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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 - Ms. Stasia      

       Kacprzak Club: 617-436-2786; Cell: 617-816-0142   

  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<meta http-equiv="refresh" con-
tent="0; URL=/?_fb_noscript=1" />  

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! 

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 
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Saturday, September 30, 2017  

 

        8:30 am  †  Leontyna Kozak - Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły św.JPII 

        4:00 pm  † Charles Gird (2 Anniv.) - Wife 

        7:00 pm  † Jakub Niemczyk - Mama i siostra 

 

SUNDAY, OCTOBER 1, 2017  
 

        8:00 am  - For Our Parishioners/ Za Parafian 

        9:30 am  † Katherine Soboń (1R) - Daughter & Family 

       

 

 

 
  

 

 

Monday, October 2, 2017  The Holy Guardian Angels 
                    7:00 am   † John  & Angela Farinoso - Daughter 

         8:00 am  † Jan i Aniela Duda - Wnuczka Gienia z rodzina  

Tuesday, October 3, 2017     

        7:00 am  † Diana Wik Catrambone - Richard & Karen Rolak  

        8:00 am  † Danuta, Zygmunt, Jacek Gajownik - Halina Parol z rodziną 

                       † Edward Zalewski - Krystyna i Edmund Piotrowscy 

        8:00 pm - Transitus 

Wednesday, October 4, 2017  SAINT FRANCIS OF ASSISI 

                   7:00 am    - Free Intention/ Wolna intencja 

        7:00 pm   † Za zmarłych  Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów 

                         Zakonu oraz członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

Thursday, October 5,  2017  

        7:00 am   - Free Intention/ Wolna intencja 

        7:00 pm † Franciszek Dziechciowski (2R) - Żona i córki 

                       † Marian Rygucki - Córka z rodzina 

                       † Romuald i Władysława Sokołowscy - Córka Marianna 

Friday, October 6, 2017 First Friday - Wystawienie N.S. po Mszy Świętej 

        7:00 am - Free Intention/ Wolna intencja 
        7:00 pm  † Wiesław Bańkowski - Syn z rodziną 

Saturday, October 7, 2017 First Saturday - Różaniec na granicach Polski 

 

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

                           z okazji urodzin - Rodzice 

        4:00 pm  - For Our Parishioners/ Za Parafian 

        7:00 pm  † Władysława i Romuald Sokołowski - Córka Anna z rodziną 

        8:00 -10:00 pm - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Modlitwa Różańcowa 

SUNDAY, OCTOBER 8, 2017  
 

        8:00 am  † Stanisława & Józef Koc  - Teresa z rodziną 

        9:30 am  † Daniel Mutter  - Maryann Sadowski 

      11:00 am  † Józef Wróblewski - Córka z mężem i z rodziną  

 

 

 

 

      

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

     11:00 am - Za żyjących i zmarłych Członków i Członkinie 

                        Żywego Różańca - Własna                
              Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji:                    

                                                     - Ann Gallagher-Spano - Urszula i Grzegorz Boryczka 

NOWA KSIĘGA MSZY ŚWIĘTYCH 

NEW  MASS RECORD BOOK 

THE DAILY MASS RECORD BOOK FOR 2018  WILL BE OPEN  ON 

OCTOBER 2. 

NOWA KSIĘGA INTENCJI MSZY ŚWIĘTYCH NA 2018  ZOSTANIE 

OTWARTA 2 PAŹDZIERNIKA . 

PASTOR’S NOTE on CALENDAR OF 

HOLY MASSES FOR 2018 

Please remember that each family can book at 

most FOUR MASSES a year celebrated on 

SUNDAY (including those that are said on Sa-

turday evening).There are no limits for booking 

Masses on weekdays. 

KOMUNIKAT PROBOSZCZA na temat KA-

LENDARZA MSZY ŚWIĘTYCH NA ROK 

2017 

Prosimy pamiętać, że każda rodzina może zamó-

wić w ciągu roku najwyżej CZTERY MSZE 

SWIĘTE W NIEDZIELE (włącznie z tymi , 

które są sprawowane już w sobotę wieczorem). 

