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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 5, 2015   

      8:00 am  † Tadeusz i Teresa Dachtera— Córka i wnuczka z rodziną                     

      4:00 pm  † Leokadia, Józef & Josephine Daniszewski 

                     — Helen Daniszewska 

      7:00 pm † Jan i Dariusz Litra— Anna z rodziną   

  

2ND SUNDAY OF ADVENT, DECEMBER 6, 2 NIEDZIELA ADWENTU 

      8:00 am  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS     

      9:30 am  † Leokadia & Wacław Radko— Son with family 

 

Monday, December 7, 2015  - św. Ambrożego 

      7:00 am  † Florence Chalpin— Family      

      8:00 am  † Roman Topor (1 roczn.)— Rodzina  
    

Tuesday, December 8, 2015  - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

      7:00 am  † Stefan Wrzecion— Rolak family    

      8:00 am  - Za żyjących i zmarłych Członków Żywego Różańca— Własna 

      7:00 pm  - Z prośbą o uwolnienie i uzdrowienie  rodzin Bogu   

                     wiadomych— Rodziny Boryczka i Chludzińscy 
    

Wednesday, December 9, 2015  

      7:00 am  † Tadeusz Susoł — Andrzej Zgiet    
       8:00 am  † Evelyn Rolak— Dzieci 

 

Thursday, December 10, 2015  

      7:00 am  † Wanda Wieckowski— Aniela Ślusarz   

      7:00 pm  † Czesław Duda— Córka Gienia z rodziną   

        † Tadeusz Eljaszuk— Rodzina Miłoś  

                     † Władysława Grodzka— Alicja z rodziną  

  

Friday, December 11, 2015  

     7:00 am   † Lottie Kotarba— Children 

     7:00 pm   † Stefan Kołodziejczyk - Agnieszka Caissie z rodziną  

 

Saturday, December 12, 2015  
     8:00 am   † Roman Borowiec— Alicja Kozakiewicz z rodziną 

     4:00 pm   † Edmund Bielawski— Bielawski family  

     7:00 pm   - O zdrowie i Boże błog. dla Kuby, Marka i Roberta — Tata 
 

3RD  SUNDAY of Advent December 13, 3 NIEDZIELA ADWENTU (GAUDETE) 

     8:00 am  † Józefa, Józef, Ireneusz Rogowski— Helena Rogowska  
                     z rodziną       
       9:30 am  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS     

 

  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

  11:00 am  † Józef Wróblewski— Żona z rodziną      

  11:00 am   † Edward i Edwarda Piotrowscy— Córka Maria 
Scripture for the week of December 6, 2015 

6 SUN Bar 5:1-9/Phil 1:4-6, 8-11/Lk 3:1-6 

7 Mon Is 35:1-10/Lk 5:17-26 

8 Tue Gn 3:9-15, 20/Eph 1:3-6, 11-12/Lk 

1:26-38 

9 Wed Is 40:25-31/Mt 11:28-30 

10 Thu Is 41:13-20/Mt 11:11-15 

11 Fri Is 48:17-19/Mt 11:16-19 

12 Sat Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a, 

10ab/Lk 1:26-38 or Lk 1:39-47 

13 SUN Zep 3:14-18a/Phil 4:4-7/Lk 3:10-18 

The Road Home  
  Today's Psalm paints a dream-like scene - a 
road filled with liberated captives heading ho-

me to Zion (Jerusalem), mouths filled with lau-
ghter, tongues rejoicing.  
  It's a glorious picture from Israel's past, a 

"new exodus," the deliverance from exile in 
Babylon. It's being recalled in a moment of 

obvious uncertainty and anxiety. But the psal-
mist isn't waxing nostalgic.  
  Remembering "the Lord has done great 

things" in the past, he is making an act of faith 
and hope - that God will come to Israel in its 
present need, that He'll do even greater things 

in the future. 
  This is what the Advent readings are all about: 

We recall God's saving deeds - in the history of 
Israel and in the coming of Jesus. Our remem-
brance is meant to stir our faith, to fill us with 

confidence that, as today's Epistle puts it, "the 
One who began a good work in [us] will conti-
nue to complete it" until He comes again in 

glory. 
  Each of us, the Liturgy teaches, is like Israel 

in her exile - led into captivity by our sinful-
ness, in need of restoration, conversion by the 
Word of the Holy One (see Baruch 5:5). The 

lessons of salvation history should teach us 
that, as God again and again delivered Israel, in 
His mercy He will free us from our attachments 

to sin, if we turn to Him in repentance.   
  That's the message of John, introduced in tod-
ay's Gospel as the last of the great prophets 

(compare Jeremiah 1:1-4,11). But John is gre-
ater than the prophets (see Luke 7:27). He's 

preparing the way, not only for a new redemp-
tion of Israel, but for the salvation of "all 
flesh" (see also Acts 28:28). 

