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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 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 
tel. 617-436-5779   

  Klub Polski / Polish American Citizens Club - Mr. Chri-
stopher Lisek Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686   

  Klub Gazety Polskiej - Mr. Wiesław Wierzbowski 

 Tel.: 617-828-1934 

 Kongres Polonii Amerykanskiej Wsch. Mass. /  Polish 

American Congress of Eastern Mass.- Mr. Wieslaw  

       Wierzbowski  Tel. 617-828-1934 

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater  

 Biblioteka Polonijna - otwarta w 1 i 3 niedź. mieś. Po Mszy 

św. o godz. 11:00. 

 Rada Parafialna/ Parish Council - Jan Kozak, Grzegorz 

Boryczka, Marcin Bolec, Szymon Biegański, Daniel Chlu-

dziński, Monika Danek, Jacek Greloch, Lucy Willis, Celina 

Warot, Anna Kozupa. 

 Rada Finansowa/ Finance Council: Richard Rolak, 

Marcin Bolec, Grzegorz Boryczka, Wiesław Wierzbowski, 

Andrzej Prończuk, Bogdan Maciejuk. 

 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

Monday - Thursday - 8:00 am - 2:00 pm 

Friday: 1:00 pm - 5:00 pm 

Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Tu. 7:00 am (English); 8:00 am (Polish) 

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

First Fridays  7:00 pm - 7:30 pm - Adoration of the Blessed 
Sacrament and Confession/ Pierwsze piątki miesiąca Adora-
cja Najświętszego Sakramentu i spowiedź . 

Saturday 8:30 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  

 30 min. before Masses and on special request/30 min. przed 

Mszą lub na życzenie 

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 Pol-
ish heritage. We strive to continue to serve God and each 
other, celebrating and sharing our Polish traditions, wel-
coming 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 OFM Conv. - pastor 

                         Fr. Andrew/Andrzej Treder OFM Conv. - vicar 
                                KATECHECI / CATECHISTS  
                   Katarzyna Chludzińska - kl. 0; Elżbieta Sokołowska - kl. 1;  
 O. Jerzy Żebrowski  (zastępstwa Magda Kasperkiewicz)- kl. 2,  

kl. 3 i 4 Monika Danek,  Małgorzata Liebig-Malupin- kl. 5 ;   
Piotr Goszczynski - kl. 6;  Danuta Daniels - kl. 6; 

Eugeniusz Bramowski - kl. 7; 
Alicja Szewczyk,  Małgorzata Sokołowska, 

Urszula Boryczka, Danuta Surowiec-Ramos - zastępstwa 
Irena Sutormin - koordynatorka  

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator - Mrs. Irena Sutormin 

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 

Our Lady of Czestochowa - Roman Catholic Church 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 
Established A.D. 1893 

 

655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

www.ourladyofczestochowa.com 

parish@ourladyofczestochowa.com 

tel. 617-268-4355; fax 617-268-4599 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaj5qS8LLSAhVi4IMKHbmECO0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpompejanska.rosemaria.pl%2F2014%2F07%2Fkto-dolaczy-do-nowenny-pompejanskiej-na-swieto-matki-bozej-czestochowskiej
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Saturday, June 3, 2017 First Saturday 

         8:30 am  - O zdrowie,  Boże bł. i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin - Własna 

         4:00 pm  † Konstanty & Stefania Yachimski, Joseph & Helen Walulik - Niece 

         7:00 pm  † Tadeusz Eljaszuk - Wife & children 

 

SUNDAY,   JUNE 4, 2017  PENTECOST SUNDAY 
         8:00 am  † Józefa, Józef i Ireneusz Rogowski - Rogowski Family 

         9:30 am   - For Our Parishioners / Za Parafian  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Monday, June 5,  2017  
        7:00 am  - Intencja wolna/Intention available 