Ilość zaś zamawianych Mszy Świętych w dni 

powszednie nie jest ograniczona.  

The Humble Path  
Echoing the complaint heard in last week's re-

adings, today's First Reading again presents  pro-

tests that God isn't fair. Why does He punish with 

death one who begins in virtue but falls into 

iniquity, while granting life to the wicked one 

who turns from sin? This is the question that Je-

sus takes up in the parable in today's Gospel. The 

first son represents the most heinous sinners of 

Jesus' day - tax collectors and prostitutes - who by 

their sin at first refuse to serve in the Lord's vi-

neyard, the kingdom. At the preaching of John the 

Baptist, they repented and did what is right and 

just. The second son represents Israel's leaders - 

who said they would serve God in the vineyard, 

but refused to believe John when he told them 

they must produce good fruits as evidence of their 

repentance (see Matthew 3:8). Once again, this 

week's readings invite us to ponder the unfatho-

mable ways of God's justice and mercy. He tea-

ches His ways only to the humble, as we sing in 

today's Psalm. And in the Epistle today, Paul pre-

sents Jesus as the model of that humility by which 

we come to know life's true path. Paul sings a 

beautiful hymn to the Incarnation. Unlike Adam, 

the first man, who in his pride grasped at being 

God, the New Adam, Jesus, humbled himself to 

become a slave, obedient even unto death on the 

cross (see Romans 5:14). In this He has shown 

sinners - each one of us - the way back to the Fa-

ther. We can only come to God, to serve in His 

vineyard, the Church, by having that same attitu-

de as Christ. This is what Israel's leaders lacked. 

In their vainglory, they presumed their superiority 

- that they had no further need to hear God's 

Word or God's servants. But this is the way to 

death, as God tells Ezekiel today. We are always 

to be emptying ourselves, seeking forgiveness for 

our sins and frailties, confessing on bended knee 

that He is Lord, to the glory of the Father.  

 

By Dr. Scott Hahn 
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                26-th  Sunday  in  Ordinary  Time 

FROM THE PASTOR’S DESK 
               Z BIURKA PROBOSZCZA 

SPECIAL CALL FROM THE POLISH BISHOPS Poland’s 

bishops have urged the nation’s Catholics to join a massive ro-

sary prayer crusade along the country’s 2,000-mile border to 

pray for the salvation of their country. Organizers say they 

expect up to a million people to participate in the “Rosary on the 

Borders” event on October 7, the anniversary of the Battle of 

Lepanto, where “the Christian fleet overcame the Muslim arma-

da, saving Europe from Islamization.” The Catholic Feast of the 

Holy Rosary was established by Pope Pius V in 1571 as “Our 

Lady of Victory” after the so-called Holy League won a land-

mark victory over the Ottoman Turks at the Battle of Lepanto. 

On October 7th, 1571, a fleet of ships assembled by a coalition 

of Christian nations fought an intense battle against the forces of 

the invading Ottoman Empire. The unexpected victory of the so-

called “Holy League” radically curbed efforts by the Ottoman 

Turks to control the Mediterranean, “causing a seismic shift in 

international relations from East to West.”  The world that we 

know came into being with this victory. In preparation for this 

decisive encounter, Pope Pius V ordered the churches of Rome 

opened for prayer day and night, and urged the faithful to invo-

ke the intercession of the Blessed Virgin Mary through the pray-

er of the Rosary. On hearing of the Christian victory, the Pope 

established a new feast day in the Roman Liturgical Calendar, 

which would come to be known as the feast of the Holy Rosary. 

“We believe that if the rosary is prayed by about a million Poles 

along the borders of the country, it may not only change the 

course of events, but open hearts of our compatriots to the grace 

of God. The powerful prayer of the Rosary can affect the fate of 

Poland, Europe, and even the whole world. The “Rosary on the 

Borders” event will also mark the end of the Fatima centenary, 

celebrating 100 years since the apparitions of the Virgin Mary to 

three shepherd children in Fatima, Portugal, in the spring of 

1917. The Polish bishops’ conference has endorsed the event, 

and asked all Catholics to join the rosary prayer for “the inten-

tions of Poland and the whole world,” even if they are physical-

ly unable to make it to the border. Families may pray in their 

homes, sick in hospitals, and parish communities in their chur-

ches.  A hundred years ago, Mary gave these three Portuguese 

children a message of salvation: repent, give reparation for sins 

against my Immaculate Heart and pray the rosary, the bishops 

said. Rosary on the Borders is a “special opportunity” to fulfill 

that calling. 