  John quotes Isaiah (40:3) to tell us he's come 
to build a road home for us, a way out of the 
wilderness of sin and alienation from God. It's 

a road we'll follow Jesus down, a journey we'll 
make, as today's First Reading puts it, 

"rejoicing that [we're] remembered by God." 
                                       Dr. Scott Hahn 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinsOOu4r3JAhXEaD4KHYr_DLwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsklepparafialny.pl%2F494%2Cbaner-na-rok-milosierdzia-nr-18.html&psig=AFQjCNGPYZynzRVeWWM4EVyfzXDe_W2cug&ust=14491
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2ND SUNDAY OF ADVENT 

 FROM THE PASTOR’S DESK- 

Z BIURKA PROBOSZCZA 
 

Z adwentową radością   

oczekujemy na  Chrystusa. 
Każdy człowiek wielokrotnie doświadcza zjawiska  zwa-

nego oczekiwaniem. Już od samego dzieciństwa zawsze 

na coś czekamy. Czekamy na wizę, paszport, przyjazd  

bliskiej osoby wujka, cioci, przyjaciela, na powrót męża z  

misji wojskowej. Rodzice z utęsknieniem czekają na naro-

dziny dziecka,  na pójście  pociechy do przedszkola, szko-

ły. Chłopiec czeka na swoją ulubioną dziewczynę, a 

dziewczyna na umówioną randkę z wybrankiem swojego 

serca. Czekamy na autobus, na wypłatę, na  pociąg, samo-

lot, na wyniki badań lekarskich, na powrót  męża, żony z 

pracy. Czekamy na powrót dziecka ze szkoły, na przyjazd 

babci, cioci, wujka, na nowy model samochodu czy kolej-

ną  wersję smart- phonu. Wydaje się, że czekanie   stało 

się nieodłączną częścią ludzkiego życia.  Okres wyczeki-

wania może być aktywny  lub bierny i naznaczony jest też  

różnymi emocjami. Inaczej czekamy na wyniki egzami-

nów z uczelni,  badań lekarskich, a inaczej   na mecz pił-

karski, czy spóźniony samolot. W tych dniach dzieci na-

sze  z  utęsknieniem czekać  będą na Mikołaja, na paczkę 

pod choinką.  A na co my czekamy ?  Bardzo często cze-

kamy na to wszystko na co  czekają inni, ale  jako  ludzie 

wierzący każdy z nas czeka na radosne święta Bożego 

Narodzenia. Święta te  są dla nas wyjątkowe,  bo kojarzą 

się nam z rodzinnym domem, z  opłatkiem , wieczerzą 

wigilijną, pasterką w parafialnym kościele, z melodią  

pięknych kolęd czy pastorałek. Każdy z nas stara się do 

tych radosnych świąt jak najlepiej przygotować. Niestru-

dzenie troszczymy się, aby niczego nie zabrakło na  wigi-

lijnym stole, staramy się o drobne upominki dla członków 

naszych rodzin i ludzi, których kochamy.  Przed  świętami 

staramy się też zrobić generalne porządki  w naszym do-

mu. Troszczymy się o to, aby  nasze mieszkanie wygląda-

ło czysto  i  by opromienione  blaskiem  magicznej choin-

ki  pachniało leśną świeżością. Mimo że  w grudniowe dni 

każdy z nas jest bardzo   zabiegany, to mimo tego  powin-

niśmy   skierować naszą uwagę również  na sprawy du-

chowe.    Doświadczenie  życia uczy  nas, że  do pełni 

bożonarodzeniowego szczęścia   potrzebujemy   pewnej 

równowagi  między sferą materialną i sferą duchową. Sa-

me rzeczy materialne  nigdy nie  zapewnią nam prawdzi-

wej satysfakcji i nie  dadzą    oczekiwanej radości i praw-

dziwej pogody ducha.  

 Tak jak przygotowujemy nasz dom,  nasze mieszkanie  na  

zbliżające się święta, chciejmy analogicznie przygotować 

nasze serce, naszą rodzinę do autentycznego przeżycia 

tego zbawczego wydarzenia.  

