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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 Founda-
tion, 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 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
Sisters of Our Lady of Mercy:  tel. 617-288-1202 

 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. 
 

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);             6:00 pm (Polish) 

First Fridays  6:00 pm - 6:30 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 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 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 
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Saturday, February 18, 2017  
     8:30 am   - Podziękowanie za otrzymane łaski oraz o zdrowie i  

                      Boże błgosławieństwo z okazji 67 rocznicy ślubu  

                      dla Apolonii i Stanisława Skrzyniarz - Intencja własna 
     4:00 pm  † Józefa Noga - Sylwia z rodziną 

     7:00 pm  † Krystyna i Władysław Rauch - Siostra 
 

 

 

 

                        

 

Sunday, FEBRUARY 19, 2017   
     8:00 am  † Maria i Wacław  Filipowicz - Rodzina Krasińskich  

     9:30 am  † Robert Kupczak - Rodzina   

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, February 20,  2017  
     7:00 am  - Za Parafian - For Our parishioners    

     8:00 am  † Michał Mierzejewski (2 R) - Rodzina 

 

Tuesday, February 21, 2017  
     7:00 am  - Intencja wolna/ Intention available 

     8:00 am  †Tadeusz Lipiński i Franciszek Kasperkowicz - Stanisława Pelczar                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wednesday, February 22, 2017  
     7:00 am  - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Beaty i Mariusza Lapuć  

                      z okazji 25 Rocznicy ślubu - Mama 

     6:00 pm † Michalina Wrzecion & Joseph Jankowski - Rolak Family 

Thursday, February 23,  2017  
     7:00 am  - Intencja wolna/ Intention available 

     6:00 pm  † Tadeusz Lipiński - Adam, Agnieszka Chojnowscy` 

                    † Andrzej Malinowski (1R) - Rodzina 

                    † Bożena Dubicka - Zdzisław Mazurek 

                    - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Eweliny i Urszuli  

                      w dniu urodzin -  Mama i tata 
     

Friday, February 24, 2017  
     7:00 am  † Bronisław Nowicki, Susen Joy Nowicki i Urszula Nowicki-  

                       Anna Maria Nowicki z dziećmi 

     6:00 pm  † Władysław (15R) - Córka z rodziną    

 

Saturday, February 25, 2017  
     8:30 am  - O Zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla przyjaciółki - Od przyjaciółek 

     4:00 pm  † Stanley & Elaine Daniszewski - Helen Daniszewski 

     7:00 pm  - Za Parafian - For Our parishioners    
 

Sunday, FEBRUARY 26, 2017   
     8:00 am  † Weronika Sobolewska - Rodzina Krasińskich  

     9:30 am  -Intencja wolna/ Intention available 

  

        
                        

 

 

 

 

 

 

  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

    11:00 am   - O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św. dla młodzieży, która      

przyjęła Sakrament Bierzmowania w roku 2016 i Boże błogosławieństwo dla ich 

rodzin - Własna 
 Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

                   † Jan, Natalia, Paweł Gajda - Rodzina 

      11:00 am †  Jeffrey Szerszunowicz - Rodzina Oles    
    Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

                      † Kazimierz Zalewski - Rodzina Warot 

By Dr. Scott Hahn 

                                                                      RADA PARAFIALNA/PARISH COUNCIL: 

     Jan Kozak, Grzegorz Boryczka, Marcin Bolec,  Szymon Biegański, Daniel Chludziński, 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. 

     
   

 Holy as God 

We are called to the holiness of God. That 

is the extraordinary claim made in both the 

First Reading and Gospel this Sunday. Yet 

how is it possible that we can be perfect as 

our Father in heaven is perfect?  Jesus 

explains that we must be imitators of God 

as his beloved children (Eph. 5:1–2). As 

God does, we must love without limit—with 

a love that does not distinguish between 

friend and foe, overcoming evil with good 

(see Rom. 12:21). Jesus himself, in his Pas-

sion and death, gave us the perfect example 

of the love that we are called to.   

He offered no resistance to the evil—even 

though he could have commanded twelve 

legions of angels to fight alongside him. He 

offered his face to be struck and spit upon. 

He allowed his garments to be stripped 

from him. He marched as his enemies com-

pelled him to the Place of the Skull. On the 

cross he prayed for those who persecuted 

him (see Matt. 26:53–54, 67; 27:28, 32; Lu-

ke 23:34).  In all this he showed himself to 

be the perfect Son of God. By his grace, and 

through our imitation of him, he promises 

that we too can become children of our he-

avenly Father.  

