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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);             7:00 pm (Polish) 

First Fridays  7:00 pm - 7:30 pm - Adoration of the Blessed 
Sacrament and Confession/ Pierwsze piątki miesiąca Adora-
cja Najświętszego Sakramentu i spowiedź . 

Saturday 8:30 am (Polish) 4:00 pm (English) 
 7:00 pm (Polish) 

Sunday 8:00 am (Polish) 9:30 am (English) 
 11:00 am (Polish) 

Holydays - as announced 

SPOWIEDŹ / CONFESSIONS  

 30 min. before Masses and on special request/30 min. przed 

Mszą lub na życzenie 

CHRZEST / BAPTISM 

By arrangement with the priest.  
Instruction for parents and godparents is required. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA / MARRIAGE 

Please, make arrangement with the parish office at least six 
months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE 
SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the office to 
arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary 
rzymsko-katolickiej i polskiego dziedzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy 
Bogu i sobie nawzajem zachowując i dzieląc się naszymi 
polskimi tradycjami w otwarciu się na wszystkich ludzi. 
Parafię obsługują Ojcowie Franciszkanie. 
The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is 
to bear witness to our Roman Catholic faith and our Pol-
ish heritage. We strive to continue to serve God and each 
other, celebrating and sharing our Polish traditions, wel-
coming and reaching out to all people. The parish is served by Conventual 
Franciscan Friars. 

ŻYCIE JEST DAREM OD BOGA 
Jeżeli odkryłaś, że pod Twym sercem poczęło się życie, przyjdź do nas 
sama lub z najbliższą osobą i podziel się tą wspaniałą nowiną. Będzie-
my Ci błogosławić, a jeśli trzeba - służyć pomocą. Nie lękaj się! 
- Ojcowie franciszkanie 

LIFE IS A GIFT FROM GOD 
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 22, 2017 WITHIN THE OCTAVE OF EASTER 

      8:30 am † Jeffrey Szerszunowicz - Mama, Krzysztof i Tomasz 
       4:00 pm † Frank & Teofila Palasek  an deceased members of their family - 

                         Hedy Siedlecki 

       7:00 pm † Józef Pelczar (2R) - Żona i dzieci 

 

SUNDAY,    APRIL  23, 2017 SUNDAY OF DIVINE MERCY    
 

      8:00 am  † Alina Jakubiak - Władzia Wygonowska z rodziną 

      9:30 am  † Aleksander & Stefania Leniewicz - Family 

      

 

 

 

 

Monday, April 24,  2017  
       7:00 am  † Janusz Jadkowski - Zofia Bartosik 

       8:00 am  † Józef i Kazimierz Duma - Family 

                       

Tuesday, April 25, 2017   
       7:00 am  -Intencja wolna/ Intention available 

       8:00 am  † Genowefa, Alfons, Józef Wiencis - Halina Parol 

                      † Marek Piechowiak - Rodzina Wawryszuk 

                      † Jan Skrzyniarz - Rodzice 

 
     

Wednesday, April 26, 2017  
       7:00 am  † Franciszka Grochowska - Zofia Bartosik 

       7:00 pm † Natalia Maziarz - Władysław Maziarz z żoną  

 
 

 

Thursday, April 27,  2017  

      7:00 am  -Intencja wolna/ Intention available 

      7:00 pm † Antoni i Józefa Mazurek, Wanda i Albert Kosnarewicz -  

                        Syn i brat z rodziną 
                    † Maria i Michał Kabalewicz - Rodzina Warot 

                      - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny z okazji urodzin -  

                       Mama i brat 

 

Friday, April 28, 2017  

      7:00 am  - Intencja wolna/ Intention available 
       7:00 pm  † Tadeusz Eljaszuk - Rodzina Marczuk 

 
 

Saturday, April 29, 2017  

      8:30 am † John & Feliksa Piasecki - Rodzina 
       4:00 pm † Lena Śmigielska - Family 

       7:00 pm † Mieczysław Piłat (6 R) - Rodzina Piłat 

 

SUNDAY, APRIL  30, 2017 THIRD SUNDAY OF EASTER    
 

      8:00 am  † Stanisław, Genowefa, Jan, Marian Ubowski - Karolina Ubowska 

      9:30 am  † Zenon Kajszczak - Cousin 
                              

 

                                          

 

 

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

 11:00 am  - Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo  

                         na dalsze lata z okazji Urodzin Marty - Intencja własna 

 

      Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

                    -  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  

                       z okazji 32 rocznicy ślubu Małgorzaty i Piotra Gubała - Intencja własna 

                    †  Marian Ubowski - Żona Karolina                                   

By Dr. Scott Hahn 

            His Mercy Endures 
We are children of Jesus' Resurrection from 

the dead. Through this wondrous sign of His 

great mercy, the Father of Jesus has given us 

new birth, as we hear in today's Epistle.  

