
Spójrz na krzyż    
 

                                                                                                                           

Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę  

Jezusa pochyloną, aby cię  

pocałować, 

Jego ramiona rozwarte,  

aby cię objąć,  

Jego serce otwarte, by cię przyjąć, 

by zamknąć cię w swojej miłości. 

 

      Skoro wiemy, że Krzyż jest znakiem  

największej miłości Chrystusa  

do ciebie i do mnie, 

 przyjmijmy Jego Krzyż  

we wszystkim,  

co zechce nam dać  

i oddajmy Mu z radością  

wszystko  

co zechce zabrać. 

 

Jeśli będziemy tak postępować,  

świat pozna,  

że jesteśmy  

Jego uczniami,  

że należymy 

 do Jezusa,  

że czyny, które wykonujemy, 

 ty i ja,  

nie są niczym innym,  

jak naszą miłością 
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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 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 & Jean Boć - Family 

     7:00 pm  - Msza dziękczynna z prośbą 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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, March 27,  2017  
     7:00 am  - O szczęśliwe operacje i zdrowie dla Krzysztofa - Mama 

     8:00 am  † Marianna i Henryk Jakubiak - Córka z rodziną 
 

Tuesday, March 28, 2017  
     7:00 am  - For Our Parishioners/Za Parafian 

     8:00 am  † O szczęście wieczne dla Lucasa Drzewińskiego i  

                       Boże błogosławieństwo dla rodziców - Rodzina Marczuk 

                                               † Krzysztof Dachtera - Mama 
                     

 

Wednesday, March 29, 2017  
     7:00 am  † Krzysztof Kosinski - Rodzina Wójcik 

     6:00 pm † Zygmunt Dworański - Żona 

 

Thursday, March 30,  2017  
     7:00 am  - Intencja wolna/ Intention available 

     6:00 pm  † O szczęście wieczne dla Christiana Kiami i Boże błogosławieństwo 

                       dla rodziców - Ela i Wojciech Sokołowski 

                    † Jeffrey Szerszunowicz - Ojciec Antoni Szerszunowicz 

                    † Jeffrey Szerszunowicz - Mama, Krzysztof i Tomasz 

Friday, March 31, 2017  
     7:00 am  † Henryk & Anna Bacławski - Family 

     6:00 pm  † Józef Koc - Alicja z rodziną 

     6:30 pm   - Droga Krzyżowa 

 

 

Saturday, April 1, 2017  
     8:30 am   † Zofia Ciepłucha, Józef Malinowski, Władysław Waloch -   

                       Władzia Wygonowska z rodziną 

     4:00 pm  † Czester Murawski, John & Jeanette Gannon - Niece 

     7:00 pm  - Bogu znana intencja - Parafianka 

SUNDAY, APRIL  2, 2017  FIFTH SUNDAY OF LENT 
     8:00 am  † Barbara Szymanowski - Rodzina 

     9:30 am  - O zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 18 urodzin dla  

                      Joanny Bafia i 49 urodzin dla Jana Bafia - Rodzice, żona i dzieci 

  
                        

 

 

 

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

    10:30 am    Gorzkie Żale 
    11:00 am - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zdzisława, Bogusława i Alicji - 

                       Mama i babcia 

     Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 
                        - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny - Intencja własna 

    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: 
                        † Michał Paluch - Rodzina Warot i Wałkowiak 

                        † Stefania i Władysław Cholewiński,  
                          Bronisław i Jadwiga Węgliński - Jerzy Cholewiński   

                       † Marianna i Stefan Niewczas - Ćórka z rodziną   

                       † Szczepan, Józef, Andrzej Kondrak - Córka z rodziną 

                       - O zdrowie,  Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  

                          Córki i Wnuczka z okazji urodzin - Babcia i Mama 

By Dr. Scott Hahn 

  Eyesight to the Blind 
God's ways of seeing are not our ways, we 

hear in today's First Reading. Jesus illustra-

tes this in the Gospel - as the blind man co-

mes to see and the Pharisees are made blind. 