        8:00 am  † Michał Makar (R) - Żona 
 

Tuesday, June 6, 2017   
        7:00 am  † John & Jennie Skayne - Family 

        8:00 am  † Irena Lenkiewicz - Kuzynka 

                       -  O szybki powrót do zdrowia dla Reginy Suskiej - Córki  

 Wednesday, June 7, 2017  

        7:00 am  † Leokadia Gajerska - Daughter and granddaughter with family 

        7:00 pm  † Robert Pokorski - Żona z dziećmi   

    

Thursday, June 8,  2017  

       7:00 am  - Intencja wolna/Intention available 

       7:00 pm  - O zdrowie i łaski Ducha Świętego dla  

                          Maksymiliana i Patrycji Gradziuk w 15 rocznicę ślubu - Własna 
                     † Regina Kołakowska - Żywy Różaniec                   
                     † Zdzisław Grygielko - Krystyna, Jerzy i Paweł Krół 

                      

Friday, June 9, 2017  

       7:00 am  † Zuzanna, Jan i Stanisław Gubała - Rodzina Gubała  

       7:00  pm † Jan Kozakiewicz - Teresa z rodziną 
        

 

Saturday, June 10, 2017  

       8:30  am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Norberta  

                         z okazji urodzin - Rodzice 
       4:00  pm † Stanisław i Marianne Siedlecki and deceased members of  

                           their family - Hedy Siedlecki 

       7:00  pm  - Msza Dziękczynna z okazji 50-ej rocznicy ślubu  

                         Marii i Józefa Kilar - Od sióstr 

 

SUNDAY, JUNE 11, 2017  THE MOST HOLY TRINITY  
 

        8:00 am  - Msza dziękczynna z okazji rocznicy śubu Barbary i Marcina Bolec -  

                          Własna 

        9:30 am  † Józef Zuk (1 Anniv.) - Daughter & family 
 

 

                                          

 

 

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

        

       11:00 am † Józef i Józefa Konarski - Syn z żoną 

  

            Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach:                    

                                                          † Marian Ubowski i o Boże błogosławieństwo  

                           dla Karoliny Ubowskiej - Karolina Ubowska 

                        †  Apolonia Skrzyniarz - Mąż z rodziną 

                        †  Apolonia Skrzyniarz - Jan Ciecko family 

By Dr. Scott Hahn 

 

 

 

 

A Mighty Wind 

Pentecost Sunday. 

The giving of the Spirit to the new people of 

God crowns the mighty acts of the Father in 

salvation history. 

The Jewish feast of Pentecost called all 

devout Jews to Jerusalem to celebrate their 

birth as God's chosen people, in the covenant 

Law given to Moses at Sinai (see Leviticus 

23:15-21; Deuteronomy 16:9-11). 

In today's First Reading the mysteries prefi-

gured in that feast are fulfilled in the pouring 

out of the Spirit on Mary and the Apostles 

(see Acts 1:14). The Spirit seals the new law 

and new covenant brought by Jesus, written 

not on stone tablets but on the hearts of be-

lievers, as the prophets promised (see 2 Co-

rinthians 3:2-8; Romans 8:2). 

The Spirit is revealed as the life-giving bre-

ath of the Father, the Wisdom by which He 

made all things, as we sing in today's Psalm. 

In the beginning, the Spirit came as a 

"mighty wind" sweeping over the face of the 

earth (see Genesis 1:2). And in the new cre-

ation of Pentecost, the Spirit again comes as 

"a strong, driving wind" to renew the face of 

the earth. As God fashioned the first man out 

of dust and filled him with His Spirit (see 

Genesis 2:7), in today's Gospel we see the 

New Adam become a life-giving Spirit, bre-

athing new life into the Apostles (see 1 Co-

rinthians 15:45,47). Like a river of living 

water, for all ages He will pour out His Spirit 

on His body, the Church, as we hear in to-

day's Epistle (see also John 7:37-39). 