Today's First Reading sketches the "family 

life" of our first ancestors in the household 

of God (see 1 Peter 4:17). We see them do-

ing what we still do - devoting themselves to 

the Apostles' teaching, meeting daily to pray 

and celebrate "the breaking of the bread."  

The Apostles saw the Lord. He stood in their 

midst, showed them His hands and sides. 

They heard His blessing and received His 

commission - to extend the Father's mercy to 

all peoples through the power and Spirit He 

conferred upon them.  

We must walk by faith and not by sight, 

must believe and love what we have not seen 

(see 2 Corinthians 5:7). Yet the invisible 

realities are made present for us through the 

devotions the Apostles handed on.  

Notice the experience of the risen Lord in 

today's Gospel is described in a way that 

evokes the Mass. 

Both appearances take place on a Sunday. 

The Lord comes to be with His disciples. 

They rejoice, listen to His Word, receive the 

gift of His forgiveness and peace. He offers 

His wounded body to them in remembrance 

of His Passion. And they know and worship 

Him as their Lord and their God.  

Thomas' confession is a vow of faith in the 

new covenant. As promised long before, in 

the blood of Jesus we can now know the 

Lord as our God and be known as His people 

(see Hosea 2:20-25).  

This confession is sung in the heavenly litur-

gy (see Revelation 4:11). And in every Mass 

on earth we renew our covenant and receive 

the blessings Jesus promised for those who 

have not seen but have believed.  

In the Mass, God's mercy endures forever, as 

we sing in today's Psalm. This is the day the 

Lord has made - when the victory of Easter 

is again made wonderful in our eyes. 

     11:00 am  - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych dzieci -  

                        Organizatorzy Balu Karnawałowego dla Dzieci 

                        MSZA DLA DZIECI 

             Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

                       † Marian Ubowski - Marta Saletnik z rodziną 

http://www.usccb.org/nab/bible/1peter/1peter4.htm#v17
http://www.usccb.org/nab/bible/hosea/hosea2.htm#v20
http://www.usccb.org/nab/bible/revelation/revelation4.htm#v11
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrsZHBqZrTAhWDz4MKHZd9B9EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fliturgiczny.pl%2Fnaklejka-z-wizerunkiem-jezusa&bvm=bv.152174688,d.amc&psig=AFQjCNEhdoAwVdaq61wGqEDTD_gFo50_WQ&ust
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DIVINE MERCY  SUNDAY  /  NIEDZIELA  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

OUR GOD IS MERCIFUL! 

From Creation, God has revealed his 

nature as love itself, in Sacred Scripture 

and most perfectly in the life, Passion, death and Resur-

rection of his Son, Jesus. Saints have also borne witness 

to God’s unfathomable love, e.g., in the writings of Au-

gustine, Aquinas, Catherine of Siena, Francis of Assisi, 

Margaret Mary Alacoque and Therese of Lisieux. In his 

second encyclical, Rich in Mercy, Pope Saint John Paul II 

offers an extended meditation on the mystery of God’s 

mercy, which he calls “the greatest of the attributes and 

perfections of God”. He returned to this theme throughout 

his pontificate:  As a gift to humanity, which sometimes 

seems bewildered and overwhelmed by the power of evil, 

selfishness, and fear, the Risen Lord offers His love that 

pardons, reconciles, and reopens hearts to love. It is a 

love that converts hearts and gives peace. How much the 

world needs to understand and accept Divine Mercy! 

What is mercy if not the boundless love of God, who con-

fronted with human sin, restrains the sentiment of severe 

justice and, allowing Himself to be moved by the wre-

tchedness of His creatures, spurs Himself to the total gift 

of self, in the Son’s cross …?  Who can say that he is free 

from sin and does not need God’s mercy? As people of 

this restless time of ours, wavering between the emptiness 

of self-exaltation and the humiliation of despair, we have 

a greater need than ever for a regenerating experience of  

real Love and God’s mercy. In our time, humanity needs 

a strong proclamation and witness of God’s mercy. Be-

loved John Paul II, a great apostle of Divine Mercy, 

prophetically intuited this urgent pastoral need. He dedi-

cated his second Encyclical to it and throughout his ponti-

ficate made himself a missionary of God’s love to all pe-

oples. Mercy is the central nucleus of the Gospel messa-

ge; it is the very name of God, the Face with which he 

revealed himself in the Old Covenant and fully in Jesus 

Christ, the incarnation of creative and redemptive Love. 