The blind man stands for all humanity.  Born 

totally in sin" he is made a new creation by 

the saving power of Christ.  As God fashio-

ned the first man from the clay of the earth 

(see Genesis 2:7), Jesus gives the blind man 

new life by anointing his eyes with clay (see 

John 9:11). As God breathed the spirit of life 

into the first man, the blind man is not he-

aled until he washes in the waters of Siloam, 

a name that means "Sent." Jesus is the One 

"sent" by the Father to do the Father's will 

(see John 9:4; 12:44). He is the new source 

of life-giving water - the Holy Spirit who 

rushes upon us in Baptism (see John 4:10; 

7:38-39).  This is the Spirit that rushes upon 

God's chosen king David in today's First Re-

ading. A shepherd like Moses before him 

(see Exodus 3:1; Psalm 78:70-71), David is 

also a sign pointing to the good shepherd and 

king to come - Jesus (see John 10:11). The 

Lord is our shepherd, as we sing in today's 

Psalm. By his death and Resurrection He has 

made a path for us through the dark valley of 

sin and death, leading us to the verdant pa-

stures of the kingdom of life, the Church. In 

the restful waters of Baptism He has re-

freshed our souls. He has anointed our heads 

with the oil of Confirmation and spread the 

Eucharistic table before us, filling our cups 

to overflowing. With the once-blind man we 

enter His house to give God the praise, to 

renew our vow: "I do believe, Lord."  

"The Lord looks into the heart," we hear to-

day. Let Him find us, as Paul advises in to-

day's Epistle, living as "children of light" - 

trying always to learn what is pleasing to our 

Father. 

Divine Mercy Retreat – Saturday, April 1, 2017 
Join the Sisters of Our Lady of Mercy at St. Ann Pa-

rish on Neponset Ave. in Dorchester, MA. 

The program begins at 2:45 pm with adoration of the 

Blessed Sacrament and opportunity for Confession; 

Hour of Mercy and Chaplet at 3:00 pm; a talk entitled 

“Know that My Heart is Mercy Itself” at 3:45 pm; and 

Holy Mass at 5:00 pm. 

http://www.usccb.org/nab/bible/genesis/genesis2.htm#v7
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john9.htm#v11
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john9.htm#v4
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john12.htm#v44
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john4.htm#v10
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john7.htm#v38
http://www.usccb.org/nab/bible/exodus/exodus3.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/psalms/psalm78.htm#70
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john10.htm#v11
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FROM THE PASTOR’S DESK/Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

     JESUS OPEN   

”THE EYES   OF MY HEART” 

Just as modern societies turn away from 

God, so also we can let our relationship 

with God turn into a relationship that is no longer living. 

Lent is a time to reflect on this love that God has for us 

and to respond more profoundly. As we try to articulate 

our own personal faith, we will also find that we are able 

to share this faith with others in a way that gives an incre-

dible testimony. If I can say to another person: “I do be-

lieve in Jesus Christ. He is my Lord. He is my Savior. I 

believe that Jesus is the Son of God, true God and truly 

human. I believe that the Scriptures are the inspired and 

revealed Word of God. I believe in the Catholic Church.” 

Just saying these statements of faith is sometimes scary to 

us. We sort of believe but don’t really want to say that in 

front of anyone! Lent is a time to grow deeply. Lent is a 

time to experience God’s salvation working within us. 

Have we had any strong experiences of God? We need to 

look at our lives and wonder about God’s presence in our 

history and in our present life. To wonder is not just to 

think—it is really to meditate about the incredible gift of 

life and to look deeply at what our life means for us. The 

biggest challenge in faith for all of us to be aware of Go-

d’s loving presence in our lives and to live each day with 

that personal and intimate relationship. This cannot 

happen all at once, but we can make a decision this Lent 

to pursue this God who pursues us. When we find ourse-

lves living like people who do not believe, we can choose 

to believe. When we have doubts, we can ask God to re-

move them. When we don’t see God at all, we can ask 

for eyes of faith.  Today’s Sunday of the man born blind 

presents Christ as the light of the world. The Gospel con-

fronts each one of us with the question: “Do you believe 

in the Son of man?” “Lord, I believe!” the man born 

blind joyfully exclaims, giving voice to all believers. The 

miracle of this healing is a sign that Christ wants not on-

ly to give us sight, but also open our interior vision, so 

that our faith may become ever deeper and we may reco-

gnize Him as our only Savior. He illuminates all that is 

dark in life and leads men and women to live as 

“children of the light”. As we reflect on the experience 

of the man born blind, we might reflect on the millions of 

people in our world who experience actual physical 

blindness. In light of Catholic teaching, we might also 

look at the spiritual or cultural blindness that we all enco-

unter in our world and the desire of Christ to heal us and 

our world.   Jesus give me the grace and spiritual power 

to open wildly “The eyes of my heart”! 
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DLACZEGO MAMY BIULETYN?  

Parafialny biuletyn  spełnia wielorakie funkcje: informu-

je Parafian o intencjach Mszy św. odprawianych w naj-

bliższym tygodniu, zapowiada i informuje Parafialną 

Rodzinę o bieżących i zbliżających się ważniejszych 

wydarzeniach. Biuletyn pokazuje  obraz danej Wspólno-

ty i tą Wspólnotę  ze sobą łączy. Bardzo ważną funkcją 

Parafialnego Biuletynu winna być także Ewangelizacja. 