W tym duchowym procesie   wierzącemu człowiekowi  

dopomaga  właściwie przeżyty liturgiczny okres  zwany 

Adwentem. Jest to wyjątkowy czas oczekiwania na kolej-

ne w naszym życiu  Boże Narodzenie. Dla ludzi wierzą-

cych  Adwent jest  zarazem   zapowiedzią   przyjścia 

Chrystusa na końcu ludzkiej historii. Wtedy Chrystus 

przyjdzie już nie jako bezbronna, mała dziecina, ale jako 

potężny Król Wszechświata i Sędzia Sprawiedliwy, aby 

dokonać sądu nad ziemią. W tym znaczeniu całe nasze 

życie staje się jednym wielkim Adwentem. Adwent więc 

symbolizuje naszą duchową pielgrzymkę przez życie i jest 

historycznym powiązaniem przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości.  Adwent, to czas radosnego oczekiwania na 

przyjście Zbawiciela świata; to czas wyciszenia się, wy-

chodzenia do innych, zapraszania innych do Wspólnoty 

wierzących. Adwent  to wyjątkowy okres, w którym  win-

niśmy  realizować wskazania Ewangelii poprzez dzieła 

miłosierdzia, uczynki pokutne i oczyszczanie serc naszych 

w Sakramencie Pojednania.  Chciejmy tegoroczny Ad-

went przeżyć  w sposób szczególny i wyjątkowy.   

Cała nasza wspólnota parafii Matki Boskiej Częstochow-

skiej w Bostonie:  dzieci, młodzież i dorośli zaproszona 

jest do przemiany serca, do radosnego czuwania i oczeki-

wania na narodziny Pana Jezusa.  Wspólnota nasza  zapro-

szona jest wzięcia udziału w  przygotowaniu specjalnego  

Duchowego  Prezentu dla Pana Jezusa, którego  kolejną 

rocznicę historycznych narodzin  radośnie obchodzić bę-

dziemy  w dniu 24 grudnia.  Wszyscy jesteśmy zachęceni 

do zbierania ”Dobrych uczynków”  na wspólnotowy pre-

zent  dla Pana Jezusa.  Przy głównym wyjściu naszego 

kościoła są specjalne ”skarbony” : mała - na ”Dobre 

uczynki” naszych dzieci i duża - na ”Dobre uczynki”, pe-

tycje i podziękowania  dla pozostałych parafian. W ostat-

nią niedzielę Adwentu skarbony te znajdą się przed ołta-

rzem naszego kościoła na którym będzie odprawiona  

dziękczynna Msza Święta we wszystkich intencjach, które 

znajdą  się w obu skarbonach. Podczas tej wyjątkowej 

Eucharystii, jako  Wspólnota  wierzących, poprosimy 

Matkę Bożą, aby przekazała w naszym imieniu powyższy 

”Prezent”   swojemu Synowi  Jezusowi Chrystusowi.  

Kierując się duchem misyjnym  wspólnota nasza zaprosi 

także  innych ludzi mieszkających w  okolicy do adwento-

wej refleksji i do zaangażowania się w nasz bożonarodze-

niowy projekt. W tym celu, przy ulicy przed naszym ko-

ściołem,   na czas Adwentu została  ustawiona specjalnie 

skonstruowana  bożonarodzeniowa szopka. Swoją prosto-

tą będzie przypominała ubogą wiatę dla zwierząt, w której 

ponad dwa tysiące lat temu narodził się Pan Jesus.   

                                                  cd. str. 6 
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 
Kolekta I - $1,513.00; Kolekta II - $ 1,331.00 

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! 

2 NIEDZIELA ADWENTU 

SAVE THE DATE 
    12/6/2015, 11:00 AM - Enrollment of new altar  

        servers 
    12/13/2015, after the 11:00 AM   

        Mass, Parish Potluck  

    12/19/2015, 9:00 AM - General  

       cleaning of  the church 
 

 12/20/2015, 4:00 PM - Advent Pe-

nitential Service 

CONGRATULATIONS  

MS. CONNIE BIELAWSKI 

Congratulations Ms. Connie Bie-
lawski on receiving the Cheverus 
Medal. May God bless you for your 
work for the parish, dedication and 
time. 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP-

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Matki Bożej. Wydarzenie Niepokalanego 

Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej 

Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szcze-

gólną rolę Maryi a także, że każdy z nas 

cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, 

które Bóg stawia na drodze naszego ży-

cia. Czym jest niepokalane poczęcie? 

Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi 

- Joachim i Anna - poczęli swoją córkę, która została przez 

Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Po-

częcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko 

Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od 

grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego. 

