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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 

 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. - Fri.  7:00 am (English); 7:00 pm (Polish) 

Fri.  6:00 pm - 7:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr. - Koronka 
 Spowiedź - Adoration, Divine Mercy Chaplet, Confession  

 7:00 pm Mass  (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, February 20, 2016  

       8:00 am    † Michał Mierzejewski (1 roczn.)— Rodzina    

      4:00 pm    † Stanley & Elaine Daniszewski — Sister Helen 

                     - God’s blessings and health for Katarzyna Bajson  

                          † Barbara Bajson 

                        † Czesław Pawlus (ashes) 

     7:00 pm     † Maria Susoł— Córka z rodziną 

2 ND SUNDAY OF LENT, FEBRUARY 21, 2016, 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

     8:00 am     † Józefa, Wojciech, Marian Gorczyńscy— Alicja Król     

     9:30 am     † Ryszard Pieprzycki— Daughter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monday, February 22,  2016 

    7:00 am       † Michalina Wrzecion & Joseph Jankowski — Rolak Family 

    7:00 pm       † Władysław Łapuć (14. roczn.)— Córka z rodziną 

Tuesday, February 23, 2016     
    7:00 am       - For Parishioners - Za Parafian  

    7:00 pm      - O zdrowie i Boże błog. dla Mariusza i Beaty Łapuć z okazji  

                          24. roczn. ślubu — Mama 

Wednesday, February 24,  2016 

    7:00 am       † Alfred Sosnowski— Szurpicki Family 

     6:30 pm     - Gorzkie żale 

     7:00 pm      † Za zmarłych z rodziny Gradek— Irena Pawlik 

Thursday, February 25,  2016  
    7:00 am     

    7:00 pm      † Stanisław Łapuć— Syn i synowa 

                       † Andrzej Malinowski— Rodzina 

                       - O łaskę powrotu do wiary oraz powrót do zdrowia dla Jacka  

                       Sowińskiego  — Ciocia i wujek 

Friday, February 26, 2016   

     7:00 am      † Rev. John Bernard Fitzpatrick III Bishop of Boston (150  anniv.) 

                       — Davulis Family 

     6:15 pm     - Droga Krzyżowa 

     7:00 pm     † Jan, Paweł, Natalia Gajda— Rodzina Walkowiak i Warot 

 Saturday, February 27, 2016  

    8:00 am       † Emanuel i Theomene Raynaud— George  i Ann 

    4:00 pm       - For Parishioners - Za Parafian  

    7:00 pm      † Marta Popiel (1 roczn.)— Córka  

3RD SUNDAY OF LENT, FEBRUARY 28, 2016, 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

     8:00 am      † Zmarli z rodziny Dubrówko— Rodzina 

     9:30 am   † Wanda & Teodor Przybyła— Granddaughter with family 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:30 am       - Gorzkie żale 

11:00 am       - O zdrowie i Boże błog. dla Urszuli Boryczka w dniu urodzin  

                      — Rodzice (Msza dla dzieci) 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Alfred Sosnowski —  Weterani Pl. # 37 i Korpus Pomocniczy Pań 

- O zdrowie, Boże błog. i wstawiennictwo Matki Bożej dla Urszuli Boryczka  w 
dniu urodzin—Mąż i dzieci 

- O Boże błog. dla Stanisława Boryczka (m)  w dniu urodzin—Syn  

Grzegorz z rodziną 

† Czesław Teul—  Rodzina Nowak 

10:30 am       - Gorzkie żale 

11:00 am        † Za zmarłych z rodzin Cholewiński, Wolk i DiSarro — Rodzina 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

- Intencja Bogu wiadoma—Rodzina Boryczka 

- O Boże błog., zdrowie i siły dla osób chorych i uzależnionych w naszej parafii 
— Parafianka 

- O zdrowie i Boże błog. dla Grażynki z okazji urodzin — Rodzice 

† Rafał Glanda—  Rodzina Turolskich 

 