SPECJALNE ZAPROSZENIA BISKUPÓW POLSKICH Bi-

skupi polscy wezwali Polaków do przystąpienia  do potężnej 

różańskiej krucjaty modlitwy wzdłuż granicy kraju o długości 

2000 mil, do modlitwy o zbawienie swojego kraju. Organizato-

rzy twierdzą, że spodziewają się do miliona ludzi uczestniczą-

cych w obchodach "Różańca na granicy" 7 października, w 

rocznicę bitwy pod Lepanto, gdzie "chrześcijańska flota poko-

nała muzułmańską armadę, ocalając Europę przed islamizacją". 

Katolickie  Święto Różańcowe zostało ustanowione przez pa-

pieża Piusa V w 1571 roku jako "Matka Boża Zwycięstwa" po 

tym, jak tzw. Święta Liga osiągnęła znamienne zwycięstwo nad 

Turkami Osmańskimi w bitwie pod Lepanto. 7 października 

1571 r. Flota statków zgromadzonych przez koalicję narodów 

chrześcijańskich walczyła  z przeważającymi siłami imperium 

okupacyjnego Imperium Otomańskiego. Nieoczekiwane zwy-

cięstwo tak zwanej "Świętej Ligi" radykalnie ograniczyło  

wysiłki Turków Osmańskich do kontrolowania Morza Śród-

ziemnego "powodując przesunięcie strefy wpływów w stosun-

kach międzynarodowych ze Wschodu na Zachód". Świat, który 

dziś znamy, powstał z tego zwycięstwa. W celu przygotowania 

się do tej decydującej bitwy  Papież Pius V nakazał, aby kościo-

ły Rzymu otworzyły się na modlitwę w dzień i w nocy i wezwa-

ły wiernych do wezwania wstawiennictwa Najświętszej Maryi 

Panny przez modlitwę różańcową. Po odniesieniu  zwycięstwa 

Papież ustanowił nowy dzień w rzymskim kalendarzu liturgicz-

nym, który jest znany jako święto różańca. "Wierzymy, że jeśli 

różaniec jest odmawiany przez około miliona Polaków wzdłuż 

granic kraju, to może nie tylko zmienić przebieg zdarzeń, ale 

otworzyć serca naszych rodaków na łaskę Bożą. Potężna modli-

twa różańcowa może mieć wpływ na losy Polski, Europy, a 

nawet całego świata. "Różaniec na granicy" będzie również 

zakończeniem stulecia w Fatimie, świętując 100 lat od objawień 

Matki Boskiej dla trzech pasterzy w Fatimie w Portugalii, wio-

sną 1917 roku. Konferencja biskupów polskich zatwierdziła i 

wezwała wszystkich katolików do wzięcia udziału w modlitwie 

różańcowej w "intencji Polski i świata", nawet jeśli fizycznie 

nie są w stanie dotrzeć do granicy. Rodziny mogą się modlić w 

swoich domach, chorzy w szpitalach, wspólnotach parafialnych.  

Sto lat temu Maryja dała tym portugalskim dzieciom przesłanie  

o zbawieniu. Zaleciła odmawiać różaniec i pokutować za grze-

chy świata. Różaniec na Granicach Polski  jest "szczególną oka-

zją" do spełnienia tego przesłania. W naszej Parafii w sobotę po 

wieczornej Mszy świętej będzie wystawieni N.S. w łączności z 

Polakami modlącymi sie na granicach naszego chrześcijańskie-

go kraju . 

PAŹDZIERNIK  

miesiącem RÓŻAŃCA 
Różaniec jest modlitwą ewan-

geliczną. Zarówno struktura jak 

i treść tajemnic mają korzenie 

biblijne. Z ewangelicznej struk-

tury wynika chrystocentryzm 

różańca, który wiąże się z wy-

miarem mariologicznym i ekle-

zjalnym, gdyż celem tej modli-

twy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, 

która jest "matką członków Chrystusowych". W pewien sposób 

Kościół patrzy na życie i działanie Jezusa z perspektywy Maryi. 

Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając bowiem tajemnice ró-

żańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmar-

twychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak jak ona w 

swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku Sy-

na jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych 

spraw". Zachęcam do gorliwej i wytrwałej modlitwy różańco-

wej. W sposób szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby przez 

to jeszcze bardziej ukochać Jezusa. W październiku w każdą 

środę, czwartek, piątek o godz. 6.30 p.m. (pół godziny przed 

wieczorną Mszą św.) będzie odmawiany różaniec w intencji 

Ojczyzny i Pokoju na świecie.   Różaniec odmawiany będzie 

także w niedzielę  pół godziny przed polskimi Mszami. Zapra-

szamy o wcześniejsze przychodzenie do kościoła. Zaprasza Ży-

wy Różaniec. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEgNCQy8XWAhUG7iYKHYshC6cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmedziugorje.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fmatka-boza-w-medziugorje-o-rozancu.html&psig=AFQjCNFGLZlBmge6m9nsbJIPpA9zM
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Kolekty / Collections 
This Sunday the II-nd Collection is for  

„H.O.P.E.”. 

W dzisiejszą niedzielę  II-ga Kolekta 

jest na „Nasze Wsparcie w Wydatkach 

Parafialnych”. 

 

II-nd Collection for next Sunday will 

be for „Fuel Collection”. 

II-ga Kolekta w następną niedzielę  

będzie „Na Ogrzewanie”. 

Kolekty 09.24.17 

I - 2,092.00 : from envelopes $ 1,089.00; 

loose money $ 1,003.00 

II - 1,208.00 : from envelopes $ 705.00;  

loose money $ 503.00 

      Please pray for the sick, homebound and hospitalized.  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach:   

Shirley Gouliaski, 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, 

Henryk Juzwicki, Władysław Plewiński, Joel Rivera, John,  

                    Mary Marchocka, Maria Kilar, Stanley Sadowski. 

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.  

26-a Niedziela    Zwykla 

OFIARODAWCY NA TEGOROCZ-

N E  D O Ż Y N K I 

 Anonymous $500; Rosary Society 

$100; Joanne Dziengielewski $100; 

Polish Cultural Foundation $100; Jo-

hn’s Cleaners and Tuxedos in May-

nard $100; Anonymous $100; 

Caroline Ubowski $100;  

Janina Modzelewski $150;  

Ashmont Associates Tax Service $100; 

James L Trayers-Scally & TrayersFu-

neral Home $500; Baystate Driver Li-

censing Consultants, Inc. $100; Regina 

& Eugeniusz Marczuk  $50; Ziggy’s 

Tours $200; Stanisława Szczęsny $100; 

Anonymous $100; Marianna & 

Edward Leskow $100; Halina Parol 

$50; Waldemar Giro $100; Polish Ar-

my Veterans Assoc. Post #37 $200; 

Anna Laszczkowska $60; Anonymous 

$100, Syrena Travel Agency $100, 

Maria&Marek Stasiewicz $100, Joe 

L a s z c z k o w s k i  $ 6 0 ,  M a r z e -

na&Eugeniusz Bramowszki $26, 

Anonymous $25, Agnieszka Chojnow-

ska $100, Genowefa&Jan Kotowski 

$150, Henry Wiencek $100,Czesława 

Nowak $50, JPII School $87. 

WIELKIE PODZIĘKOWANIA / HUGE THANK YOU 
Bogu za dar cudownej pogody i jego błogosławieństwo!  

 - 

- Grupie Organizacyjnej Dożynek-za wiele miesięczną pracę przed i 

podczas Dożynek 

 - Grzegorzowi Boryczce i jego firmie za ciężką pracę w rozłożeniu i 

złożeniu ogromnych namiotów i za wszystko inne... 

 - Monice Danek i jej „Plackowej Drużynie” za dwudniową pracę i 

pyszne placki! 