We receive that Spirit in the sacraments, be-

ing made a "new creation" in Baptism (see 2 

Corinthians 5:17; Galatians 6:15). Drinking 

of the one Spirit in the Eucharist (see 1 Co-

rinthians 10:4), we are the first fruits of a 

new humanity - fashioned from out of every 

nation under heaven, with no distinctions of 

wealth or language or race, a people born of 

the Spirit. 

       11:00 am † Marian Ubowski i o Boże błogosławieństwo  

                                dla Karoliny Ubowskiej    - Małgosia z Mateuszem i Adamem 

  

            Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach:   

 

                                                             † Jarosław Mierzejewski - Rodzina 

                            † Wiesław Laszczkowski - Sylwia Chaberek z rodziną 

                            † Apołonia Skrzyniarz - Mąż z rodziną 

                           - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  

                             dla Angele- Ojciec chrzestny z rodziną  
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                 PENTECOST  SUNDAY  /  ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO 

Father’s Day Mass Cards 

The cards and envelopes are now available at 

the church entrance. Beginning on Father’s 

day (June 18th), eight Masses will be celebra-

ted for the special intentions of all those whose 

names you will have submitted and for the 

happy repose of the souls of the deceased. Give your Dad 

a gift that really matters - the gift of Masses. 

        Kartki na Dzień Ojca 

Przy wejściu do kościoła leżą kartki i koperty na Dzień 

Ojca. Od 18 czerwca przez osiem dni oktawy codziennie 

będzie sprawowana Msza święta w intencji Ojców zarów-

no żyjących jak i zmarłych, których imiona powierzycie 

naszej modlitwie. Podaruj dar serca - dar Mszy świętych. 

  PENTECOST SUNDAY 
The Season of Easter concludes with 

today’s celebration, the Feast of Pen-

tecost. On Pentecost we celebrate the 

descent of the Holy Spirit upon the apo-

stles gathered in the upper room in Jerusalem; this event 

marks the beginning of the Church. The story of Pen-

tecost is found in the Acts of the Apostles, today’s first 

reading. Jesus  after his death, fulfilled his promise to 

send to his disciples a helper, an advocate, who would 

enable them to be his witnesses throughout the world. In 

the context of the Feast of Pentecost, John reminds us 

about the integral connection between the gifts of peace 

and forgiveness and the action of the Holy Spirit. Jesus 

greets his disciples with the gift of peace. Jesus then 

commissions his disciples to continue the work that he 

has begun, “As the Father has sent me, so I send you.” He 

breathes the Holy Spirit upon the disciples and sends 

them to continue his work of reconciliation through the 

forgiveness of sins. Jesus’ act of breathing the Holy Spirit 

mirrors God’s act of breathing life into Adam at the time 

of Creation.  Today’s Gospel reminds us that the Church 

is called to be a reconciling presence in the world. The 

reconciling presence of Christ is celebrated in the 

Church’s sacramental life. In the Sacrament of Baptism, 

we are cleansed of sin and become a new creation in 

Christ. In the Sacrament of Penance, the Church celebra-

tes the mercy of God through the forgiving of sins. This 

reconciling presence is also to be a way of life for Chri-

stians. In situations of conflict, we are to be agents of 

peace and harmony among people. 

Dzisiejszą niedzielą Zesłania 

Ducha Świętego kończymy  

celebrację okresu wielkanoc-

nego. Dziś wspominamy wy-

darzenie z życia pierwotnego 

kościoła, kiedy to Pan Jezus, 

tak jak wcześniej zapowiadał 

zesłał na Apostołów, zgro-

madzonych w wieczerniku  

Ducha Świętego. Opis tego 

wydarzenia   znajdujemy w  Dziejach  Apostolskich. 

