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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);             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 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, March 18,  2017  
     8:30 am  † Helena Pawlik (17 R) - Dzieci 

     4:00 pm  † Daniel Londono - Przyjaciele 

     7:00 pm  † Wiesław Stojanowski - Alina i Jan Kozak 
 

SUNDAY, MARCH 19, 2017  THIRD SUNDAY OF LENT 
     8:00 am  † Józef Marciniak - Alicja z rodziną 

     9:30 am  † Gregory Puricelli (10 Anniv.) - Mam, Dad and Sister 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, March 20,  2017  
     7:00 am  † Józefa & Józef Konarski - Son with wife 

     8:00 am  † Czesław i Maria Baclawski - Rodzina 
 

Tuesday, March 21, 2017  
     7:00 am  - For Our Parishioners/Za Parafian 

     8:00 am  † Józef Antosiuk - Córka Jadzia z rodziną                

                                               † Józef Sadowski - Żona z rodziną 

                    † Leszek Szomert - Halina Parol z rodziną 

 

Wednesday, March 22, 2017  
     7:00 am  † Elżbieta Roszczkowski - Rodzina Jurczuk 

     6:00 pm † Mark Wróbel - Feliksa Jakowicki 

 

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

     6:00 pm  † Marian Kubiszyn - Rodzina Mailas 

                    † Stefania Rygucka - Córka z rodziną 

                    † Jeffrey Szerszunowicz - Ojciec Antoni Szerszunowicz 

                 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marianny i córki Anny - Własna   

 

Friday, March 24, 2017  
     7:00 am  - For God’s Blessing & good health for Józef Żebrowski - Brother 

     6:00 pm  † Józefa i Kazimierz Jagiełło - Córka z rodziną 

     6:30 pm   - Droga Krzyżowa 

 

 

Saturday, March 25, 2017 The Annunciation of the Lord 

     8:30 am  - Za żyjących i zmarłych Członków i Członkinie Żywego Różańca -   

                      Własna                                         

     4:00 pm  † Blanche Mitchell Szymanczyk - Family 

     7:00 pm   - Msza dziękczynna i prośba o dalsze Boże błogosławieństwo  

                        dla rodziny- Alicja i Władysław 

 

SUNDAY, MARCH 26, 2017  FOURTH  SUNDAY OF LENT 
     8:00 am  † Stanisława i Józef Orzepowscy - Córka z rodziną 

     9:30 am  † Stanley & Josephine Saniuk and Carol & Stanley Saniuk Jr. - Family 

  
                        

 

 

 

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

    10:30 am    Gorzkie Żale 
    11:00 am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Lidii Bolec z okazji imienin - Rodzice 

     Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 
                       † Stefania i Władysław Cholewiński,  

                      Bronisław i Jadwiga Węgliński - Jerzy Cholewiński   
                   † Marianna i Stefan Niewczas - Ćórka z rodziną   

                   - O zdrowie,  Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  

   10:30 am - Gorzkie Żale 
    11:00 am  † Tadeusz Kała - Córki z rodziną  

                       Msza dla dzieci 

  Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

                   †  Józef Sadowski - Żona 

                   †  Józef Prończuk - od Członków Fundacji Kultury Polskiej  

                      w Bostonie                                                                                                  

                       †  Zofia Tarczyńska , Edward Pawłowski (9R) - Żona i syn 

                   †  Waleria Walkowiak - Klub Gazety Polskiej w Bostonie  

                   †  Za zmarłych z rodzin Aniszkiewicz (Antoni, Albina, Anatol,    

Waldemar, Danuta i Lonia); Kuzmicki (Stanisław, Ludmiła); Grigencio 

(Władysława, Józef ) - Córka z rodziną 

By Dr. Scott Hahn 
   

Striking the Rock  

 

The Israelites' hearts were hardened by their 

hardships in the desert. Though they saw His 

mighty deeds, in their thirst they grumble 

and put God to the test in today's First Re-

ading - a crisis point recalled also in today's 

Psalm.  

Jesus is thirsty too in today's Gospel. He 

thirsts for souls (see John 19:28).  He longs 

to give the Samaritan woman the living wa-

ters that well up to eternal life. 

These waters couldn't be drawn from the 

well of Jacob, father of the Israelites and the 

Samaritans. But Jesus was something greater 

than Jacob (see Luke 11:31-32). 