Scripture for the week of February 21, 2016 

21 SUN Gn 15:5-12, 17-18/Phil 3:17-4:1 or 3:20-
4:1/Lk 9:28b-36 

22 Mon 1 Pt 5:1-4/Mt 16:13-19 

23 Tue Is 1:10, 16-20/Mt 23:1-12 

24 Wed Jer 18:18-20/Mt 20:17-28 

25 Thu Jer 17:5-10/Lk 16:19-31 

26 Fri Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a/Mt 21:33-

43,45-46 

27 Sat Mi 7:14-15, 18-20/Lk 15:1-3, 11-32 
28 SUN Ex 3:1-8a, 13-15/1 Cor 10:1-6,10-12/Lk 

13:1-9 

The Glory in Sight 

 
  In today's Gospel, we go up to the mountain with 

Peter, John and James. There we see Jesus 
"transfigured," speaking with Moses and Elijah abo-

ut His "exodus." 
  The Greek word "exodus" means "departure." But 

the word is chosen deliberately here to stir our re-

membrance of the Israelites' flight from Egypt. 
  By His death and resurrection, Jesus will lead a 

new Exodus - liberating not only Israel but every 

race and people; not from bondage to Pharaoh, but 
from slavery to sin and death. He will lead all man-

kind, not to the territory promised to Abraham in 
today's First Reading, but to the heavenly common-

wealth that Paul describes in today's Epistle. 

  Moses, the giver of God's law, and the great 
prophet Elijah, were the only Old Testament figures 

to hear the voice and see the glory of God atop a 

mountain (see Exodus 24:15-18; 1 Kings 19:8-18). 
  Today's scene closely resembles God's revelation 

to Moses, who also brought along three companions 
and whose face also shone brilliantly (see Exodus 

24:1; 34:29). But when the divine cloud departs in 

today's Gospel, Moses and Elijah are gone. Only 
Jesus remains. He has revealed the glory of the Tri-

nity - the voice of the Father, the glorified Son, and 
the Spirit in the shining cloud. Jesus fulfills all that 

Moses and the prophets had come to teach and show 

us about God (see Luke 24:27). He is the "chosen 
One" promised by Isaiah (see Isaiah 42:1; Luke 

23:35), the "prophet like me" that Moses had promi-

sed (see Deuteronomy 18:15; Acts 3:22-23; 7:37). 
Far and above that, He is the Son of God (see Psalm 

2:7; Luke 3:21-23). "Listen to Him,"the Voice tells 
us from the cloud. If, like Abraham, we put our faith 

in His words, one day we too will be delivered into 

"the land of the living" that we sing of in today's 
Psalm. We will share in His resurrection, as Paul 

promises, our lowly bodies glorified like His. 

                                                       Dr. Scott Hahn 

 

http://www.usccb.org/nab/bible/exodus/exodus24.htm#v15
http://www.usccb.org/nab/bible/1kings/1kings19.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/exodus/exodus24.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/exodus/exodus24.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/exodus/exodus34.htm#v29
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke24.htm#v27
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah42.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke23.htm#v35
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke23.htm#v35
http://www.usccb.org/nab/bible/deuteronomy/deuteronomy18.htm#v15
http://www.usccb.org/nab/bible/acts/acts3.htm#v22
http://www.usccb.org/nab/bible/acts/acts7.htm#v37
http://www.usccb.org/nab/bible/psalms/psalm2.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/psalms/psalm2.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke3.htm#v21
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2ND SUNDAY OF LENT 

FROM PASTOR’S DESK -  

Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

WIELKI POST WZYWA NAS DO 

PRZEMIANY SERC  

Wspólnota  parafii Matki Boskiej Często-

chowskiej w Bostonie  Środą Popielcową 

rozpoczęła Wielki Post 2016 Roku. Okres Wielkiego Postu 

to czas zadumy, refleksji, okazja do czynienia dobrych 

uczynków; to generalnie czas wewnętrznej  przemiany i du-

chowego wzrostu każdego chrześcijanina. W pierwszy piątek 

Wielkiego Postu odprawiliśmy w parafialnej Wspólnocie  

pierwszą Drogę Krzyżową, starając się zrozumieć sens Chry-

stusowej ofiary i prosić zarazem Jezusa o siły potrzebne do 

dźwigania naszych życiowych krzyży. W głównym ołtarzu 

naszego kościoła stanął ogromy krzyż, który jednoznacznie 

wskazuje  na Chrystusa. On ten krzyż dźwiga, na nim umrze 

i dokona cudu zmartwychwstania. Chrystus swoją męką, 

śmiercią i zmartwychwstaniem przemienił krzyż z narzędzia 

hańby i tortur na narzędzie mocy i instrument naszego zba-

wienia. We właściwym przeżywaniu tegorocznego Wielkie-

go Postu  pomagać nam będą nie tylko nabożeństwa  Drogi 

Krzyżowej, odprawianej publicznie w każdy piątek o godz. 