 God does not deal with us as we deserve, as 

we sing in this week’s Psalm. He loves us 

with a Father’s love. He saves us from ruin. 

He forgives our transgressions. He loved us 

even when we had made ourselves his ene-

mies through our sinfulness. While we were 

yet sinners, Christ died for us (see Rom. 

5:8).  We have been bought with the price 

of the blood of God’s only Son (see 1 Cor. 

6:20). We belong to Christ now, as St. Paul 

says in this week’s Epistle. By our baptism, 

we have been made temples of his Holy Spi-

rit.  And we have been saved to share in his 

holiness and perfection. So let us glorify 

him by our lives lived in his service, loving 

as he loves. 

   Congratulations to Apolonia & Stanislaw  

             Skrzyniarz on their  67th Wedding Anniversary. 
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                        SEVENTH SUNDAY OF THE YEAR / SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Z BIURKA PROBOSZCZA 

 FROM THE PASTOR’S DESK 

             WE ARE CALLED TO BE 

GOOD AND HOLY. 

 IT IS WORTH TO BE GOOD –  

                                              “A GLASS OF MILK” 
We all know the popular saying – What goes around 

comes around. God always rewards us for our good 

hearts. There is a  nice story  which proves just that.  

One day, a poor boy who was selling goods from door 

to door to pay his way through school, found he had 

only one thin dime left, and he was hungry. He decided 

he would ask for a meal at the next house. However, he 

lost his nerve when a lovely young woman opened the 

door. Instead of a meal he asked for a drink of water. 

She thought he looked hungry so brought him a large 

glass of milk. He drank it so slowly, and then asked, 

"How much do I owe you?" You don't owe me any-

thing," she replied. "Mother has taught us never to ac-

cept pay for a kindness." He said - "Then I thank you 

from my heart." As Howard Kelly left that house, he 

not only felt stronger physically, but his faith in God 

and man was strong also. He had been ready to give up 

and quit. Many year's later that same young woman 

became critically ill. The local doctors were baffled. 

They finally sent her to the big city, where they called 

in specialists to study her rare disease. Dr. Howard Kel-

ly was called in for the consultation. When he heard the 

name of the town she came from, a strange light filled 

his eyes. Immediately he rose and went down the hall 

of the hospital to her room.  Dressed in his doctor's 

gown he went in to see her. He recognized her at once. 

He went back to the consultation room determined to 

do his best to save her life. From that day he gave spe-

cial attention to her case. After a long struggle, the bat-

tle was won. Dr. Kelly requested the business office to 

pass the final bill to him for approval. He looked at it, 

then wrote something on the edge, and the bill was sent 

to her room. She feared to open it, for she was sure it 

would take the rest of her life to pay for it all. Finally 

she looked, and something caught her attention on the 

side of the bill. She read these words  "Paid in full with 

one glass of milk". (Signed) Dr. Howard Kelly. Tears 

of joy flooded her eyes as her happy heart prayed: 

"Thank You, God, that Your love has spread broad 

through human hearts and hands." There's a saying 

which goes something like this: Bread cast on the water 

comes back to you. The good deed you do today may 

benefit you or someone you love at the least expected 

time. If you never see the deed again at least you will 

have made the world a better place - and, after all, isn't 

that what life is all about? 

               POWOŁANI JESTEŚMY DO   

CZYNIENIA DOBRA I ŚWIĘTOŚĆI 

WARTO BYĆ DOBRYM – ”SZKLANKA 

MLEKA” 
Jako ludzie wiary wiemy, że wszelkie dobro, które od nas wy-

chodzi do nas powróci wielokrotnie zwiększone. Przykładem 

niech będzie historia pewnej kobiety, która w starszym wieku 

znalazła się w stanie krytycznym w szpitalu. Otóż, kiedyś zda-

rzyło się, że  pewien  biedny młodzieniec zarabiając na swoją 

edukacje,  sprzedawał drobne rzeczy jako tzw. ”domokrążca”. 