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jed-

nie rozumem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił 

ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i scjenty-

zmu w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 

r. w bulli "Ineffabilis Deus" (Niewyrażalny Bóg). Czytamy 

tam następującą formułę: "Powagą Pana Naszego Jezusa 

Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą 

ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymu-

je, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego 

poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmoc-

nego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 

Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta 

od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą 

przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w 

nią wytrwale i bez wahania wierzyć". Dogmat ukazuje nie-

zwykłość i wolność Bożego działania. Chociaż zbawienie 

ludzkości dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa, na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela Ma-

ryja już uprzednio została odkupiona i tym samym zachowa-

na od grzechu pierworodnego. W ten sposób Bóg przygoto-

wał ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia. Do 

ogłoszenia  dogmatu walnie przyczyniła się tzw. Szkoła 

Franciszkańska, tradycyjnie bowiem Matka Boża ma szcze-

gólne miejsce we franciszkańskiej duchowości i jest Ona 

Królową Zakonu Franciszkańskiego. 

CATHOLIC APPEAL OF 2015 

Thank you to all who participated in the 2015 Catholic Ap-
peal. We have met our assessment for the 2015 Catholic Ap-
peal.  The total amount of donations was $20,121.  

Our parish received two rebates: 

 1st installment - $806 

        2nd installment - $1,312.40 

                      Total :   $2,118.40 

GRATULACJE  

PANI CONNIE BIELAWSKI 

Gratulujemy Pani Connie Bielawski 
medalu Cheverus. Dziekujemy za 
poświęcony czas i z serca płynącą 
pracę na rzecz naszej Parafii i Poloni-
jnej Wspólnoty. 

GRATULACJE DLA NOWO PRZYJĘTYCH  

MINISTRANTÓW.  

W dzisiejszą niedzielę podczas uroczystej Mszy św. o godz.11  
zostali oficjalnie przyjęci do zaszczytnego grona LITURGI-
CZEJ SŁUŻBY OŁTARAZA ministranci : ANDRZEJ POP-

KO I MAXIMILIAN FAISAL, natomiast  SEBASTIAN 

RAMOS  dzisiaj oficjalnie został kandydatem na ministran-
ta.  Nowo przyjętym ministrantom gratulujemy wejścia do tak 

zaszczytnego klubu ministrantów. Całej trójce chłopców, ich 
rodzinom gratulujemy i życzymy obfitości bożych łask na 
każdy dzień. Bycie ministrantem to wielkie wyróżnienie i 

przywilej, oraz źródło bożego błogosławieństwa. Dziękujemy 
opiekunowi ministrantów Panu Eugeniuszowi Bramowskie-

mu za piękną pracę z gronem naszych ministrantów. Nowy 
nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza zostanie ogłoszony na 
początku Nowego 2016 roku. 
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W dniu 5 grudnia o godz. 11.45 odbędzie się krótka cere-

monia błogosławieństwa szopki z udziałem naszych dzieci 

ze szkoły Języka Polskiego im.  Świętego Jana Pawła II. 