The Samaritans were Israelites who escaped 

exile when Assyria conquered the Northern 

Kingdom eight centuries before Christ (see 2 

Kings 17:6, 24-41). 

 They were despised for intermarrying with 

non-Israelites and worshipping at Mount 

Gerazim, not Jerusalem. But Jesus tells the 

woman that the "hour" of true worship is 

coming, when all will worship God in Spirit 

and truth.  Jesus' "hour" is the "appointed 

time" that Paul speaks of in today's Epistle. 

It is the hour when the Rock of our salvation 

was struck on the Cross. Struck by the so-

ldier's lance, living waters flowed out from 

our Rock (see John 19:34-37).  These waters 

are the Holy Spirit (see John 7:38-39), the 

gift of God (see Hebrews 6:4). By the living 

waters the ancient enmities of Samaritans 

and Jews have been washed away, the divi-

ding wall between Israel and the nations is 

broken down (see Ephesians 2:12-14, 18). 

Since His hour, all may drink of the Spirit in 

Baptism (see 1 Corinthians 12:13).  In this 

Eucharist, the Lord now is in our midst - as 

He was at the Rock of Horeb and at the well 

of Jacob.In the "today" of our Liturgy, He 

calls us to believe: "I am He," come to pour 

out the love of God into our hearts through 

the Holy Spirit. How can we continue to 

worship as if we don't understand? How can 

our hearts remain hardened? 

Zapraszamy na spotkanie z Ojcem  

Robertem Ablewicz, misjonarzem z 

Papui - Nowej  Gwinei w przyszłą nie-

dzielę podczas naszych mszy świętych.     HAPPY    SAINT   PATRICK’S   DAY! 
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                        THIRD SUNDAY OF LENT / TRZECIA NIEDZIELA POSTU 

FROM THE PASTOR’S DESK/Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

      LENT – TIME FOR CHANGE ! 

 

It was noon.  The hottest part of the 

day.  Who goes to the well at such a hot 

and unpleasant part of the day to draw 

water?  Someone who doesn’t want to 

see anyone else.   The woman was hiding from others 

because she was ashamed of her life.  She was avoiding 

the people of the town. She knows they will judge her.  

Jesus knows her shameful secret: she has had five hus-

bands and she is hiding.  Jesus  wants to offer her a rela-

tionship that will heal her. This encounter at the well is 

an encounter between Jesus and us today. Lent is a se-

ason to be open and to receive.  God is waiting to offer 

us a great gift this Lent: the gift of a relationship with 

Him! But sometimes, we get caught up in our fear and 

our guilt and we focus on ourselves and our sin.  So we 

hide.  Lent isn’t really about us!  Lent gives us a chance 

to look really closely at our lives and think about what we 

might want to change in it.  How can we be better per-

sons?  If we only focus on our own sin, it becomes about 

us and it is a self-absorbed exercise.  When we are caught 

up in guilt, we are looking at ourselves.  But, what if we 

change the focus from ourselves, to God’s love?  Then, 

we come into the amazing awareness that even though we 

are sinners, we are loved incredibly by God.  That is 

when we become people who are drawn back to that love 

and to our God.  God is saying to us, “Look at me!  Don’t 

focus on your guilt or your fears!  Jump into my arms 

and let me love you!” Lent offers us all a very special 

opportunity to grow in our relationship with God and to 

deepen our commitment to a way of life, rooted in our 

baptism.  In our busy world, Lent provides us with an 

opportunity to reflect upon our patterns, to pray more de-

eply, experience sorrow for what we've done and failed to 

do, and to be generous to those in need. God is inviting us 

to jump into the deep water into a close and loving rela-

tionship.  Let us  again look at  the story of a woman who 

sees how she can change her life – how she can change 

the patterns of her life.  She leaves behind her fears and 

her embarrassment and begins a new life – she sees that 

God has an invitation for her and she says, Yes!   Jesus 

speaks to her directly.  He is comfortable with her.  He is 

offering her new life.  A friendship with him.  He wants 

to offer us the same thing - a real relationship with him. 
A lot of times, we try to keep God at a distance. ”  Some-

times we   think  we don’t need God. We have our  lives  

in control  and so on.  God is out there and  we are here 

and we feel just fine. That’s wrong impression!   During 

Lent time  we should   realize  that God Is Here.  Not the-

re. God is here.  When  we  finally “get it,” that God is 

not in some abstract place far away but here, in our own 

heart, in my own heart, just waiting for me, then maybe  

we can move God out of our  heads and into my hearts.  