 - Eli Sokołowskiej i jej Słodkiej Drużynie i Wszystkim Paniom za  

upieczenie wspaniałych ciast 

 - Drużynie „napojów” Rodzinie Państwa Gubałów 

 - Ekipie transportowej Andrzejowi Gałka, Jarosławowi Grochow-

skiemu, Sylwestrowi Rogowskiemu 

 - Marcinowi Bolec i jego Rodzinie za reklamę i dystrybucję 

 - Andrzejowi i Lilii Prończuk i Członkom Fundacji Kultury Polskiej 

za przygotowanie banerów, organizacje stołów, reklamę... 

 - Richardowi Rolak za znalezienie Sponsorów Loterii 

 - Szkole Języka Polskiego, Nauczycielom, Rodzicom, uczniom za 

zorganizowanie „Kącika zabaw dla dzieci” i prace na różnych stano-

wiskach 

 - Drużynie sprzedającej bilety Loterii i „Food Tickets”: Krystyna 

Puricelli, Władzia Wygonowska, Małgorzata Malupin, Lucy Willis, 

Aniela Ślusarz, Maria Liszkiewicz, Stasia Chaberek 

 - DJ-owi Kaz Bondaryk  za znakomitą muzykę na Dożynkach, ofia-

rowaną bezpłatnie  

 - Kasi i Danielowi Chludzińskim za pomoc w instalacji banerów , 

dekoracji Placu Dożynkowego, sprzedaż lodów .... 

 - Janowi Surowiec za przygotowanie placu i za dbanie o czystość te-

renu, olbrzymią pracę po zakończonych Dożynkach 

 - Grupie Różańcowej za umycie i przygotowanie stołów i krzeseł 

 - Halinie Sobieszek za przygotowanie, segregacje i sprzedaż książek 

 - Wszystkim , którzy wzięli udział w Loterii 

 - Ekipom; Edwarda Radko z EURO MART, DJ’s Polish Market, 

Baltic Deli, Cafe Polonia 

 - Zespołowi tanecznemu „Krakowiak” za ubarwienie Dożynek 

 -  Wszystkim , którzy przyczynili się do reklamy naszego wydarze-

nia 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKI KOLWIEK SPOSÓB 

DOŁOŻYLI SWOJĄ „ CEGIEŁKĘ” DO WSPÓLNEGO DZIEŁA. 

BÓG ZAPŁAĆ!  

Harvest’s Lotery Winners: 
1. $500 - Robert Nagle -$100 donated 

to the Church & $20 for Fr George’s 

lunch 

2. $250 - Krystyna Piotrowski - full 

amount donated to the Church 

3. $200 - Gosia Kaczkowska  

4. $150  Roland Clements -full amount 

donated to the Church 

5. $100 Maria Borawski  

Gift Certificates 

1. $50 Iwona Gaska/ Donated dy Baltic 

Deli/ 

2. $50 Ellen Wozniak /Doanated by 

Cafe Polonia/ 

3. J. Osmak-Food Basket/ Donated by 

Maria Liszkiewicz/ 

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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Wycieczki  - Ziggy's Tours     617-288-7777                      

2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp w każdą sobotę.                                                          

3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC w każ-

dy piątek.  

ZAPISY NA KATECHEZĘ 

Biuro parafialne przyjmuje zapisy na katechezę na rok  2017/2018. 

Nowy rok katechetyczny rozpocznie się 1 października. 

Biblioteka Polonijna zaprasza na kiermasz 

książek dla dzieci i lunch do sali pod kościo-

łem 1 października po mszy świętej o 

godz.11. Dochód ze sprzedaży przeznaczony 

zostanie na zakup nowych książek.  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

 ZWIERZĄT 

W dniu 4 października przypada uroczystość św. Fran-

ciszka z Asyżu, patrona ekologii i znanego przyjaciela 

zwierząt. Z tej racji w sobotę 7  października o god.9 

am przed naszym kościołem tradycyjnie odbędzie się 

błogosławieństwo zwierząt. Już teraz serdecznie zapra-

szamy!  