6.30 wieczorem,  ale także wzruszające serca  nabożeństwa 

Gorzkich Żali, które odprawiane są w każdą środę o godz. 

6.30 wieczorem, i w każdą niedzielę o godz. 10.30 przed 

główną Mszą Świętą. Nasze dzieci w każda niedzielę Wiel-

kiego Postu na zakończenie głównej Mszy świętej losują 

piękne makiety kościoła z wizerunkiem św. Jana Pawła II. 

Szczęśliwcy   zabierają symboliczny kościółek    do swojego 

domu, aby tam przez cały tydzień  modlić się  razem ze swo-

ją rodziną i w ten  sposób budować  duchowy "Kościół do-

mowy", który jednoczy się w wielkiej Wspólnocie Parafialno

- Polonijnej na niedzielnej Eucharystii. Dzieci i młodzież  w 

Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II, jak i wszystkie 

dzieci na niedzielnej katechezie zachęcane są do właściwego 

przeżywania czasu  Wielkiego Postu.    Na ulicy przed na-

szym kościołem na kamiennym cokole, na którym wcześniej 

gościła  bożonarodzeniowa szopka stanął teraz wielki krzyż. 

Krzyż ten jest zaproszeniem dla kierowanym przechodniów i 

przejeżdżających  kierowców do refleksji nad życiem i nad 

niepojętą Miłością Boga względem każdego z nas. Pan Jezus 

oddaje życie na krzyżu po to, abyśmy  nie umarli na zawsze, 

ale mieli  życie wieczne z Bogiem. W owocnym przeżyciu 

czasu Wielkiego Postu dopomagać nam będę także głoszone 

na Mszach  kazania i wielkopostne rozważania pasyjne. 

Wielką pomocą dla każdego z nas staną się zapewne  Wiel-

kopostne Rekolekcje, które rozpoczną się w Niedzielę Pal-

mową, a  wygłosi jej franciszkański misjonarz z Kenii.  

 Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia każdy z nas w wyjąt-
kowy sposób  zachęcony jest  do wielkopostnej spowiedzi i 

do indywidualnej formy praktykowania uczynków miłosier-
dzia zarówno względem duszy jak i ciała. Tak więc wszyscy 
razem i każdy z osobna aktywnie będziemy przeżywali ten 

szczególny  czas w osobistym życiu duchowym   i liturgicz-
nym kościoła. Apogeum tegorocznego Wielkiego Postu sta-
nie się zapewne właściwe przeżycie teologicznie głębokich  i 

wzruszających zarazem celebracji Triduum Paschalnego, 
tradycyjnej święconki i oczywiście Rezurekcji  Pana Jezusa. 
Tylko we właściwy sposób, po bożemu przeżyty czas Wiel-

kiego Postu zapewni nam pełnię radości i obfitość błogosła-
wieństwa Zmartwychwstałego. W procesie przemiany na-

szych serc, niech pomocne nam będą piękne słowa Prymasa 
Tysiąclecia ś.p. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
 

1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 

Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. 

 

 2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. 

Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

 

 3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o 

bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie 

czyń rozdźwięku między ludźmi. 

 

 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś 

głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj 

łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

 

 5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w ser-

cu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 

 

 6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze 

każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie 

myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś 

winien innym. 

 

 7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z 

pociechą, radą, pomocą, sercem. 

 

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają 

inni, jak Ty korzystasz z pracy 

drugich. 

 

9. Włącz się w społeczną po-

moc bliźnim. Otwórz się ku 

ubogim i chorym. Użyczaj ze 

swego. Staraj się dostrzec po-

trzebujących wokół siebie. 

 

10. Módl się za wszystkich, 

nawet za nieprzyjaciół. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwievuWz6O3KAhWJcT4KHRxhCl8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bazylikawnmp.pl%2F%3Fsite%3Dshow_news%26id%3D61&psig=AFQjCNHwe4_bYW1qdyGcF1x_KcbsJo3sDQ&ust=1455213811581612
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KOLEKTY 
Kolekta I - $1,446.00; Kolekta II - $843.00 