May this merciful love also shine on the face of the 

Church and show itself through the sacraments, in parti-

cular that of Reconciliation, and in works of charity, both 

communitarian and individual. May all that the Church 

says and does manifest the mercy God feels for man. 

 

BÓG JEST MIŁOSIERNY! 

Od początku stworzenia Bóg na kar-

tach Pisma Świętego  objawia   

światu swoją naturę jako pełnie Mi-

łości. Najpełniej ukazuje to  w życiu 

codziennym, męce, śmierci i zmar-

twychwstaniu swojego Syna i nasze-

go Zbawiciela Jezusa Chrystusa.  

 Wielcy świeci kościoła jak Augustyn, Tomasz z Akwi-

nu, Katarzyna ze Sieny, Franciszek z Asyżu, Teresa z 

Lisieux i inni w swoich pismach ukazują również wiel-

kość Bożego Miłosierdzia. W naszych czasach oprócz 

Siostry Faustyny na nowo ukazał światu Boże Miłosier-

dzie nasz ukochany Papież Jan Paweł II. W swojej dru-

giej encyklice ”Bóg  bogaty w Miłosierdzie” papież na 

nowo  przypomina światu, że Miłosierdzie jest atrybutem 

Boga. To właśnie Jan Paweł II na stałe wprowadził do 

liturgicznego kalendarza kościoła katolickiego święto 

Bożego Miłosierdzia, które obchodzimy w drugą nie-

dzielę po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Fakt ten ma  

uświadomić światu i ludziom wierzącym niezmierzoną 

potęgę Bożego Miłosierdzia. Święto Bożego Miłosier-

dzia jest Bożym darem dla świata! Zmartwychwstały 

Chrystus pragnie promieniami swojej Miłości dotknąć 

serca każdego z nas; skruszyć lody  zimnych serc i roze-

rwać kajdany zła, które często krępują ludzkie  serca. 

Pan Jezus na krzyżu udowodnił, uświadomił światu swo-

ją  bezgraniczną Miłość względem każdego z nas. Skru-

szony łotr ponoszący słuszną karę za swoje złe uczynki 

staje się symbolem każdego z nas i najpełniej ukazuje 

nam bezmiar Bożego Miłosierdzia. A któż z nas jest bez 

grzechu?  Chrystus odrzucił ciężki kamień pieczary, to-

talnie zaskoczył strażników i Zmartwychwstał ! On żyje 

pośród nas, w Sakramentach kościoła, na kartach Pisma 

Świętego i żyje w sercach ludzi wierzących. Jan Paweł II 

przez cały  wspaniały pontyfikat, swoja postawą i na-

uczaniem stał się wielkim ambasadorem Bożego Miło-

sierdzia. Każdy chrześcijanin, katolik, a zwłaszcza my 

Polacy powinniśmy też poczuć się ambasadorami Boże-

go Miłosierdzia we współczesnym świecie. Możemy być 

dumni, że Bóg wybrał polski naród: św. Siostrę Faustynę 

i św. Jana Pawła II, aby  na nowo ukazać światu prawdę 

o Bożym Miłosierdziu. Każdy z nas może stać się amba-

sadorem Bożego Miłosierdzia w naszym domu, szkole, 

na uczelni, zakładzie pracy i wszędzie tam, gdzie krzyżu-

ją się nasze drogi z drogami innego człowieka. Każdego 

dnia i z każdym  napotkanym człowiekiem  dzielmy się  

radością i przesłaniem niedzieli wielkanocnej – Chry-

stus  Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 

On żyje pośród nas…! Alleluja! 

FROM THE PASTOR’S DESK 
Z BIURKA PROBOSZCZA 

       HAPPY BIRTHDAY STANLEY. 

On Good Friday, our devoted Parishioner 

Stanley Sadowski celebrated  his 90th 

Birthday. We wish him all the best, long 

life in good health, joy and peace in his 

heart, lots of  Love and many good  

friends... May Mary intercede for Him  

and Jesus shower HIM with the graces 

needed.  

God bless YOU and your family!  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ5Oyey7DTAhUF6IMKHSeRA9oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcebudailynews.inquirer.net%2F54489%2Fdivine-mercy-sunday&psig=AFQjCNGhtoA9AZgmyqjAws0XT3e0eWPeKw&ust=149269360888
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KOLEKTY/ COLLECTIONS 
This Sunday the II-nd Collection is „Black and Native 

American Missions”. 

