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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, 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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, April 3,  2017  
     7:00 am  - For Our Parishioners/Za Parafian 

   8:00 am    - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ani Laszczkowskiej - FF 

                       

Tuesday, April 4, 2017  
     7:00 am  † Warrem Maffat - Koleżanka z pracy 

     8:00 am  † Zygmunt Milkowski - Zofia Milkowski                     

 

Wednesday, April 5, 2017  
     7:00 am  - For the benefacturs of the Franciskans Fathers 

     6:00 pm † Zygmunt i Helena - Renia z rodziną 

 

Thursday, April 6,  2017  
     7:00 am  - Intencja wolna/ Intention available 

     6:00 pm  † Za zmarłych z rodziny Błaszków, Aleksander, Maria, Karol - Rodzina 

                    † Elżbieta Podgajna - Córki z rodzinami 

                    † Henryk, Jadwiga, Ryszard Kozłowski - Syn z rodziną 

Friday, April 7, 2017  
     7:00 am  † Joseph Heustan & Andrew Mac Aulay - Joyce Ellis  

     6:00 pm  † Stanisłw, Bronisław i Antoni Biernat - Brat z rodziną 

     6:30 pm   - Droga Krzyżowa 

 

 

Saturday, April 8, 2017  
     8:30 am  † Kazimierz Królikowski - Rodzina 

     4:00 pm  † Emily Snow & Zaremba Family - Mary Lou Snow & Nevio 

     7:00 pm  † Cecylia Głowacz, Cecylia Tomkiewicz - Rodzina 

 

SUNDAY, APRIL  9, 2017  PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 
     8:00 am  † Ireneusz Rogowski - Żona z dziećmi 

     9:30 am  - For Our Parishioners/Za Parafian 

                                          

 

 

 

 

 

 

      

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

    10:30 am    Gorzkie Żale 
    11:00 am  † Wacław Chojnowski - Żona i dzieci 

     Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 
                    - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  

                    w Dniu 18 Urodzin dla     Marianny - Rodzice  

                    † Ewa Sendrowska  (13R) - Rodzice i rodzeństwo  

                    † Stanisław Gubała - Rodzina Nowak      
 

     5:00 pm † Krzysztof Dachtera - Ojciec 

   6:00 pm - SPOWIEDŹ / CONFESSION 
                                                                                                                                                                                     

   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 

                      † Stanisław Gubała - Rodzina Nowak 

By Dr. Scott Hahn 

  At Lazarus' Tomb 

As we draw near to the end of Lent, today's 

Gospel clearly has Jesus' passion and death 

in view.  

That's why John gives us the detail about 

Lazarus' sister, Mary - that she is the one 

who anointed the Lord for burial (see John 

12:3,7). His disciples warn against retur-

ning to Judea; Thomas even predicts they 

will "die with Him" if they go back.  

When Lazarus is raised, John notices the 

tombstone being taken away, as well as La-

zarus' burial cloths and head covering - all 

details he later notices with Jesus' empty 

tomb (see John 20:1,6,7).  

Like the blind man in last week's readings, 

Lazarus represents all humanity. He stands 

for "dead man" - for all those Jesus loves 

and wants to liberate from the bands of sin 

and death. 

John even recalls the blind man in his ac-

count today (see John 11:37). Like the ma-

n's birth in blindness, Lazarus' death is 

used by Jesus to reveal "the glory of 

God" (see John 9:3). And again like last 

week, Jesus' words and deeds give sight to 

those who believe (see John 11:40).  

If we believe, we will see - that Jesus loves 

each of us as He loved Lazarus, that He 

calls us out of death and into new life. 

By His Resurrection Jesus has fulfilled 

Ezekiel's promise in today's First Reading. 

He has opened the graves that we may rise, 

put His Spirit in us that we may live. This is 

the Spirit that Paul writes of in today's Epi-

stle. The same Spirit that raised Jesus from 

the dead will give life to we who were once 

dead in sin.  

Faith is the key. If we believe as Martha 

does in today's Gospel - that Jesus is the 

resurrection and the life - even if we die, we 

will live.  

"I have promised and I will do it," the Fa-

ther assures us in the First Reading. We 

must trust in His word, as we sing in to-

day's Psalm - that with Him is forgiveness 

and salvation.  