Pewnego dnia, nie mając pieniędzy był,  już  zmęczony  i bar-

dzo głodny; przełamując uczucie wstydu  postanowił poprosić  

o coś do jedzenie w następnym domu. Gdy drzwi domu otwo-

rzyła mu  piękna  młoda kobieta, trochę onieśmielony poprosił  

tylko o szklankę wody. Kobieta widząc że młodzieniec jest 

bardzo głodny przyniosła mu dużą szklankę mleka. Chłopiec    

powoli wypił mleko i zapytał ile ma za to mleko zapłacić.  „Nic 

nie płacisz!”- odpowiedziała młoda  kobieta. „Mama uczyła 

nas, aby bezinteresownie pomagać ludziom w potrzebie.” „W 

takim razie z głębi mojego serca bardzo, bardzo  dziękuję.”- 

odpowiedział chłopiec. Gdy Howard Kelly opuszczał ten dom, 

był nie tylko wzmocniony fizycznie, ale  również jego wiara w 

Boga i ludzi została umocniona.  Jeszcze parę minut temu   my-

ślał o zrezygnowaniu z tej pracy, ale to co spotkało go pomogło 

mu odzyskać siły do kontynuowania tego co robił.  Kilka lat 

później ta sama kobieta ciężko zachorowała na jakąś nieznaną  

chorobę. Lokalni lekarze byli bezradni. W końcu odesłali ją do 

dużego miasta, aby tam specjaliści zbadali tę    chorobę. Dr 

Howard Kelly został wezwany na konsultację. Gdy usłyszał 

nazwę miasta z którego przywieziono umierającą kobietę poja-

wił się dziwny   błysk w jego oczach. W pospiechu  udał się do 

pokoju chorej pacjentki. Tam od  razu rozpoznał kobietę, która  

kiedyś pomogła mu . Po krótkiej rozmowie z pacjentką  z nie-

pokojem udał się  do gabinetu konsultacyjnego z mocnym po-

stanowieniem w sercu, by za wszelką cenę ratować życie tej 

krytycznie chorej kobiety. Od tej chwili sam pieczołowicie 

opiekował się pacjentką. Po długiej walce zagrożenie śmierci 

zostało zażegnane. Dr Kelly poprosił administrację  szpitala o 

przedstawienie mu do zatwierdzenia rachunku owej pacjentki. 

Lekarz  przejrzał rachunek, dopisał coś na jego rogu  i odesłał  

do  pokoju pacjentki. Ta bała się otworzyć kopertę mając świa-

domość, że  do końca życia nie będzie w stanie zapłacić sumy 

za szpitalne leczenie. W końcu otworzyła kopertę i od razu rzu-

ciła się jej w czy jakaś notatka w rogu owego rachunku. Odczy-

tała tam  „Wszystko zapłacone  jedną szklanką mle-

ka!” (Podpisane ) Dr. H. Kelly. Oczy kobiety zalały się łzami,  

a serce wybijało rytm modlitwy ” Dzięki Boże, że Twoja mi-

łość, rozlewa się szeroko na ludzkie serca i ręce”. Irlandzka 

maksyma mówi, że chleb przez nas rzucony na wodę do nas 

powróci. Dobro, które dzisiaj uczynimy w najbardziej niespo-

dziewanym momencie do nas  powróci,   lub  pójdzie do kogoś  

kogo bardzo kochamy. Jeśli nawet nigdy nie doświadczymy 

skutków   naszego  czynu, to wiedzmy, że swoim dobrym 

uczynkiem uczyniliśmy  ten świat odrobinę lepszym! A prze-

cież po to na  tym świecie  jesteśmy! Warto więc być dobrym 

człowiekiem i rozumnym chrześcijaninem. 
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KOLEKTY/ COLLECTIONS 
This Sunday the II-nd Colection is „Fuel Collec-

tion”. 

W dzisiejszą niedzielę  II-ga Kolekta jest „Na 

ogrzewanie”. 

II-nd Collection for next Sunday will be 

„Maintenance and Repair”. 

II-ga Kolekta w następną niedzielę będzie 

„Naprawy i remonty”. 

Kolekty 02.12.17    

I - $ 1,416.00 : from envelopes $766.00, loose mo-

ney $650.00 

II- $ 870.00: From envelopes $595.00, loose money 

$275.00 

         Church Donation by: 

                                                   Józefa Szloch $30 

        Robert Bujalski & Lesley Liu-Bujalski $100 

      Please pray for the sick, homebound and 

   Hospitalized.  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywa-

jących w szpitalach: Józefina Szloch,  Shirley Gou-

liaski, 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. 

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,  

Gabrysi Piotrowskiej oraz Lucasa Drzewińskiego.                                                                       

 God Bless You for Your Generosity! 

                        SEVENTH SUNDAY OF THE YEAR / SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

    BAL WALENTYNKOWY W KALEJDOSKOPIE. 

