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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 
 

 Grupa AA - Stanisław, tel. 508 283 4262 Sala pod kościołem. 
 Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 pm 

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 pm - St. John Paul II hall 
www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 
tel. 617-436-5779 

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

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater  
- Mrs. Małgorzata Tutko: tel. 617-325-2208 

 Klub Polski 
Polish American Citizens Club - Mr. Christopher Lisek 

 Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

Monday - Friday - 8:00 am - 2:00 pm 
Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Fri.  7:00 am (English); 7:00 pm (Polish) 

Fri.  6:00 pm - 7:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr. - Koronka 
 Spowiedź - Adoration, Divine Mercy Chaplet, Confession  

 7:00 pm Mass  (Polish) 

Saturday 8:00 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  
Friday 6:00 pm and every day 30 min. before Masses. 

CHRZEST / BAPTISM 

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

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA / MARRIAGE 

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

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE 
SICK 

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

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

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

LIFE IS A GIFT FROM GOD 
If you discovered that a new life began under your heart, come to us 
alone or with someone you love, and share this wonderful news. We 
will bless you, and - if necessary - offer you help. Do not be afraid! 
- Franciscan Fathers 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jerzy Żebrowski OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - guardian & parochial vicar 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

KATECHECI / CATECHISTS  
                      Diakon Wojciech Morański - bierzmowanie;  
 Katarzyna Chludzińska - kl. 0; Elżbieta Sokołowska - kl. 1;  

 O. Jerzy Żebrowski - kl. 2; Zofia Fiedorczyk - kl. 3; 
Monika Danek - kl. 4 i 5;   

Piotr Goszczynski - kl. 6;  Danuta Daniels - kl. 6; 
Eugeniusz Bramowski - kl. 7; 

Alicja Szewczyk, Beata Kozak, Małgorzata Sokołowska, 
Urszula Boryczka, Danuta Surowiec-Ramos - zastępstwa 

Iwona Gajczak - koordynatorka  

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 
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Saturday, March 12, 2016  

      8:00 am  † Czesław i Stanisława Mierzejewscy— Rodzina 

      4:00 pm  † Joseph Skarbinski and family— Joyce family 

      7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla Alicji, Zdzisława i Bogusława 

                     - Mama i babcia 

5 TH SUNDAY OF LENT, MARCH 13, 2016, 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

(ZMIANA CZASU) 

     8:00 am   † Daniel Londono (R.)— Rodzina Śnietków 

     9:30 am   † Maria Belczyk, Janina Czarkowska— Daughter and sister with  

                     family 

 

 

Monday, March 14,  2016 

    7:00 am    † Krystyna Szurgocinski —  Józefa Szloch 

     7:00 pm   † Tadeusz Susoł — Andrzej Zgiet 

Tuesday, March 15, 2016     
    7:00 am    † Janina Widawska — Son Wiesław with family 

    7:00 pm    † Ewa  Sendrowska — Rodzice i Rodzeństwo 

                     -  O zdrowie i Boże błog. dla Ani Trivedi — Rodzice 

Wednesday, March 16,  2016 
     7:00 am   † Krystyna Szurgoćinski — Janina Walach 

     6:30 pm   - Gorzkie żale 

     7:00 pm   † Ignacy i Apolonia Zalewski — Córka Barbara z mężem 

Thursday, March 17  2016  
    7:00 am    † Andrew Connors  —  Richard Rolak 

    7:00 pm    † Piotr Iwanow — Halina Sobieszek z rodziną 

                     † Piotr  Kazimiera Matwieczuk — Dzieci 

                     † Helena Pawlik  (16 roczn.) — Dzieci 

Friday, March 18, 2016  

     7:00 am   † Czesław and Maria Baclawski —  Family 

     6:15 pm   - Droga Krzyżowa 

     7:00 pm   † Ireneusz Rogowski  —  Syn Sylwester 

 Saturday, March 19, 2016  
    8:00 am    † Józef  Sadowski — Żona i dzieci              

    4:00 pm    † Jackie & Scott  MacPherson, Katarzyna & Kazimierz Zeliński  —                               

       Mother and granddaughter 

    7:00 pm    - O zdrowie i Boże błog. dla Ojca Józefa z okazji imienin 

PALM SUNDAY, MARCH 20, 2016, NIEDZIELA PALMOWA 

     8:00 am   † Józef  Marciniak — Alicja z rodziną 

     9:30 am   † Stanley & Josephine Saniuk, Stanley Saniuk Jr. & Carol Saniuk —  

                      Family 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
     6:00 pm   Mass  

     7:00 pm   Confession - Spowiedż 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:30 am     - Gorzkie żale 

11:00 am     - For Parishioners - Za Parafian (Msza dla dzieci) 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Alfred Sosnowski—  Rodzina Warot 

† Piotr Iwanow— Halina Sobieszek z rodziną 

10:30 am     - Gorzkie żale 

11:00 am     - For Parishioners - Za Parafian (Msza dla dzieci) 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Edward Pawłowski (8 roczn.)  —  Żona i córka z synem 

† Sabina i Józef Chodkowski  —  Córka i wnuki 

- O zdrowie i Boże błog. dla Ojca Józefa z okazji imienin —   

   Karolina i Marian Ubowski 

Something New 
  

The Liturgy this Lent has shown us the God of the Exodus. 
He is a mighty and gracious God, Who out of faithfulness 

to His covenant has done "great things" for His people, as 

today's Psalm puts it. 