W każdym biuletynie są treści duchowe, które powinny 

rozwijać, budować i pogłębiać naszą wiarę i konsolido-

wać Parafialną Wspólnotę. Biuletyn winien  także mobi-

lizować Każdego z nas do większego zaangażowania się 

i do  poczucia większej odpowiedzialność za  Kościół, 

Parafię i nasz Wspólny Dom. Tak jak w naszych nor-

malnie funkcjonujących rodzinach wszyscy domownicy 

dokładają swoją przysłowiową  ” cegiełkę”, która rodzi-

nie służy, rodzinę umacnia i sprawia, że rodzina funk-

cjonuje zdrowo i panuje  w niej życzliwa atmosfera – 

tak i my taką „cegiełkę” winniśmy dokładać do naszej 

wspólnej budowli.  Nasza Parafia, aby mogła egzysto-

wać  w większości opiera się na pracy Woluntariuszy. 

Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni!! Jednak nie ma 

ich za wielu!  Czasami  słyszy się tu i tam jakieś słowa 

niezadowolenia, czy  krytyki. Pamiętajmy, że Wszyscy 

jesteśmy tylko ludźmi, że  na tym świecie nie ma ludzi 

doskonałych - tylko Bóg jest doskonały. Taka już jest  

ludzka natura, że tak łatwo wytykamy błędy innym, ma-

my różne super pomysły – ale to za mało, zawsze trzeba 

te nasze idee przekuwać w czyn – ktoś powiedział kie-

dyś, że ”dobrymi ideami piekło jest wybrukowane”!  

Zdrowa wiara powinna mobilizować nas do zaangażo-

wania i większej troski o nasze zbawienie, i zbawienie 

innych. Dziękując Bogu za miejsce modlitwy, za kapła-

nów, za Sakramenty… musimy odpowiedzialnie dbać o 

to, aby przyszłe pokolenia miały też taki sam duchowy 

komfort.  Świadoma wiara powinna  otwierać moje oczy 

na rzeczywistość codziennego życia. Trzeba czasem 

pomyśleć w czym mogę pomóc mojej Wspólnocie, aby 

lepiej funkcjonowała, lepiej wyglądała, bardziej spełnia-

ła swoją rolę ewangelizacyjną i uświęcała rodziny. Pa-

miętajmy, że wiara bez uczynków jest martwa. Czasem 

może zamiast stawiania wymagań Wspólnocie warto 

zapytać się samego siebie – w czym ja mogę mojej 

Wspólnocie pomóc – czasem może trzeba podnieść jakiś 

przywiany przez wiatr śmieć na parkingu lub wokół ko-

ścioła i budynków parafialnych, może  pomóc w po-

sprzątaniu sali parafialnej, posprzątaniu  kościoła, upo-

rządkowaniu książek w ławce w której siedzę ….  Po-

przez moją krytykę, negatywne komentarze niczego nie 

zmienię i na pewno nie otrzymam bożego błogosławień-

stwa. A przecież każdemu z nas winno chodzić o to by 

w każdym dniu,  
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KOLEKTY/ COLLECTIONS 
      This Sunday the II-nd Colection is „  Fuel Collection”. 

    W dzisiejszą niedzielę  II-ga Kolekta jest„Na Ogrzewa-

nie”. 

 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 03. 19. 17 

I - $ 2,002.00 : from envelopes $1,275.00, 

                                                               loose money $727.00 

II- $ 1,109.00: from envelopes $733.00, loose money $376.00 

           Church Donation: 

                                          by Maria Makar           $200 

                                          by Rosary Society         $100 

                                          by Geogre Golabek       $100 

      in Memory of Grzegorz Puricelli by Mother $100 

      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! 