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 Gouli-

aski, Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, 

Aniela Socha, Amalia Kania, Regina Suski, 

Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow, 

Helen Daniszewska, Lucy Mackiewicz, Jacek 

Sowiński. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Pragnę gorąco i serdecznie 

podziękować  naszej Wspólnocie i różnym indywidual-

nym osobom za dar modlitwy, kwiaty, życzenia, prezen-

ty... i za wszelkie przejawy ludzkiej życzliwości z racji 

moich walentynkowych urodzin. Słowa nie zawsze potra-

fią wyrazić to co czuje serce, więc sam  Bóg, który przeni-

ka ludzkie  serca i sumienia niech Wszystkim stokrotnie 

wynagrodzi  za życzliwość i dobroć  serc!  Zawsze pamię-

tajmy mądre  słowa  ś.p. ks. Twardowskiego - "Kochajmy 

ludzi, bo tak szybko odchodzą..." Dziękuję i Bóg Wam 

zapłać! 

OPŁATY PARAFIALNE! 
Na początku każdego roku, przypominamy, że  każda zapi-

sana do Parafii OLC rodzina proszona jest o uiszczenie opłat 

parafialnych. Wynoszą one $50 na rok od osoby dorosłej pracu-

jącej. Jest to forma Waszego wsparcia, troski i zaangażowania 

w życie i finanse Parafii.  

Osoby, które są zarejestrowane w naszym ‘systemie koper-

towym’, dostały dodatkową kopertę ‘Parish Dues’ - Opłata Par-

afialna’ w zestawie na luty. 

Płatności można dokonać czekiem lub gotówką złożoną w 

podpisanej kopercie do koszyka z kolektą. Można ją także wy-

słać pocztą lub przynieść do biura parafialnego. Osoby, które 

nie należą do ‘systemu kopertowego’, a chcą uiścić opłatę para-

fialną, mogą to uczynić w biurze parafialnym. Osoby, które nie 

zarejestrowały się jeszcze do Parafii, a chciałyby to uczynić, 

zapraszamy do biura parafialnego. 

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW. Dobrze wiemy, 

że w planach bożych rodzina jest bardzo ważną jednostką 

życia społecznego. W rodzinie przychodzimy na świat, 

w niej się uświęcamy i w niej wzrastamy. Każda katolicka 

rodzina jest takim pierwszym "Domowym kościołem". W 

dzisiejszym, skomplikowanym świecie coraz trudniej jest 

małżonkom wykonywać swoje właściwe zadania. Dlatego 

małżonkowie potrzebują wsparcia z zewnątrz. Można je 

otrzymać w wyjątkowy sposób uczestnicząc  w specjalnie 

organizowanych weekendowych rekolekcjach dla mał-

żeństw. Zachęcamy do tego - na pewno nie będzie to 

zmarnowany czas. 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

BIANCA VICTORIA GOORAYBIANCA VICTORIA GOORAY 

02.21.2016 o godz. 11:00 AM 

FAJNA PŁYTA DO  

NABYCIA 
 

W zakrystii, w biurze parafial-

nym, u pani organistki i w pol-

skich sklepach jest do nabycia 

CD z pięknymi pieśniami na 

okres Wielkiego Postu i Triduum 

Paschalnego. Płyta może być 

niezastąpionym towarzyszem podróży każdego kierowcy, 

może też stanowić wspaniały prezent dla bliskich i znajo-

mych. Piękne i wzruszające zarazem pieśni ubogacą i uko-

ją duszę każdego z nas. Kup, nie będziesz żałował. To 

tylko $15. Twój zakup jest dobrą inwestycją w samego 

siebie. Dziękujemy nabywcom  i życzymy wspaniałych 

przeżyć i Bożego błogosławieństwa. 

ZMARLI 

                          Śp. JJOHNOHN  MACPHERSONMACPHERSON  LL.89 .89 

    Śp. AALFREDLFRED  SSOSNOWSKIOSNOWSKI  LL. 92. 92

      Śp. CCZESŁAWZESŁAW  PAWLUSPAWLUS  LL. 83. 83    

                                                Wieczny odpoczynek  

racz im dać, Panie  

ROZLICZENIE PODATKÓW 

Zaczął się czas rozliczeń podatkowych. W biurze parafialnym 

można otrzymać roczne rozliczenie ofiar złożonych na nasz 

Kościół 

 STATEMENT OF PARISH CONTRIBUTIONS 

As tax season has started you can obtain a yearly statement of 

your contributions to our Church. Please come to the parish of-

fice or call to receive your statement. 