 

But the "things of long ago," Isaiah tells us in today's First 

Reading, are nothing compared to the "something new" 

that He will do in the future. 

 
Today's First Reading and Psalm look back to the marve-

lous deeds of the Exodus. Both see in the Exodus a pattern 

and prophecy of the future, when God will restore the 

fortunes of His people fallen in sin. The readings today 

look forward to a still greater Exodus, when God will 

gather in the exiled tribes of Israel which had been scatte-

red to the four winds, the ends of the earth. 

 
The new Exodus that Israel waited and hoped for has come 

in the death and resurrection of Jesus. Like the adulterous 

woman in today's Gospel, all have been spared by the 

Lord's compassion. 

 

All have heard His words of forgiveness, His urging to 

repentance, to be sinners no more. Like Paul in today's 

Epistle, Christ has taken possession of every one, claimed 

each as a child of our heavenly Father.   

 

In the Church, God has formed a people for Himself to 
announce His praise, just as Isaiah said He would. And as 

Isaiah promised, He has given His "chosen people" living 

waters to drink in the desert wastelands of the world (see 

John 7:37-39). 

 

But our God is ever a God of the future, not of the past. 

We are to live with hopeful hearts, "forgetting what lies 
behind but straining forward to what lies ahead," as Paul 

tells us. 

 

His salvation, Paul says, is power in the present, "the po-

wer of His resurrection." 

 

We are to live awaiting a still greater and final Exodus, 

pursuing "the goal, the prize of God's upward calling," 
striving in faith to attain the last new thing God promises - 

"the resurrection of the dead." 

                                Dr. Scott Hahn 

 

Scripture for the week of March 13, 2016 

13 SUN Is 43:16-21/Phil 3:8-14/Jn 8:1-11  

14 Mon Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62  

or 13:41c-62/Jn 8:12-20  

15 Tue Nm 21:4-9/Jn 8:21-30 

16 Wed Dn 3:14-20, 91-92, 95/Jn 8:31-42 

17 Thu Gn 17:3-9/Jn 8:51-59 

18 Fri Jer 20:10-13/Jn 10:31-42 

19 Sat 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/Rom 4:13, 

16-18, 22/Mt 1:16, 18-21, 24a or Lk 

2:41-51a 

20 SUN Lk 19:28-40/Is 50:4-7/Phil 2:6-11/Lk 

22:14-23:56 or 23:1-49 

http://www.nccbuscc.org/nab/bible/john/john7.htm#v37
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5TH SUNDAY OF LENT 