Otrzymawszy dary Ducha Świętego, apostołowie z odwa-

gą głoszą innym narodom to wszystko czego doświadczy-

li w „Szkole Jezusa”. Oni widzieli  Jego moc, dobroć, 

działanie łaski Bożej… Istnieje nierozerwalna  zbieżność 

między wartościami pokoju, przebaczenia i darami Ducha 

Świętego. Pan Jezus zawsze witał apostołów  pozdrowie-

niem pokoju – Pokój Wam!   

 
Tak jak Jezusa posłał na świat Bóg Ojciec z orędziem  

pokoju, tak i On posyła  do świata swoich uczniów,  aby 

oni  z pokojem w sercu i na ustach głosili wszystkim  na-

rodom orędzie Bożego miłosierdzia. Przed rozesłaniem 

apostołów Pan Jezus tchnął w nich Ducha, podobnie  jak  

uczynił to Bóg Ojciec w akcie stwarzania świata, gdy  

tchnął ducha życia  w nozdrza  biblijnego Adama.    

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że  Kościół wezwa-

ny jest do kontynuacji Jezusowej misji głoszenia światu 

orędzia miłości i przebaczenia poprzez życie sakramental-

ne. W sakramencie Chrztu dokonuje się oczyszczenie  

penitenta z  grzechów i jego duchowa przemiana w no-

wego człowieka. W Sakramencie Pojednania Kościół cele-

bruje Boże Miłosierdzie poprzez przebaczenie grzeszni-

kom popełnionych win. Duch przebaczenia winien cha-

rakteryzować także każdego chrześcijanina.  Tak jak świę-

ty  Franciszek z Asyżu, tak też każdy z nas winien być w   

swoim środowisku, rodzinie, na ulicy,  zakładzie pracy, w 

szkole, na uczelni  ”narzędziem” Chrystusowego Pokoju; 

na brak którego tak bardzo  cierpi współczesny świat, 

nasze środowisko , a często także  i nasze rodziny. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9iN_q1IjUAhWF1IMKHdvxCH8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dpmurphy.com%2Fmobile%2FProduct.aspx%3FProductCode%3DFDK14P&psig=AFQjCNE3xn9mfE3F1yUbZsJ4FDQP4V9a5w&ust=1495
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KOLEKTY/ COLLECTIONS 
This Sunday the II-nd Collection is „Franciscan Semina-

ries”. 

W dzisiejszą niedzielę  II-ga Kolekta jest na  „Seminaria 

franciszkańskie”. 

II-nd Collection for next Sunday will be „H.O.P.E.”. 

II-ga Kolekta w następną niedzielę będzie „Nasze wsparcie 

w wydatkach parafialnych”. 

                                Kolekty 05.28.17 

I - 1,707.00 : from envelopes $ 999.00; 

loose money $708.00 

II - 683.00 : from envelopes $ 451.00;  

loose money $232.00 
Church Donation by Stanisław Skrzyniarz  

                     in memory of Apolonia Skrzyniarz $1,000 

Church Donation  

                        by Polish American Citizen Club $250 

                                                                                    

 

      Please pray for the sick, homebound and 

        hospitalized.  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywają-

cych w szpitalach: Józefina Szloch,  Shirley Gouli-

aski, Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, Aniela 

Socha, Amalia Kania, Regina Suski,  Rita  Wyrwicz,  

Helen Daniszewska, Lucy Mackiewicz, Jacek Sowiński, Rafał 

Michałek, Frederick Schueler, Meghan Buder, Genevieve 

Strutner, Joe Żebrowski, James Travis, Bartek Góralski, Hen-

ryk Juzwicki. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

PROŚBA O MODLITWĘ ZA CHORE DZIECI. Prosimy 

Wspólnotę o modlitwę  w intencji małego Antosia Grzybko i 

Gabrysi Piotrowskiej.                                                                       

 God Bless You for Your Generosity! 