 

                               OBCHODY 200-LECIA ŚMIERCI                 

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

Fundacja Kultury Polskiej w Bostonie zaprasza na 

najnowszy film dokumentalny „Kosciuszko: A 

Man Ahead of His Time”, 14 PAŹDZIERNIKA 2017r. 

godz. 5:00 pm     

 

NOWY FILM O SW. OJCU MAKSYMILIANIE 

W ostatnim czasie powstał nowy film o Ojcu Maksy-

milianie Kolbe i Franciszkańskiej misji w Japonii, pod 

tytułem „Dwie Korony”. Zapraszamy na projekcję 

filmu i spotkanie z reżyserem Michałem Kondratem.  

Więcej szczegółów w okresie późniejszym. 

 

UPRZEJMA PROŚBA 

 Raz jeszcze bardzo prosimy o sprawdzenie nazwisk i 

złożonej summy donacji na nowy dach na naszym koście-

le. Jak już wiemy planowana jest Złota Księga i Tablica 

Ofiarodawców. Chcemy uniknąć pomyłek. Jest to dla nas 

bardzo ważne. 

Open House at Catholic Memorial School on September 24, October 

1, and October 8, 2017. Catholic Memorial School is hosting its annual 

Open House on Sunday, October 15, 2017 from 10:00 am-12:00 pm 

for the Middle School Program and 2:00-4:00 pm for the High School 

Program.  Please join us for student-led campus tours.  Please visit our 

website at www.CatholicMemorial. 

ZAZNACZ SWÓJ KALENDARZ 

DZIĘKUJEMY ZA REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE. W 

ubiegły piątek, sobotę i niedzielę przeżywialiśmy w naszej Wspólnocie 

Rekolekcje Ewangelizacyjne.  Świecki Rekolekcjonista Witold Wilk 

w sposób bardzo prosty i bezpośredni przypomniał nam o rzeczach 

niby oczywistych, ale często zapomnianych, lub świadomie wypycha-

nych  z naszej świadomości na margines życia. Przypomniał nam, że 

najważniejszym celem życia na ziemi jest osiągniecie zbawienia, że 

każdy z nas ma obowiązki we Wspólnocie Kościoła, że ma dbać o 

rozwój życia duchowego i na serio traktować czas, który dał nam Bóg. 

Ci, którzy w rekolekcjach uczestniczyli nie zmarnowali swojego czasu. 

Powinni teraz  podzielić się z innymi tym czego sami doświadczyli   w 

ten sposób wypełnią swoje misyjne zadanie dzielenia się darem Wiary. 

Wszystkim uczestnikom rekolekcje dały wiele do myślenia! 

 

WITAMY NOWYCH PARAFIAN. Serdecznie witamy w Parafialnej 

i Polonijnej Rodzinie Matthew i Evonne Arellano, Chris Hansen, 

Pawła Rybackiego. Paweł jest studentem Harwardu, który niedawno 

przybył do nas z Bydgoszczy. Czujcie się jak u siebie w domu. Cieszy-

my się, że jesteście z nami. Jeśli jesteś nowy we Wspólnocie przed-

staw się Ojcu Jurkowi proboszczowi Parafii.    

ZAPRASZAMY DO GRONA MINISTRANTÓW. Jeśli masz pra-

gnienie służby Wspólnocie i Bogu przy ołtarzu Chrystusa zgłoś się do 

opiekuna ministrantów Eugeniusza Bramowskiego lub do O. Jurka. 

Zapraszamy. 

Szczególne podziękowania należą się dla Drużyny pracu-

jącej z metalową konstrukcją namiotów. Dziękujemy tak-

że młodzieży z High School: Damian Płoński, Brian Bu-

gacz i Adam Chojnowski. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7NX9nP_VAhUD7yYKHUIjB5kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hoangcuong.online%2Findex.php%3Fdispatch%3Dtags.view%26tag%3DNg%25C3%25B4%2BTh%25C3%25BAc%2BLanh&psig=AFQjCNH
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0924y6LWAhVDOSYKHd2zAvoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fcecijg%2Fsan-francisco%2F&psig=AFQjCNERuL8tHUdBGPnyF8AezIN3-Ql4wA&ust=1505406732243963
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