 

           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=0ahUKEwiv0rftmPfSAhXr34MKHeUjAw0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fharmonygroveumc.com%2Fevent%2Fpalm-sunday%2F&psig=AFQjCNHw8lkXlmDrHpSFfL4XPA2yUAS_Xg&ust=1490721308859984
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FIFTH SUNDAY OF LENT / PIĄTA NIEDZIELA POSTU 

FROM THE PASTOR’S DESK/Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

     FITH SUNDAY OF LENT  

Lazarus is a symbol of all whom Jesus 

loves. Just as he gives his life for Laza-

rus, so he will give his life for his follo-

wers. As the healing of the man born 

blind manifested God’s glory so Lazarus’ sickness and 

death is for God’s glory. Jesus gives him back physical 

life as a sign of eternal life. The miracle will glorify Jesus 

not because of the praise it brings but because it will lead 

to his death and glorification. In John’s Gospel the raising 

of Lazarus is the cause of his death. A meeting of the 

Sanhedrin is called  which takes the decision, Jesus must 

die.  The visit to Bethany takes place at a time of growing 

opposition. Already they had attempted to stone him. The 

disciples sense danger. Thomas courageously declares: 

"Let us also go that we may die with him." Jesus tells 

them: Lazarus is dead. The purpose of the journey is not 

just to console the family but to give glory to God and 

strengthen the belief of the disciples. Martha’s sister Ma-

ry arrives accompanied by a group of Jews. She repeats 

the words of Martha: "Lord, if you had been here, my 

brother would not have died." She and her companions 

weep inconsolably. Her arrival triggers two emotions in 

Jesus. He is angry and asks where they have laid Lazarus, 

and breaks into tears. His anger may be explained by the 

lack of faith in Mary and her companions, the perception 

on their part of the finality of death. The story of Lazarus 

comes at the end of Jesus ministry, it announces his de-

ath. To us, he announces the good news: “I am the life.” 

“Everyone who believes in me will never die.”  

                                         

Łazarz z dzisiejszej 

Ewangelii jest sym-

bolem Wszystkich 

ludzi, których kocha 

Chrystus. Wszyscy 

jesteśmy przyjaciół-

mi Chrystusa. Tak 

jak On oddał swoje 

życie za przyjaciela 

Łazarza, tak samo Pan Jezus oddał swoje na krzyżu za 

każdego z nas i za wszystkich, którzy  przez pokolenia 

przyjmą zaproszenie Jezusa.  Ewangeliczne cuda uzdro-

wienia chorych i wskrzeszenie  Łazarza i innych ukazują 

ponadludzką moc Jezusa i objawiają Jego chwałę. Jezus 

przywraca ewangelicznym umarłym fizyczne życie, aby 

tym samym  podkreślić wartość życia wiecznego. Cuda 

wskrzeszenia umarłych wskazują także na fizyczną 

śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.  Wskrzeszenie 

Łazarza  powoduje fakt, że żydowski Sanhedryn wydaje 

niejako automatycznie wyrok śmierci na Jezusa, gdyż stał 

się On ” dla nich  śmiertelnym zagrożeniem” !  Zdecydo-

wali, że Pan Jezus musi umrzeć!    
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DZIĘKUJEMY MISJONA-

RZOWI ROBERTOWI  za po-

dzielenie się swoją wiarą, misjo-

narską pracą w dalekiej Papui No-

wej Gwinei. Dziękujemy wiernym 

za modlitwę, wsparcie i życzli-

wość.  

BIG THANK YOU TO  

FR. ROBERT ABLEWICZ , 

missionary in Papua New Guinea,  for sharing  his faith 

and his powerful  missionary experience from that distant 

land. Thanks for your prayers and support. 

Na oczach apostołów żydzi próbują Chrystusa ukamie-

nować!  Pan Jezus zabiera ze sobą apostołów do domu 

Łazarza, aby umocnić ich wiarę. Nawet Maria, sióstra 

zmarłego Łazarza nie oczekuje żadnego cudu od Chry-

stusa. Robi nawet Chrystusowi dyskretne zarzuty:           

„ Chryste, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Teraz 

już za późno, od kilku dni leży w pieczarze – ciało natu-

ralnie zaczyna się rozkładać!” Jezus jest zasmucony sła-

bą wiarą Marii. Okazuje zarazem bardzo ludzką twarz – 

płacze nad przyjacielem Łazarzem, bo bardzo go zapew-

ne kochał. Jezus tak samo kocha każdego z nas!  Histo-

ria z Łazarzem uczy nas, że każdy z nas jeśli szczerze 

wierzy w Chrystusa, tak jak Łazarz ze śmierci fizycznej 

powróci do życia wiecznego w Królestwie Chrystusa. 