                 PENTECOST  SUNDAY  /  ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO 

ZAPROSZENIE. Msza Dziękczynna na zakończe-

nie pobytu Ojca Wojciecha w Bostonie. 
W niedzielę 18 czerwca, w uroczystość Bożego Ciała 

O. Wojciech odprawi pożegnalne Msze święte o 

godz. 9:30 i 11:00. Po procesji Bożego Ciała zapra-

szamy na spotkanie przy kawie i herbacie w Sali pod 

Kościołem. Z góry dziękujemy naszym Paniom za 

upieczenie ciast. 

INVITATION to the Thanksgiving Mass for Fr. 

Wojciech. On June 20th Fr. Moranski is leaving for 

Poland. On Sunday June 18  he will celebrate 9:30 & 

11:00 - two last Masses in our Parish. After the Cor-

pus Christi procession, you are invited for coffee and 

tea in our Parish Hall. Could you bake a cake?  

The Unwavering, Accursed, Restored to Memory Exibit about 

an underground anti-communist fighter for Poland independen-

ce “INKA” , Danuta Siedzikowna is presented by Polish Cultu-

ral Foundation in the lower Church Hall. The Exhibit has been 

prepared by the Office of National Education of the Institute of 

National Remembrance Branch w in Gdansk, Poland, and 

brought to the USA by the Internt portal Pamięć.us   

Wystawa “Niezłomna, Wyklęta, przywrócona Pamięci” o 

“INCE” Danucie Siedzikównie, walczącej w podziemiu 

antykomunistycznym o niepodległość Polski jest prezen-

towana przez Fundację Kultury Polskiej w Bostonie, w 

sali pod kościołem. Wystawa została przygotowana przez 

Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział 

Wojewódzki w Gdańsku. Do USA wystawa została spro-

wadzona przez portal internetowy Pamięć.us 

ZAZNACZ SWÓJ KALENDARZ:                      

 

1. Kończy sie rok katechetyczny 2016/2017. 

Uroczyste zakończenie roku  odbędzie się w 

niedzielę 11 czerwca po Mszy Św. o 

godz.11:00 am w Sali pod Kościołem. Dzieci 

i młodzież otrzymają świadectwa i lody. 

PS. Zapisy na nowy rok katechetyczny będą 

trwały przez cały okres wakacyjny. Kateche-

ci, którzy jeszcze nie odebrali świadectw, 

proszeni są do odebrania ich z zakrystii. 

2. Zaproszenie na Uroczystość Bożego Ciała, 

która odbędzie się w niedzielę 18 czerwca. 

Prosimy grupy  parafialne  o przygotowanie 

ołtarzy, tak jak w latach poprzednich. 

Serdecznie witamy w Naszej Parafialnej Rodzinie 

Szkołę Języka Polskiego im. Kazimierza Pułaskiego 

z Brooklyn NY! Cieszymy sie Wami! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9_Dugd7QAhVBymMKHexaBp0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Fhands-praying-christian-pray-304398%2F&psig=AFQjCNGs8Vx9n6eeezLnhkBS0LW7DUDyNg&ust=148106029
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          Życie za innych 

 

                          Basia Galaj 

Teraz szczerze, w głębi serca, odpo-

wiedz sobie, ile razy bardziej przej-

mowałeś się życiem swojej koleżanki, kolegi, 

kogoś z uczelni albo pracy bardziej niż swoim? 

Nie w pozytywny sposób, w ten negatywny. Myśli 

typu: jaka ona, ja nigdy bym tak nie 

zrobiła. Co on robi? Jak on wychowuje dzieci? 

Jak można się tak ubrać?! A co gdyby tak ktoś 

myślał o Tobie? Jak byś sie poczuł? Co gdyby 

tak w tym tygodniu nie żyć za innych tylko za-

jąć się własnym sercem i postępowaniem?  

Spróbuj !:)  

KĄCIK MŁODZIEŻOWY 
 NIECODZIENNE PRZEMYŚLENIA        

Wycieczki  - Ziggy's Tours - 617-288-7777 

2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp dnia 27 maja; 3-dniowa 

autokarem do Washington DC and NYC  

27 maja, inne terminy również możliwe. 