Sometimes we feel like God is so far away.   

A sense of absence vanishes 

when I am open to a sense of 

God’s presence in my own 

life.  Though we are sinners 

God  loves us all the time and 

unconditionally. The best analogy to understand how God 

loves us is parenthood.  If you are a parent, you under-

stand what it means to love and forgive your child over 

and over again.  Sometimes children   drive you crazy, 

but no matter what they do, you can’t stop loving 

them.  We look at the prodigal son and his guilt over 

what he did to his father.  He decides to go home, and 

practices an apology on the way home.  He doesn’t 

expect his father to forgive him. Where is the father? 

Standing, looking down the road like he probably did 

every night, just hoping to catch a glimpse of his son re-

turning. That father is simply a parent, and he forgives 

over and over again, and still loves. And that's a human 

understanding of love.  God’s love for us is endless, and 

goes into places in our hearts we can’t understand with 

our limited minds. We don't have five husbands, ore five 

wives, but we have a dozen areas where we  fall short of 

living the life of faith and trust in God  that we  profess 

with my lips. All  God asks us  is to come back to Him  

this Lent and remember  we are  baptized in Him alre-

ady.   Jesus ask us  this year to really open our  hearts to 

Him  in a new way - and  maybe we have been avoiding 

it for years.  We  know that if  we  turn to Him, it will 

give us  life,  a great peace, and a sense of love and will 

give witness to my whole family." The woman left her 

water jar and went into the town and said to the people, 

“Come see a man who told me everything I have done. 

She opened her heart to Jesus and her life become  diffe-

rent.  She left her water jar! What had been her lifeline -- 

her water jar -- she forgot about it. She has a new water 

and a new life.  She goes to town, a town in which she 

had been humiliatingly rejected, and she boldly calls peo-

ple together to tell them about this incredible man she has 

met.  She says: he told me everything I have ever done. 

Suddenly she is no longer burdened by her past life.  Her 

guilt and sin are not the focus.  She has heard Jesus say, 

“Look at me!  Put your focus on me, not on your past li-

fe” and her life is changed!  She goes through town bol-

dly with this news of a new life. And what is the respon-

se?  Many of the Samaritans of that town began to believe 

in  Him  because of the word of the woman who testified 

- “He told me everything I have done.” Jesus shows us 

who we really are !   Not who we WANT to be, but who 

we are.  Imperfect. Crabby.  Selfish. And utterly lovable 

in God’s eyes. It’s not a message we can hear with our 

brains.  It’s one that Jesus asks us to open our hearts 

for.  “Look at me,” he says. Jump into my arms! I know 

you in and out and I still love you! Take your time. Open 

your heart. Remember, you have only one life!  Do not 

ignore it !   Make sure you boarded the  train heading to 

heaven! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj01pGez9jSAhUZ3YMKHZNDCe4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.deon.pl%2Freligia%2Fduchowosc-i-wiara%2Fzycie-i-wiara%2Fart%2C1176%2Cmoralnosc-jezusa.html&psig=AFQjCNFIVqgUa
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KOLEKTY/ COLLECTIONS 
      This Sunday the II-nd Colection is „Maintenance and 

Repair”. 

      W dzisiejszą niedzielę  II-ga Kolekta jest „Naprawy i 

remonty”. 

II-nd Collection for next Sunday will be „Fuel Collection”. 

       II-ga Kolekta w następną niedzielę  

                                                          będzie „Na Ogrzewanie”. 

Kolekty 03, 12. 17 

           I - $ 1,897.00 : from envelopes $1,051.00, 

                                                               loose money $846.00 

II- $ 1,016.00: from envelopes $757.00, loose money $259.00 

           Church Donation: 

                                           by Maria Skwierawski $100 

                                           by Jerzy Cholewiński   $35 

      Please pray for the sick, homebound and 

        hospitalized.  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających w szpi-

talach: Józefina Szloch,  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 Góral-

ski. 

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! 