Pomóżmy innym, aby dzięki bożej łasce i naszemu  du-

chowemu wsparciu  mogli w czasie Wielkiego Postu 

zerwać kajdany grzechu, materializmu , czy różnych  

nałogów i przyjąć zaproszenie Jezusa, który pragnie być 

dla każdego z nas Życiem i Zmartwychwstaniem. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnzZSM1_nSAhXr34MKHeUjAw0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.radonie.mniszki.dominikanie.pl%2Fjoomla%2Findex.php%2Fslowo-na-niedziele%2F148-06-04-2014-v-niedziela-wielkie
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KOLEKTY/ COLLECTIONS 
This Sunday the II-nd Colection is „H.O.P.E.”. 

W dzisiejszą niedzielę  II-ga Kolekta jest „Nasze Wsparcie 

w Wydatkach Parafialnych”. 

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

 II-ga Kolekta w następną niedzielę będzie „Rekolekcje Ad-

wentowe”. 

                                  Kolekty 03. 26. 17 

I - $ 2,105.79 : from envelopes $1,152.00, 

                                                               loose money $953.79 

II- $ 1,313.00: from envelopes $844.00, loose money $469.00 

           Easter Flowers Donation: 

                                      by Marianna Chludziński  $50  

              by Nevio Vlacancich & Mary Lou Snow  $100 

           Church Donation  

                                      by Kristina Rewin Ciesielski  

                                               in memory of her son $50                                                                 

      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! 

FIFTH SUNDAY OF LENT/ PIĄTA NIEDZIELA POSTU 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z  

                             MIRĄ JANKOWSKĄ  

              Mistrzowska Akademia Miłości 
 DZISIAJ na Sali pod kościołem,  

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

 Temat spotkania:  

POMAGAMY KOCHAĆ SIEBIE I INNYCH 

9-CIO DNIOWA NOWENNA W PARAFII. 
Rozpocznie się  we wtorek 4 kwietnia, o 

godz. 3.00 p.m. Koronką do Bożego Miłosier-

dzia i Mszą świętą. W Nowennę będziemy 

sięmodlić w intencji Powołań do Życia Konse-

krowanego, w intencji kapłanów, misjonarzy i 

o łaski potrzebne dla Rodzin naszej Parafii i 

całej Parafialnej Wspólnoty.   Przez cały 

czas  /z przerwami na Msze święte/ będzie 

wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do mo-

dlitwy prywatnej i grupowej przed Chrystusem Eucharystycz-

nym. Zachęcamy do uczestnictwa  grupy parafialne jak Żywy 

Różaniec, Kościół Domowy, Ministranci, Chór, Lektorży, 

Pierwszokomunijne dzieci  i ich rodziny, szkołę im. św. Jana 

Pawła II, Weteranów etc .  Mogą one zarezerwować sobie okre-

ślony dogodny dla siebie  czas. Można też  włączyć się indywi-

dualnie w dowolnym czasie  dnia lub nocy w program adoracji.  

Grupka młodych, którzy byli w Krakowie na Światowych 

Dniach Młodzieży będzie czuwała nad  tym, aby zawsze ktoś 

był obecny w kościele,  adorując Najświętszy Sakrament. Z tyłu 

kościoła będzie wyłożona specjalna  lista, na którą można się 

wpisać na określony dzień,  godzinę etc. Przyjdź, Jezus  na Cie-

bie czeka! Zaproś innych. Nowenna kończy  się w środę 12 

kwietnia, w dniu zakończenia naszych Wielkopostnych Reko-

lekcji. Więcej szczegółów w okresie późniejszym. 

9 – DAYS NOVINA IN OUR PARISH. We start on Tuesday 

April 4th, at 3.00p.m. with the Divine Mercy Chaplet,  followed 

by opening Mass in English. The Novina will end on April 12th.  

During the Novina days there will be exposition of the Blessed 

Sacrament day and night /except for Masses/. Come and spend 

some extra time with Jesus. Bring your family and friends. More  

information will follow soon. 

CHURCH DECORATION FOR EASTER If you have any 

nice idea how to make the Easter Decorations of our church, 

please contact Fr George. Thank you for your  donations for 

Easter  flowers and decorations for our church.  