19-dni dookoła USA, podróż marzeń 23 czerwca z polskim 

przewodnikiem cena $2,650 

             Tours - Ziggy's Tours - 617-288-7777 

2- Day tour to Niagara Falls and 1000 Islands Tour on 27 of 

May and 3- Day tour to Washington DC and New York Tour 

on 27 of May, other dates also possible. 

The 2017 Catholic 

Appeal campaign is 

well underway at Our 

Lady of Czestochowa 

Parish. So far, 93 pa-

rishioners have participated, and toge 

her, we have raised $12,183 toward our pa-

rish goal of $20,300. Thank you to all who 

already have participated. Your generosity 

will benefit hundreds of pastoral, chari-

table, and educational programs at work 

within the Archdiocese of Boston, and at 

Our Lady of Czest6ochowa Parish. With 

$8,117 left to raise, we need the partici-

pation of every parishioner. If you have 

yet to participate in this year’s Catholic 

Appeal, please pledge online at bostonca-

tholicappeal.org or complete a pledge form 

available in the back of the church. 

WYMIANA DACHU NASZEGO KOŚCIOŁA. Przez 

ostatnie lata warunki pogodowe poważnie nadwyrężyły 

kondycję  ponad czterdziestoletniego dachu naszego kościo-

ła. Część dachu od strony parkingu, od czasu pamiętnej 

„Zimy stulecia” była  ”łatana”. Ubiegłoroczne silne wiatry 

w   wielu miejscach pozrywały shingles.  W ostatnim czasie 

Rada Finansowa naszej Parafii podjęła decyzję o zmianie 

pokrycia dachu kościoła. Parę miesięcy temu ogłoszony 

został  publiczny konkurs na firmę dekarską, która dokona 

wymiany pokrycia dachu naszego kościoła. Zgłosiły się 3 

firmy. W ubiegłym tygodniu Rada Finansowa dokonała 

weryfikacji  złożonych przez zgłaszające się firmy wycen 

na przeprowadzenie prac. Została wybrana najlepsza  firma. 

Od przyszłego tygodnia rozpoczniemy też naszą kampanię 

finansową na pokrycie kosztów wymiany dachu kościoła. 

Każdy Parafianin i Przyjaciel naszej Parafii,   na miarę swo-

ich możliwość, będzie mógł „kupić” kawałek dachu, paczkę 

shingles, czy nawet kilka ich sztuk. Tak wiec każdy   będzie 

mógł mieć swój udział w tym pięknym dziele naszej Para-

fialnej i Polonijnej Wspólnoty. Zostanie założona specjalna  

”Złota Księga Ofiarodawców”, na pamiątkę dla przy-

szłych pokoleń. Szczegóły podane zostaną w przyszłym 

biuletynie. 

CHURCH ROOF REPLACEMENT.  Maybe you are not 

aware that the roof of our church is over 40 years old!   

Three years ago we experienced a very harsh winter with 

tons of snow, which badly damaged the roof of our church.  

After that winter the roof on the parking lot side of the 

church was patched in a few places. Last winter and the 

recent strong winds have made the condition of the roof 

even worse.  Many shingles are broken or missing!  Our 

roof is well past its expected life and needs to be replaced.  

For the past few months we have been searching for con-

tractors to do the job. In the process we got estimates from 

three companies. Last week The Finance Council chose the 

best proposal. We will have more details in the next bulletin 

and we will start a financial campaign to pay for the new 

roof.  Our Parishioners and Friends of our Parish will be 

able contribute towards the project, by “buying” a portion of 

the church’s new roof. One can buy a few shingles, a bunch 

of shingles, or a few square feet of the roof and so on. There 

will be a special “Golden Book of Donors”, where the na-

mes of all the donors will be recorded as a memory for futu-

re Parishioners of Our Lady of Czestochowa. You will find 

more information in the next bulletin. 

http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490