W dzisiejszą niedzielę  II-ga Kolekta jest „Pomoc dla mu-

rzynów i indian”. 

 II-nd Collection for next Sunday will be „Maintenance and 

repair”. 

II-ga Kolekta w następną niedzielę będzie „Naprawy i Re-

monty”. 

                                Kolekty : 
Holy Thursday $ 1,995.00 

Good Friday $ 1,649.00 

Easter Sunday $ 3,702.00 

Donation in memory of Marian Ubowski  

by Caroline Ubowski $1,000.00 

Donation for Easter Flowers  

                                        by Weterani Pl. #37   $100 

      Please pray for the sick, homebound and 

        hospitalized.  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywają-

cych w szpitalach: Józefina Szloch,  Shirley Gouli-

aski, 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 i 

Gabrysi Piotrowskiej.                                                                       

 God Bless You for Your Generosity! 

DIVINE MERCY  SUNDAY / NIEDZIELA  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

PODZIĘKOWANIE. Minęły już Wielkanocne Święta. 

Pozostały już tylko wspomnienia i dekoracje w kościele. 

Mieniony czas stał się już historią. Serdecznie dziękuje-

my Wszystkim tym, którzy pomogli nam w przygotowa-

niu i przeżyciu tych świąt. Dziękujemy Danielowi Chlu-

dzińskiemu i Ani Win-Leliwa za pomoc w przygotowaniu 

dekoracji kościoła; osobom, które posprzątały kościół 

przed świętami. Dziękujemy naszym lektorom, ministran-

tom, kolektorom, chórowi za oprawę liturgiczną i dar no-

wego Wielkanocnego Paschału – wykonanemu z pszcze-

lego wosku. Dziękujemy Beacie Kozak za przygotowanie 

ołtarza i za stałą opiekę nad naszą zakrystią i ołtarzem. 

Dziękujemy Renacie Marshall za dostarczenie kwiatów. 

Dziękujemy Wszystkim tym, którzy złożyli swoje dona-

cje na kwiaty i dekoracje naszego kościoła. Dziękujemy 

Bogu znanym osobom za naprawienie kuchni w naszym 

domu, łazienek w domu i kościele. Niech dobry Bóg obfi-

cie im błogosławi!  Wspólny wysiłek sprawił, że mamy 

piękne dekoracje w kościele, które wyrażają naszą wiarę i 

pomagają nam  w lepszym zrozumieniu i przeżywaniu  

wielkich tajemnic naszej wiary. Dziękujemy Wszystkim 

za ofiarność i ludzką życzliwość. Pamiętajmy, że jako 

ludzie wiary tworzymy Parafialną Rodzinę, gdzie  każdy 

może dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę. Dziękujemy 

Wszystkim Woluntariuszom, którzy na ogół niewidoczni 

dla innych, każdego tygodnia  spędzają swój wolny czas 

pomagając nam na różnych polach  życia parafialnego. 

Pamiętajmy, że Parafia to nasz Wspólny Dom – to Nasza  

Chrześcijańska Rodzina, w której każdy z nas winien 

mieć swoiste poczucie obowiązku. Pamiętajmy,  dbajmy 

Wszyscy o nasz Wspólny Dom. Niech Wszystkim  towa-

rzyszy  ludzka  wyrozumiałość, życzliwość i obfitość Bo-

żego błogosławieństwa. Alleluja,  Chrystus Zmartwych-

wstał i żyje  pośród nas!  Cieszmy się tym ! On będzie 

nam błogosławił i nadawał „chrześcijański smak” nasze-

mu życiu.  

       CONGRATULATIONS AND WELCOME TO 

OUR CATHOLIC FAMILY.  
   Last Saturday during a very powerful  and  

beautiful Easter Vigil ceremony we witnes-

sed Han Pham receiving the Sacraments of 

Christian Initiation, fully joining  our Chri-

stian Family. We are very happy for You!  

Feel at home among us! May Jesus bless 

You and your Family abundantly. May Ma-

ry, Mother of Jesus and our Mother in heaven guide You and 

intercede for You in front of her Son Jesus Christ. You will 

be always in our prayers!  

Congratulations Anna and God bless You! 

Ps.  Dziękujemy  za wyrazy ludzkiej życzliwości wzglę-

dem nas kapłanów: za kwiaty w Wielki Czwartek, za mo-

dlitwy za nas, za jedzenie na świąteczny stół, za Waszą 

życzliwość i za wszystko inne … Dziękujemy i niech 

Bóg Wam obficie  wynagrodzi swoim błogosławień-

stwem! 