P.S. Jeśli masz ciekawy pomysł na tegoroczną dekorację 

Bożego Grobu. Skontaktuj się z Ojcem Jurkiem. 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA  
Najbliższy poniedziałek  

3 kwiecień/, godz. 7.00 p. m.   

Potrzebujemy dużo rąk do 

pracy. Im więcej nas będzie  

tym szybciej skończymy pracę. Pamiętajmy, że Wszyscy 

powinniśmy dbać o ” Dom Pański”. Jest to Wspólny obo-

wiązek każdego z nas. Zapraszamy również naszą mło-

dzież i starsze dzieci!  Dla każdego znajdzie się praca. 

Prosimy o zabranie ze sobą wiaderka i jakichś praktycz-

nych ścierek…  Z góry serdecznie dziękujemy. Jeśli przyj-

dzie więcej ludzi to posprzątamy także salę parafialną. 

Przyjdź - ofiaruj trochę swojego czasu  dla Boga i Pa-

rafialnej Wspólnoty.  

GENERAL CLEANING OF OUR CHURCH – 

this Monday 04.03.2017, at 7.00 p.m. Bring with 

you bucket and some cleaning cloths… The more 

people come the easier job will be. Remember that all 

of us should take care of the House of God.  Thank 

You in advance  for your help! 

Spowiedź Wielkopostna 
NIEDZIELA PALMOWA    

GODZ - 6.00 p.m.                                      

Będą dodatkowi kapłani.   

Easter Confession  
PALM SUNDAY - 6.00 p.m. 

Zaplanuj sobie wolny czas na  

celebrację Wielkiego Tygodnia. 

Preserve your time  

for special Holy Week celebration. 

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.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp9LHr7fvSAhWG4SYKHWtBApUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhurtpawel.pl%2Fmonstrancja-duza-nr-2.html&psig=AFQjCNFD-YewiANRYhwx6cynNjiKfjFykA&ust=1490881799624438
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9hezd8vvSAhUB2yYKHQADBo8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skrzat.biz%2F&psig=AFQjCNHdQ555vqtKGgWJ28QTpsKoZtk9nw&ust=1490883149116089
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSwdud8_vSAhUHziYKHe61AiEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pisz.luteranie.pl%2Fnowosci%2Fparafialne_sprzatanie_kosciola_w_wejsunach.html&bvm=bv.151325232,bs.2,d.amc&psi
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis48_-9vvSAhUm34MKHbjcAqoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.serce.katolik.bielsko.pl%2F&psig=AFQjCNHAcpAAvlJnz-KoJiRNgdDtefXQ1g&ust=1490884265610189
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Przebaczenie  
 

Wydaje mi się, powiedzenie komuś 

przepraszam, to moja wina, jest naj-

trudniejsze. Tak łatwo przychodzi 

nam obwinianie drugiego człowieka, a tak trudno 

przychodzi nam przepraszanie, proszenie o prze-

baczenie. Czy jest ktoś w Twoim życiu, kto cze-

ka abyś go przeprosił i prosił o wybaczenie?   

Czy masz jakiś konflikt, którego rozwiązaniem 

byłoby wyciagnięcie dłoni i zostawienie dumy w 

tyle? Pomyśl, czy jest ktoś w twoim życiu który 

czeka na Twoje przepraszam, na zażegnanie 

przeszłości, kłótni, sporu. Bądź pierwszy.  

 

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. 

 

 ZAZNACZ SWÓJ KALENDARZ / 

                                            MARK YOUR CALENDAR : 

 
 8-12 Kwiecień/April      REKOLEKCJE PARAFIALNE/ 

                                                               PARISH RETREAT 

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

GODZINNĄ ADORACJĄ NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU.                      

                                                      Szczegóły w okresie późniejszym. 

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

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

                                           More information will follow. 

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

SPIRITUAL REFLECTION. 

          MSZA  ŚWIĘTA (6pm) i KONCERT SŁOWNO  

MUZYCZNY młodej, utalentowanej polskiej artystki. 

                         

 

Join LIFT Ministries on Tuesday, April 

18th @ 7pm for an inspiring night of wors-

hip 

at St. Joseph the Worker Church in Hanson, 

MA with guest speaker Fr. Stan Fortuna, 

more information www.liftedhigher.com. 

Zapraszamy na koncert słowno-muzyczny 

Oli Abramowicz 