DZIĘKUJEMY ZA KOLĘDĘ. W  krótkim okresie Bo-

żego Narodzenia w ramach wizyty duszpasterskiej stara-

liśmy się w miarę naszych możliwości odwiedzać rodzi-

ny naszej Parafii. Byliśmy zawsze mile zaskoczeni, że 

każda rodzina była prawidłowo przygotowana. Na od-

świętnie przygotowanym stole  były świece, krzyż, woda 

święcona. Wizyta duszpasterska połączona z poświęce-

niem domu i błogosławieństwem rodziny jest  okazją dla 

duszpasterzy do poznania swoich parafian i problemów z 

którymi się borykają. Nam kapłanom pomaga to w lep-

szym zrozumieniu specyfiki emigracyjnego życia Polonii 

i skuteczniejszym docieraniu do  serc naszych rodaków. 

Mając świadomość  dużego rozproszenia Parafian odwie-

dziny duszpasterskie rodzin  z poświęceniem domu i 

błogosławieństwem rodziny trwają właściwie cały rok. 

Jako wasi duszpasterze jesteśmy zawsze gotowi -  po 

uprzednim uzgodnieniu odwiedzić naszych Parafian. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTysH-sv_KAhUFcj4KHYLGAXMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.klepsydra.radom.pl%2F&psig=AFQjCNFc09vwORUOYbGcaiQMtutZcYgAvg&ust=1455819113514091
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6. Act  always for the benefit of others. Treat others the 

way you would like to be treated. Do not think about pe-

people’s debts towards you, but about your debt towards 

them. 

 

 7. Actively sympathize in the suffering of others. Willin-

gly hurry with support, advice, help and heart. 

 

 8. Work honestly, because the fruits of your labour bene-

fit others, ljust as you enjoy the benefit from the work of 

other people. 

 

9. Volunteer helping others. Open your heart towards the 

poor and the sick. Try to approach  the needy around  

you.  

 

10. Pray for others, even your enemies ! 

LENT - THE TIME OF OUR CONVERSION 
Just last week we celebrated Ash Wednesday. Through that 

spiritual exercise we entered into Lent. It is a special time of 
spiritual exercises, a time of conversion, practicing acts of 
charity and changing our hearts and minds. The huge cross in 

the sanctuary is directing our attention to Jesus who totally 
changed the real meaning of the cross. From a tool of perse-
cution the cross became the instrument of salvation. Jesus 

carried the cross of our sins. He suffered, died and was resur-
rected. In Jesus’ resurrection our resurrection is rooted as 
well.  Through our life time we help Jesus to carry his cross 

and at the same time He is assisting us in carrying our own 
crosses. During the time of  Lent our eyes should be focused 

more often on the cross and we should contemplate more 
often  the real meaning of our life on earth. The church litur-
gy is helping us to open more widely our hearts and our eyes 

to see true picture our human existance. We still remember 
the Ash Wednesday’s words - Remember mortal, you are 

dust and to dust you will return!  
          The massive cross at the front of our church is an invi-
tation to the outside world to accept the free  gift of salva-

tion. During the Year of  Mercy, let us gladly taste the mercy 
of God in the healing Sacrament of  Penance. Let us use our 
time wisely and participate in all the spiritual exercises ava-

ilable in our Christian Community. Plan to participate in our 
annual Lenten Retreat. We will start that special time on 
Palm Sunday. The retreat master will be a Franciscan missio-

nary from Kenya. Let us invite other people to join our Chri-
stian Family. As a special family we journey together. We 
know that it is much easier to face the reality of life in a 

community of  believers. We always pray for each other, 
support one another in the time of trial or special need. We 

have a sense of being one big and extended family. The life 
in a loving family is always much easier.  The late primate of  
Poland, cardinal Stefan Wyszynski, who in order to secure 

the faith of the nation was imprisoned,  left us some very 
simple and practical advice, which can help us to grow spiri-
tually during this time of  Lent. So let us try to implement 

them in our daily lives. He said : 
 

1.Respect every man, because Jesus lives in them. Be sen-

sitive to the other person, your brother. 

 

2 Think well of everyone- do not think  ill of anyone. 

  

 3. Always speak well of other people - do not speak ill of 

others. Repair the damage done by your words. Do not 

divide people. 

 

4. Speak to everyone with the “language of love”. Do not 

raise your voice. Do not curse.  Do not be a cause of peo-

ple’s pain. Do not make people cry. Calm others and 

show them goodness. 

 

 5.Forgive everything to everyone. Do not hide ill-feelings 

in your heart. Always be the first one to forgive. 