                        THIRD SUNDAY OF LENT/ TRZECIA NIEDZIELA POSTU 

WIELKI POST – CZAS NA PRZEMIANĘ ŻYCIA 

 

W Ewangelii dzisiejszej widzimy kobietę, która w samo 

południe, w skwarze dnia, gdy temperatura sięga  ponad 

40 C ,  pokonuje długą drogę, idąc po wodę do studni. 

Wiemy, że bez wody nie da się żyć! Bez wody człowiek  

umiera! Mając wodę możemy przeżyć.  Zapewne dziwi 

nas fakt, że kobieta ta wybiera  najgorętszą porę dnia. 

Widzimy, że nikogo nie ma  przy  życiodajnej studni. Jest 

zupełnie pusto. Zawsze są tłumy i długie kolejki. Teraz 

jest tylko ona i zmęczony i spragniony Jezus, który zna-

lazł się tu przypadkowo. Kobieta wybrała tę porę dnia, bo 

bała się ludzi. Bała się ich krytycznych opinii – miała 

bowiem już siódmego ”męża”. Ona wiedziała, że o tej 

porze dnia uniknie ludzkiej krytyki i ludzkich sądów. Za-

pewne była zdziwiona, że spotyka tu spragnionego  wody 

Jezusa.  Pan Jezus zna  sekret, który ona próbuje ukryć 

przed ludźmi.  Chrystus jednak jej nie krytykuje, nie wy-

daje negatywnych opinii; prosi ją wręcz o przysłowiową 

szklankę wody.    Pan Jezus jest jej życzliwy i pragnie jej 

pomóc. Pragnie uzdrowić jej zranioną duszę. Dzisiejsze 

spotkanie Jezusa z tą ewangeliczną kobietą może przero-

dzić się w  nasze spotkanie z Jezusem.  Może nie mamy 

siedmiu mężów, czy siedmiu żon, ale każdy z nas ma 

wiele różnych rzeczy do zmiany w swoim życiu. Czasem 

różne bariery odgradzają nas  od Boga i blokują niejako 

dopływ bożej łaski do naszego serca, do naszej rodziny.  

Wielki Post jest  zachętą dla każdego z nas, aby otworzyć 

serce, usunąć przeróżne blokady i przeszkody,  doświad-

czyć daru Bożego Miłosierdzia. Wielki Post jest czasem 

spojrzenia we własne serce i przełamanie  lęku, który pa-

raliżuje nasze grzechy.    Tak jak Jezus nie potępił tej ko-

biety, nie potępia   także nas.  Otrzymawszy łaskę nawró-

cenia, kobieta nie  tylko  przełamuje swój lęk przed ludz-

kim osądem i z wielkim entuzjazmem i nadzwyczajną   

odwagą idzie do miasteczka i opowiada wszystkim lu-

dziom o tym co ją spotkało przy studni.   

Za jej przykładem wielu ludzi przyszło do Jezusa. My 

także mamy szansę otrzymać Chrystusowe błogosławień-

stwo i innych do Chrystusa zbliżyć. Niech nasze grzechy 

nie paraliżują naszego życia. Zamiast zastanawiać się nad 

naszymi grzechami spójrzmy na Miłość Chrystusa, który 

mimo naszej grzeszności bierze nas w swoje ramiona. 

Kobieta zupełnie zmieniła swoje życie. My też mamy na 

to taką samą szansę. Czasem wydaje się nam, że Bóg jest 

nam nie potrzebny, że  potrafimy panować nad swoim 

życiem.  Czasem myślimy, że Bóg jest gdzieś daleko od 

nas – my zaś jesteśmy tu. Jest to  niewłaściwe odczucie.  

Pan Bóg pragnie być częścią naszego życia. Czas Wiel-

kiego Postu jest właśnie czasem odbudowywania naszych 

relacji z Bogiem. Pan Jezus pragnie ofiarować nam swoją 

Miłość – udowodnił to, biorąc na swoje ramiona   krzyż 

naszych grzechów. On kocha nas  bezinteresownie, bez 

względu na to jakimi jesteśmy. We  właściwym zrozu-

mieniu tej relacji niech pomoże nam analogia relacji: 

dziecko - rodzic. Rodzice  rozumieją co to znaczy kochać 

dziecko i za każdym razem przebaczać mu przewinienia. 

Czasem dzieci wyprowadzają rodziców  zupełne z  rów-

nowagi, ale oni  nigdy  nie przestają je kochać. Chciejmy 

oczyma  wiary spojrzeć na Syna Marnotrawnego. On po 

beztroskim roztrwonieniu majątku zrozumiał swój błąd, 

zdobył się na odwagę i powrócił do domu swojego  ojca. 