Szopka ta każdego dnia będzie mobilizowała  przechod-

niów do zastanowienia się nad właściwym znaczeniem 

Świąt Bożego Narodzenia. Zapewne też skłoni  ona do 

pogłębionej  refleksji niejedną osobę z  Polonijnej Wspól-

noty.  Wiemy, że w naszej  chrześcijańskiej tradycji,   z 

racji   Świąt Bożego Narodzenia ludzie  często   dają   

symboliczne prezenty tym, których bardzo kochają. Bóg 

daje nam najwspanialszy prezent  - dar swojego Syna Je-

zusa Chrystusa. On każdego dnia na całym świecie  obda-

rza ludzi wierzących niezliczonymi darami. Chciejmy i 

my odwdzięczyć się Chrystusowi poprzez  ten wyjątkowy 

prezent naszej Parafialnej Rodziny. Zadbajmy o to, aby w   

przedświątecznym zabieganiu  nie zabrakło nam czasu na  

przygotowanie duchowe.  Chciejmy posprzątać nie tylko 

nasze domy, nasz kościół, ale także nasze serca poprzez 

szczerą adwentową spowiedź. Odbędzie się ona w naszej 

parafii w niedzielę 20 grudnia, o godz  4.00 p.m.  Na tę 

okoliczność  zaproszeni zostaną dodatkowi kapłani.  Po-

starajmy się   zaprosić innych  ludzi  do wspólnej, adwen-

towej pracy nad przemianą własnych   serc  i  serc na-

szych rodzin.  Chciejmy dla innych ludzi w  adwentowym 

czasie być  wzorem dobrego  postępowania i chrześcijań-

skiej postawy - „Tak niech świeci nasze światło przed 

ludźmi, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Oj-

ca, który jest w niebie”. Gdy każdy z nas wykona swoje 

adwentowe zadanie tak jak potrafi najlepiej,  wówczas 

odczujemy, że tegoroczne święta  będą niezapomniane i 

wyjątkowe w naszym dotychczasowym życiu. Na pewno 

Chrystus z betlejemskiego żłóbka będzie  hojnie  nam bło-

gosławił. Dobrze wiemy jak każdy z nas, nasze rodziny i 

świat potrzebuje bożego błogosławieństwa.  Nasz  rodak, 

święty  Jan Paweł II często mawiał - ”Czas ucieka, 

wieczność  czeka ...”  Więc każdy z nas winien zakasać 

przysłowiowe rękawy i ochoczo zabrać się do pozytywnej  

roboty, aby  usilnie pracując nad przemianą swojego ser-

ca, swojej rodziny, naszej Parafialnej i  Polonijnej Wspól-

noty choć trochę przyczynić  się do zbudowania lepszego 

świata.  Niech każdy z nas, na miarę swoich sił i możliwo-

ści, dołoży symboliczną cegiełkę do  bożej budowli, którą 

razem tworzymy. Zapraszamy Wszystkich Polaków z Bo-

stonu i okolicznych miasteczek do radosnego budowania 

Polonijnej Wspólnoty.   W dzień wigilijny zapraszamy na 

uroczyste  Msze święte o godz. 7.00 p.m. ze szczególnym 

udziałem naszych dzieci ze szkoły Języka Polskiego im. 

Jana Pawła II, na godz. 10.00 p.m.  na Msze Wigilijną i na 

tradycyjną Paterkę o północy. W dzień Bożego Narodze-

nia zapraszamy na Msze św. o godz. 8.00 a.m. , 9.30 

a.m. /po angielsku/ i  na sumę o godz. 11.00 a.m. Dołóż-

my się do  naszego duchowego prezentu dla Pana Jezusa, 

który  w tym roku stanowić będzie  specjalna adwentowa   

”skarbonka” - na koniec  Adwentu stanie się ona niezwy-

kłym ”Darem”  Polonijnej Wspólnoty dla Zbawiciela 

świata.  

Pamiętajmy, że nasz czas, 

talenty, nasze ofiary, za-

angażowanie ... kiedyś 

powrócą do nas wielo-

krotnie  zwiększone w 

postaci  bożego błogosła-

wieństwa.  Bóg chce by-

śmy radośnie przeżywali 

nasze życie na tej  ziemi  i 

poprzez ziemską piel-

grzymkę  zasłużyli sobie 

na niebo. Niech więc te-

goroczny Adwent będzie wyjątkowym i niezapomnianym 

czasem w historii każdego z nas.  Szczęść nam Boże  na 

adwentowych drogach. Przybądź  Jezu, bo czekamy !  

                                                           / O. Jurek/ 

Deadline for enrollment - January 15, 2016 

BEATIFIKACJA FRANCISZKAN-

SKICH MĘCZEŃNIKÓW   

 Z PERU. 

 W sobotę, 5 grudnia 2015r.  w Peru 

odbyła się beatyfikacja franciszkań-

skich męczenników z Peru. Pracowa-

li oni wśród peruwiańskich Indian i 

zostali zamordowani przez komuni-

styczną organizację „Świetlisty 

Szlak” oddając swoje młode życie w 

obronie biednych ludzi i Wiary, któ-

rą im głosili. Dziś ich groby stały się 

sanktuarium narodowym Peru. Prze-

lana krew naszych współbraci przy-

nosi już błogosławione owoce. Do ich grobów pielgrzymu-

ją rzesze ludzi z Peru, Boliwii i innych latynoskich krajów. 

O. Michał był kolegą z nowicjatu O. Józefa Brzozowskie-

go, a O. Zbigniew serdecznym kolegą i przyjacielem O. 

Jerzego Żebrowskiego. Niech nasi współbracia, koledzy i 

franciszkańscy męczennicy wypraszają nam potrzebne 

łaski i wspierają nas w pracy na Niwie Pańskiej. Można 

powiedzieć za świętym Pawłem w dobrych zawodach wy-

stąpili, Wiarę ustrzegli , niech cieszą się teraz Palmą Zwy-

cięstwa! Są naszą inspiracją. Jesteśmy z nich dumni./O. 

Jurek/ 
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