                        FOURTH SUNDAY OF LENT/ CZWARTA NIEDZIELA POSTU 

zdobyć jak najwięcej Bożego błogosławieństwa. Bez  

Bożej opieki nasze ludzkie wysiłki zawsze zakończą się 

niepowodzeniem. Pamiętajmy, że miłosiernego dawcę 

Bóg miłuję.  Nikt nie jest przed Bogiem biedny-  nie mo-

gę np. zwiększyć mojej składki niedzielnej – na pewno  

jestem bardzo ”bogaty” w czas, który dla Boga i naszej 

Wspólnoty mogę ofiarować. Okres wielkiego Postu wi-

nien być czasem refleksji, przemyśleń, przemiany na-

szych serc i podejmowania natchnionych   Bożym błogo-

sławieństw decyzji. Pamiętajmy zawsze o rzeczy najważ-

niejszej- jesteśmy na tym świecie tylko gośćmi, życie 

nasze jest bardzo „kruche”, odchodząc z tego świata 

niczego ze sobą do trumny nie zabierzemy! Pamiętaj-

my, że mamy tylko jedno życie i trzeba je przeżyć dobrze 

z Bogiem, dla Boga i dla samego siebie. Dbajmy o wła-

ściwe zrozumienie wiary naszych dzieci, wnuków…

Każdy z nas winien czuć się misjonarzem! Święty Franci-

szek zawsze mawiał do braci- ”Bracia póki mamy czas 

czyńmy dobrze…” To może być wezwaniem dla każde-

go z nas!  Życzę powodzenia w jak najlepszym przeży-

waniu pozostałych dni Wielkiego Postu.  

P.S. Biuletyn drukowany jest za darmo! Parafia nie ponosi 

żadnych kosztów!   Przygotowanie każdego wydania zabiera 

nam bardzo dużo czasu. Pragniemy jednak,  aby biuletyn był 

narzędziem ewangelizacyjnym. Czytajmy go – mimo, że jest 

on na pewno niedoskonały - zawsze coś budującego możemy w 

nim znaleźć. Przeczytany biuletyn  można przekazać  znajo-

mym, którzy nie byli w kościele. Jesteśmy otwarci na krótkie  

duchowe przemyślenia i artykuły naszych Parafian.  

 

 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z  

                             MIRĄ JANKOWSKĄ  
              Z MAM ( Mistrzowska Akademia Miłości)- 

  przyszła niedziela, na Sali pod kościołem,  

bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 11-ej. 

 Temat spotkania:  

POMAGAMY KOCHAĆ SIEBIE I INNYCH 

Mistrzowska Akademia Miłości (MAM) to rodzaj 

„latającego uniwersytetu”, który promuje tradycyjne - 

lecz atrakcyjnie przedstawione - podejście do kwestii ko-

biecości i męskości oraz relacji między obiema płciami w 

sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Sztandarowym 

działaniem Akademii są sceniczne widowiska edukacyj-

ne. W przedsięwzięcie to zaangażowani są: psycholodzy, 

psychiatrzy, pedagodzy, socjolodzy, doradcy rodzinni, 

mediatorzy, seksuolodzy, aktorzy, dziennikarze, graficy 

oraz grono sympatyków MAM w Polsce i na świecie. 

Ważnym elementem spotkań jest żywy udział publiczno-

ści, która zadaje pytania. Atrakcyjność widowisk MAM 

polega na tym, że duża dawka konkretnej, praktycznej 

wiedzy o kobietach i mężczyznach przekazywana jest w 

dowcipny i prosty sposób w sympatycznej, życzliwej at-

mosferze.  Twórczynią i spirytus movens Akademii jest 

Mira Jankowska, producent i gospodyni widowisk edu-

kacyjnych oraz autorka cyklu audycji w radiu PLUS 

„Kochaj i rób, co chcesz, czyli Mistrzowska Akademia 

Miłości”, a obecnie w Jedynce Polskiego Radia.  Zobacz 

stronę www.mistrzowska.pl   Przyjdź i zaproś innych! 

           Father Justin’s Rosary Hour- 

      WISL-AM 1480  Sunday at7:00 am 

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
http://www.mistrzowska.pl
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Marzenia  
O czym marzysz? Jest coś czego zawsze chciałeś 

spróbować, zrobić, zobaczyć a nadal tego nie 

zrobiłeś? Dlaczego?  

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa. Nigdy nie jest za 

późno żeby zmienić swoje życie, postępowanie. Nigdy nie jest 

za późno na marzenia i ich realizacje. "Nigdy nie jest za późno, 

by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do 

marzeń.." Jan Paweł 2.  

Co gdyby tak w tym tygodniu spełnić jedno ze swoich marzeń?  

Spróbuj :)  

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 - HOLY MASS WITH SPECIAL CONCERT WITH    

SPIRITUAL REFLECTION. 

          MSZA  ŚWIĘTA (6pm) I KONCERT SŁOWNO  

MUZYCZNY młodej, utalentowanej polskiej artystki. 

                        Więcej informacji w okresie późniejszym. 

 

WITAMY OJCA MISJONARZA 

ROBERTA ABLEWICZA 

 Po każdej Mszy św. będzie można 

złożyć swój dar na misje w której 

pracuje O. Robert.                                                                               

Z góry dziękujemy. 

CODZIENNOŚĆ PARAFII/DAILY LIFE IN PARISH 

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

