu dziejów ludzkości niewąt-

pliwie stanie się On wymagającym, ale zarazem sprawie-

dliwym  Sędzią.  Nade wszystko jednak Bóg  pragnie  być  

kochającym Ojcem z biblijnej przypowieści o ”Synu mar-

notrawnym”. W Roku Miłosierdzia, my ludzie wiary ucząc 

się miłosiernej postawy  od samego Mistrza Miłosierdzia- 

Chrystusa mamy pomagać innym ludziom w zbliżaniu się 

do Miłosiernego Boga.  Jako wierzący i praktykujący kato-

licy mamy stać się ”misjonarzami” w naszych rodzinach, w 

naszych środowiskach,  a pośrednio niemal w całym   świe-

cie. Winniśmy niestrudzenie  troszczyć się o rozwój wiary 

naszych bliskich, dzieci, naszych wnuków, przyjaciół... Jako 

ludzie wierzący mamy  zawsze przeciwstawiać się modnej 

dziś „Cywilizacji Śmierci” i niestrudzenie budować 

„Cywilizację  Życia”!  Dzisiejszy świat pragnie pokoju, 

sprawiedliwości i prawdziwej ludzkiej miłości. Można to 

osiągnąć tylko pod warunkiem, że pozwolimy Chrystusowi 

narodzić się w naszych  sercach i  w naszych rodzinach 

Otwórzmy więc nasze serca i  pozwólmy Chrystusowi  na 

stałe w nich  zagościć. Nowo narodzona Boża Dziecina 

przyniesie  nam  dużo  wspaniałych  darów i obdarzy nimi 

wszystkich ludzi  dobrej woli. Współczesny  świat desperac-

ko potrzebuje wielu rzeczy: chleba, wody, lekarstw, spra-

wiedliwości społecznej, poszanowania praw rodziny, ludz-

kiego,  braterstwa i braterstwa narodów świata. Najbar-

dziej jednak dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwej, niekła-

manej Miłości i autentycznego Pokoju!  
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $2,314.00; Kolekta II - $ 1,360.00 

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

w Wydatkach Parafialnych”. 
DONATIONS: 
♦ Church donation by: Joyce Ellis-$800; Blandine  
   Dorinrille -$50. 
♦ Flowers donation by Rock -Richard Oscar - $20. 
♦ Christmas flowers donation by Marianna & Stanisław  
   Chludziński & Boryczka family - $100. 
♦ In memory of Charles F. Rolak by son Richard-$ 100; 
♦ In memory of Evelyn L. Rolak by son Richard-$ 100; 

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, 

Helen Daniszewska, Lucy Mackiewicz. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY 

 PARAFIALNY 

KONCERT KOLĘD 

9 stycznia 2016, w so-

botę o godz. 7 wieczo-

rem  odbędzie się co-

roczny Koncert Kolęd, 

w którym weźmie 

udział nasz Chór Para-

fialny, chór dziecięcy „Promyki Jana Pawła II” oraz 

gościnnie włoski chór z Parafii św. Leonarda w Bo-

stonie. Zaproście przyjaciół i przyjdźcie. W progra-

mie przewidziane jest wspólne kolędowanie a po 

koncercie poczęstunek. 

ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI 

W zakrystii, w biurze parafialnym oraz u pani orga-

nistki można nabyć płyty CD z kolędami i pastorał-

kami w wykonaniu naszego chórku dziecięcego. 

 

 

 

 

 

OOPŁATEKPŁATEK    
PPARAFIALNYARAFIALNY 

Prosimy o zarezerwowa-
nie sobie czasu na para-
fialną uroczystość opłat-
kową, która odbędzie się 
w sali św. Jana Pawła II 
w niedzielę, 17 stycznia 
po Mszy świętej 
o godzinie 11.00. Ła-
miąc się opłatkiem w atmosferze rodziny pa-
rafialnej złożymy sobie nawzajem życzenia 
noworoczne, spożyjemy smaczny obiad, za-
śpiewamy kolędy.  

ZAPRASZAMY! 
  

PANIE JEZU,  

KTÓRY SWOIM ŻYCIEM UŚWIĘCIŁEŚ 

ŻYCIE RODZINY Z NAZARETU, UMAC-

NIAJ SWOIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 

NASZE POLONIJNE I PARAFIALNE RO-

DZINY NA AMERYKAŃSKIEJ ZIEMI. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHkP_Qj_DJAhXE4D4KHb9HAZYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.chorjutrzenka.pl%2Fkontakt&psig=AFQjCNEjkgzMUeW1EMrYsPE9G4umSc8UsQ&ust=1450896181361012
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2o5CkkPDJAhUMWT4KHZw1BJUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pttns.pl%2Fwycieczki%2F2013%2F2013_01_05_oplatek.html&psig=AFQjCNGbCW0Oy6XoRnClsF2umMrCjAm5mg&ust=145089632639
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Ciąg dalszy. ze str. 4 

Tym wszystkim pragnie obdarzyć nas i  świat nowo-

narodzony Chrystus. Z przeminionym i wzmocnio-

nym łaską bożą  radosnym sercem chciejmy stać się 

posłusznym narzędziem w ręku samego  Boga i ra-

zem ze świętym Franciszkiem z Asyżu starajmy się 

nieść narodom  franciszkański Pokój i Dobro. Niech 

w tym zbożnym dziele dopomaga nam  przepiękna  

Franciszkańska modlitwa: 

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia,  

Twojego pokoju, 

abyśmy siali miłość 

 tam, gdzie panuje nienawiść; 

wybaczenie 

 tam, gdzie panuje krzywda 

jedność, 

tam gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję,  

tam gdzie panuje rozpacz; 

światło, 

 tam gdzie panuje mrok; 

radość,  

tam gdzie panuje smutek.  

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać po-

ciechy, co pociechę dawać; 

nie tyle szukać zrozumienia co rozumieć; 

 nie tyle szukać miłości, 

co kochać; 

 albowiem dając- otrzymujemy wybacza-

jąc - zyskujemy przebaczenie;  

a umierając,  

rodzimy się do nowego życia, przez Jezu-

sa Chrystusa, Pana naszego. 

 
 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 

Nowego 2016 Roku całej Polonii z Bostonu i oko-

lic życzą O.O. Franciszkanie . 

                                                 /O. Jurek Żebrowski/ 

 

OODWIEDZINYDWIEDZINY  DDUSZPASTERSKIEUSZPASTERSKIE  --  KKOLĘDAOLĘDA  
Błogosławieństwo domu przez kapłana 
jest naszą polską tradycją. Dlatego rodzi-
ny, które pragną do swego domu zaprosić 
kapłana na Kolędę, proszone są o kontakt 
z biurem parafialnym: 617-268-4355. 

Deadline  

January 15, 2016! 
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