 W sobotę w Sali Jana Pawła II odbył się bardzo udany  Bal 

Walentynkowy, zorganizowany przez szkołę Języka Polskiego 

im. Św. JPII na potrzeby szkoły. Dziękujemy organizatorom i 

Wszystkim, którzy na bal przybyli, wspierając w ten sposób na-

szą szkołę. Dziękujemy „szkolnym kucharkom”  za wspaniałą 

kolację, dziękujemy Komitetowi Rodzicielskiemu, rodzicom, 

nauczycielom, sponsorom   i Wszystkim, którzy przyczyniali się 

do tej wspaniałej imprezy. Gratulujemy zwycięzcom głównych 

nagród. Zapraszamy już na kolejną imprezę karnawałową, 

która odbędzie się w sobotę 25 lutego. 

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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     POTRZEBNI  PIŁKARZE 
  Polskie drużyny piłkarskie “Biały Orzeł” potrze-

bują  chętnych 30-sto, 40-sto latków do zasilenia 

drużyn. Chętni proszeni są o kontakt z Piotrem Gubałą 978-875-

1637. Zapraszamy. Sport to zdrowie! 

                                 JOIN OUR TEAM 

 Soccer players 30-40 years old are needed. Join our team and have 

fun. For information call Piotr Gubala 978-875-1637.  

  STUDIUM PISMA ŚWIĘTEGO. Osoby, 

które pragną bardziej poznawać  tajemnice 

naszej Wiary poprzez studiowanie i rozważanie 

Pisma Świętego   oraz  Katechizmu Kościoła 

Katolickiego, poprzez dzielenie się swoją wiarą 

i  problemami współczesnego świata, rodziny 

etc. proszone są o kontakt z O. Jurkiem lub o 

wpisanie się na listę znajdującą się  z tyłu ko-

ścioła. Spotkania mogłyby  odbywać się  raz 

lub dwa razy  w miesiącu w zależności od  

zainteresowania i potrzeb, najprawdopodobniej po wieczornej Mszy 

św. w czwartek lub piątek. Istnieje możliwość wybrania innych dni i 

innego czasu. Zachęcamy. Planujemy też  stworzenie podobnych spo-

tkań dla naszej młodzieży. Spotkania tej grupy odbywałyby się naj-

prawdopodobniej po sobotniej  Mszy św. wieczornej, raz lub 2 razy 

w miesiącu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z O. Jurkiem 

lub biurem parafialnym. 

 NIECODZIENNE PRZEMYŚLENIA       

Małe cuda.                                                                                                                                                                
Czy kiedy budzisz się rano, zauważasz, że masz 

dzieci, które chcą żyć i spełniać marzenia każdego 

dnia? Możesz iść na studia i nauczyć się czegoś nowego?  Kie-

rowca T line uśmiechnął się do Ciebie, bo ma dobry dzień, a 

pani naprzeciwko odpowiada na niekończące się pytania swojej 

małej córki, która dopiero poznaje świat. Śnieg pada Ci na 

twarz, słońce sprawia, że nawet w zimny dzień czujesz ciepło 

na policzkach.  Jak łatwo jest narzekać i widzieć to co prze-

szkadza, a jak trudno dostrzec to co oczywiste. Co by było, 

gdyby tak przez ten tydzień skupić się na tych małych codzien-

nych cudach i zamienić narzekanie w docenianie?   Spróbuj:) 

ZAPROSZENIE NA KONCERT           

ZESPOŁU ”KOMBII”- 15.03.2017 – 

sala Jana Pawła II. 

ZMARŁ 

Śp. Józef Prończuk ( 107 lat) 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Parish office will be clossed on Monday, on February 20 th. 
Biuro Parafialne będzie zamknięte w poniedzialek, 20 lutego. 

Odwołana katecheza - w dzisiejszą niedzielę z racji ferii 

zimowych odwołana jest niedzielna katecheza. 

                 Humor of the week - 

          Don’t Mess With Children 

A Sunday school teacher was discussing the 

Ten Commandments with her five and six year olds. 

After explaining the commandment to 'honour' thy Father 

and thy Mother, she asked, 'Is there a commandment that 

teaches us how to treat our brothers and sisters?' 

From the back, one little boy (the oldest of a family) ans-

wered, 'Thou shall not kill.' 

LIFT Worship Night 
 

Join LIFT Ministries on Tuesday, February 21st @ 7pm for an inspiring 
night of worship at Immaculate Conception Church in Nashua, NH with 
speaker Fr. Matt Williams.  The night will include uplifting music, a re-
levant talk, confessions, Eucharistic Adoration, and is FREE to attend 
and open to ALL AGES.  More information about LIFT, can be found on 
website at www.liftedhigher.com.  Come and worship with hundreds of 
Catholics from around the Boston area!  
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