 

BIG THANK YOU to all our Parishioners for  your help 

and involvement in preparing our church and Christian 

Community for Easter celebrations. Thanks for your do-

nations for Easter flowers and decorations for our church. 

Thank U to our altar servers, ushers, readers, choir for 

their music and donation of a new Easter candle. The Ea-

ster celebrations are over, but we still can enjoy the beau-

tiful decorations. They express our faith and help us to 

understand better the mystery of our faith. Big thank You 

to all the people and groups  for their involvement and 

positive contributions. Let us always remember that  we 

are all responsible for the well being of our  church, Pa-

rish, our Christian Family. Each and everyone can contri-

bute towards the church of God. Big Thank U to all our 

volunteers for their weekly contribution of their  time and 

talents... Big thank U to everyone involved. P.S Big 

Thank for being kind towards us, your priests! Thanks for 

the flowers on Holy Thursday, for your donations of food 

on our table, your cards... Everything is highly apprecia-

ted!   Thank U and may God bless U abundantly for your 

good hearts! 

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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           Kochanie  
 

Kiedy ostatni raz powiedziałeś komuś 

na kim Tobie zależy, ze go kochasz? 

Czemu tak łatwo jest nam oceniać in-

nych, złościć się, mówić obelgi i niemiłe sło-

wa, a tak trudno powiedzieć: kocham cię, jak 

pięknie dziś wyglądasz, dziękuje że jesteś, na-

wet kiedy mam gorszy dzień.  

Co gdyby tak w tym tygodniu powiedzieć komuś 

komu dawno nie mówiliśmy ze go/ją 

kochamy? Doceń tych którzy są wokół, aby kiedyś 

nie było za późno za te dwa słowa. 

Spróbuj:)  

KĄCIK MŁODZIEŻOWY 
 NIECODZIENNE PRZEMYŚLENIA        

UWAGA – UWAGA – ZMIANA MSZY    

WIECZORNYCH. 
Na prośbę Parafian,  począwszy od Wielkano-

cy, wieczorne Msze święte będą odprawiane o 

godź 7.00 p.m. , zamiast o godz 6.00 p.m. 

Dziękujemy za powiadomienie innych. Zapra-

szamy na spotkania z Panem. 

ZAPROSZENIE NA REKOLEK-

CJE EWANGELIZACYJNE.  Czy 

doświadczyłeś kiedyś miłości Bożej? 

A może tylko wiesz, że Pan Bóg Cię 

kocha? On sam zaprasza Cię na wy-

jątkowe rekolekcje ewangelizacyjne z 

modlitwą o uzdrowienie i nowe na-

pełnienie Duchem Świętym. Odbędą 

się one w naszym kościele od 30 

kwietnia do 3 maja 2017. Podczas 

rekolekcji, w poniedziałek, wtorek i 

środę  będą dodatkowe msze św. o 

godz.7.00 wieczorem. Przyjdź sam i 

zaproś przyjaciół! Daj szansę Jezuso-

wi, aby pokazał Ci jak bardzo Cię 

kocha...  . 

SPOTKANIE GRUPY BIBLIJNEJ - piątek 28 kwie-

cień, bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej.  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Wycieczki  - Ziggy's Tours - 617-288-7777 

2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp dnia 27 maja; 3-

dniowa autokarem do Washington DC and NYC  

27 maja, inne terminy również możliwe. 

             Tours - Ziggy's Tours - 617-288-7777 

2- Day tour to Niagara Falls and 1000 Islands Tour on 27 

of May and 3- Day tour to Washington DC and New 

York Tour on 27 of May, other dates also possible. 

ŚWIĘCONKA PARAFIALNA będzie w przy-

szłą niedzielę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 

11.00, w Sali Parafialnej pod kościołem. Będzie to 

tzw POTLUCK-tzn każdy przynosi swoje ulubione 

dania na wspólny stół. 

EASTER RARTY „Święconka”- next Sunday, after 11.00 

Mass in the Parish Hall. There will be a POTLUCK meal 

- bring your favorite dish to share with others. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY O. Tadeuszowi Brzozowskiemu za 

piękne Wielkopostne Rekolekcje. W czasie rekolekcji zebraliśmy na 

Misje Franciszkańskie w Kenii $7,336.00. 

Dziękujemy Wszystkim za szczerość serca!  

HUGE THANK YOU Fr. Tadeusz for your  wonderful Lenten  

Retreat. We collected for the Franciscan Mission in Kenya $7,336.00. 

Thanks for yor generous donations! 

JESUS   IS   ALIVE!    JEZUS   ŻYJE! 

http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490
http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490