A ten przyjął go rozradowany, przyodział w najlepsze 

szaty i nakazał urządzić wielką ucztę. Spójrzmy więc na 

Chrystusa. Otwórzmy przed  Nim swoje serce. Pamiętaj, 

że On również za Ciebie składa ofiarę krzyża i pragnie 

byś miał udział w Jego Zmartwychwstaniu. Pamiętaj , że 

masz tylko jedno życie!  Nie wsiadaj do pociągu byle 

jakiego…! Upewnij się, że jesteś w pociągu, którego 

ostatnim przystankiem będzie Niebo! 

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
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ28ia0djSAhUH64MKHee9C6sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsobinski.pl%2Fblekitne-drogowskaz-niebo%2F&bvm=bv.149397726,d.amc&psig=AFQjCNGlERyeIfxoi0S64vftkiLkQ4zAHA&ust=1
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"Bogatym nie jest ten kto posiada 

lecz ten kto daje" Jan Paweł II    

 

Ile tak naprawdę masz? Czy pod-

czas Świąt Bożego Narodzenia two-

ja radość zależy od tego ile pre-

zentów dostaniesz? Jak myślisz, czy przed 

śmiercią pomyślisz sobie: jak to dobrze, że 

kupiłem ten nowy telewizor czy samochód. A 

może: jak dobrze, że podzieliłem się swoim 

jedzeniem, radością, miłością z dziećmi, 

ubogimi, z tym którzy mają mniej niż ja. Z 

jakim poczuciem chcesz zasypiać każdego 

dnia? Co gdyby tak w tym tygodniu zamiast 

myśleć o posiadaniu, pomyśleć o tym jak i 

czym możesz podzielić sie z innymi?   

 

Spróbuj !:)  

2016 Appeal Rebate 

Recently we received a rebate check for the 2016 Catholic Appeal. Our 

total rebate for the last  

Catholic Appeal is $7,534.85 

Rabat z Archidijecezji za 2016 rok 

W ubiegłym tygodniu  Parafia otrzymała dziękczynny list od naszego Ar-

cybiskupa Sean O’Malley za bardzo udany udział w ubiegłorocznej kam-

panii „Catholic Appeal”, oraz czek na  

$7,534.85 jako zwrot dla naszej Wspólnoty. Dziękujemy Wszystkim, którzy 

w tym projekcie  uczestniczyli.    

KĄCIK MŁODZIEŻOWY 
 NIECODZIENNE PRZEMYŚLENIA        

REKOLEKCJE PARAFIALNE- 9-12 Kwiecień. 
  Wygłosi je franciszkański misjonarz z Kenii, brat O. Józefa 

Brzozowskiego – O. Tadeusz Brzozowski. Zaznacz swój kalen-

darz i zaproś innych. 

PARISH RETREAT -9 -12th April 2017.  
The Retreat Master will be Franciscan missionary from Kenia, 

Fr Tadeusz Brzozowski  /brother of Fr Józef Brzozowski/ . Mark 

your calendars and  invite others. 

 

Save Matvei Zabavsky 
 from Grodno, Belarus 

   Another  child needs our help! 
              See the link below: 

           https://gogetfunding.com/

savematveifromgrodno/ 

 ZAZNACZ SWÓJ KALENDARZ / 

                                            MARK YOUR CALENDAR : 

 
 6-12 Kwiecień/April      REKOLEKCJE PARAFIALNE/ 

                                                               PARISH RETREAT 

4/04/2017 – 12/04/2017 – SPECJALNA NOWENNA Z 24  

GODZINNĄ ADORACJĄ NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU.                      

                                                      Szczegóły w okresie późniejszym. 

4/04/207 – 12/04/2017 – SPECIAL NOVENA WITH 24 HOURS            

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

                                           More information will follow. 

20/04/2017 - HOLLY MASS WITH SPECIAL CONCERT WITH    

SPIRITUAL REFLECTION. 

          MSZA  ŚWIĘTA (6pm) I KONCERT SŁOWNO  

MUZYCZNY młodej, utalentowanej polskiej artystki. 

                        Więcej informacji w okresie późniejszym. 

 

https://gogetfunding.com/savematveifromgrodno/
https://gogetfunding.com/savematveifromgrodno/