FROM PASTOR’S DESK -  

Z BIURKA PROBOSZCZA 
             PAMIĘĆ I MODLITWA 

 WYRAZEM NASZEGO  

MIŁOSIRTDZIA I SPRAWIEDLI-

WOŚCI           DZIEJOWEJ. 
W dniu pierwszego marca w całej Polsce 

uroczyście oddano hołd  tzw. ”Żołnierzom Wyklętym”, o 

których narodową pamięć próbowano  na zawsze zakopać w 

głębokich mogiłach rozsianych po całym  kraju.  Mimo na 

siłę ukrywanej prawdy bohaterzy, którym w tak okrutny spo-

śród odebrano  życie  nigdy nie przestali żyć w świadomości 

zdrowej tkanki  polskiego narodu. W ostatnich latach 

”Żołnierze Wyklęci” doczekali się dziejowej rehabilitacji, i 

na naszych oczach stają się częścią niekłamanej prawdziwej 

historii naszego narodu. Oni oddali swoje życie, aby Polacy, 

ci mieszkający nad Wisłą i ci żyjący na emigracji mogli cie-

szyć się prawdziwą wolnością i wciąż mówić po polsku!  W 

naszej  Parafialnej i Polonijnej Wspólnocie w ubiegłą nie-

dzielę  uczciliśmy również pamięć narodowych bohaterów 

uroczystą Mszą świętą o godzinie 11- ej, w której dumnie 

uczestniczyli  nasi  Weterani  z placówki 37 SWAP,   wraz z 

Korpusem Pomocniczym Pań  oraz goście Weterani z  Pla-

cówki ...Chelsea i Salem   razem z Korpusem Pomocniczym 

Pań.   Z całą  parafialną wspólnotą modliliśmy się za dusze  

pomordowanych ” Żołnierzy Wyklętych”, za Wszystkich 

poległych w obronie Ojczyzny, o pokój na świecie, o bożą 

opiekę dla Polski i Ameryki. W swoisty sposób odnowiliśmy 

w sobie pamięć historyczną i po raz kolejny uświadomiliśmy 

sobie znaną  prawdę, że ”Ojczyzna to wielki zbiorowy obo-

wiązek”. Poeta Cyprian Kamil  Norwid  nieraz mawiał, że na 

Ojczyznę składa się wiele zbiorowych obowiązków takich 

jak, np. podejmowanie takich decyzji, by Ojczyzna rosła w 

siłę i się dobrze rozwijała. Dla współczesnego Polaka słowa 

Ojczyzna i patriotyzm powinny oznaczać kraj, w którym się 

urodziliśmy, w którym urodzili się nasi rodzice, nasi przod-

kowie. Jest to kraj za który  kiedyś  tysiące  ludzi oddało   

życie, by dalej  kraj ten mógł funkcjonować, by trwał i roz-

wijał się jako wolny, dumny i niepodległy. Dobrze wiemy, 

że aby  Ojczyzna poprawnie funkcjonowała  jej obywatele, a 

przede wszystkim głowa narodu muszą podejmować słuszne 

decyzje, bo gdy zdarzy im się podjąć szereg niesprzyjających  

decyzji to kraj zacznie powoli zanikać i tracić siłę. Jako lu-

dzie wiary  dobrze rozumiemy znaczenie modlitwy, dlatego 

też często powinniśmy pamiętać o wspieraniu modlitwą na-

szej Ojczyzny,  tam w Polsce i tej drugiej, tu w Ameryce. 

Każdy z nas winien się czuć  honorowym ambasadorem Pol-

ski na amerykańskiej ziemi.  

 Powinniśmy  świadomie promować  i dumnie Polskę wśród 
obcokrajowców, naszych sąsiadów, przyjaciół  i różnych 

znajomych żyjących na tym kontynencie, gdyż   w ten spo-
sób ukazujemy Polskę jako kraj turystycznie i kulturowo 
atrakcyjny, a to bardzo pomaga ekonomicznie i wizerunko-

wo wciąż rozwijającemu się państwu. Jako Polacy naprawdę 
mamy się czym chlubić w najbardziej pozytywnym tego sło-
wa znaczeniu. Powinniśmy być naprawdę dumni, że tak bar-

dzo wiele wnieśliśmy do dziedzictwa kultury światowej. Na 
arenie historii daliśmy  ludzkości  tylu wspaniałych ludzi i 
wciąż zachwycamy współczesny świat wspaniałą chrześci-

jańską kulturą i bazującymi na zdrowej i silnej Bogiem ro-
dzinie pięknych tradycjach naszych praojców. To nasz naród 

nieraz bronił Europę przed totalną destrukcją. To nasz kraj  
nieraz stawał się przyjaznym domem dla przedstawicieli 
prześladowanych innych narodów. Wierność krzyżowi i 

wstawiennicza opieka królowej Polski  Czarnej Madonny 
sprawiały, że inni czuli się zawsze wśród nas bezpieczni . 
Mamy wciąż jako naród dbać, aby wiekowe wartości na-

szych praojców nie zostały zmarnowane. W dobie  po-
wszechnego liberalizmu i pomieszanych wartości należy 

zawsze  czujnie stać na straży wielowiekowej chrześcijań-
skiej  tradycji dumnego polskiego narodu. Pamiętajmy, że 
wolność nie jest dana na zawsze, że należy jej czujnie bronić,  

a czasem nawet  wciąż o nią walczyć! Jest to zadanie dla 
każdego z nas.  Nikt nie powinien uchylać się od odpowie-
dzialności za losy naszej Ojczyzny i polskiego narodu. Po-

winniśmy zawsze  pamiętać o tym,  że jeśli zacznie zanikać  
w sercach naszych patriotyzm,  to w  wcześniej czy później 
zaniknie też nasz narodowa i kulturowa świadomość. 

Wydaje mi się, że  zawsze można znaleźć właściwy sposób 
by mimo wielkiego oddalenia  świadomie wspierać Ojczy-

znę. Wszystko zależy od tego, czy zaczniemy myśleć nad 
wartościami i będziemy żyć świadomie, aktywnie włączając 
się  choćby w najmniejszy sposób, w życie parafialnej i polo-

nijnej rodziny. Dopóki jednak tego nie zrobimy dopóty bę-
dziemy tkwić w hamujących schematach.  
c.d. str. 6 
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KOLEKTY 
Kolekta I - $2,465.00; Kolekta II - $1,408.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenance and repairs- Naprawy i remonty”. 

 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, Wayne & Shirley Gouli-

aski, Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, 

Aniela Socha, Amalia Kania, Regina Suski, 

Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow, 

Helen Daniszewska, Lucy Mackiewicz, Jacek 

Sowiński, Rafał Michałek. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

 

FAJNA PŁYTA DO  

NABYCIA 
 

W zakrystii, w biurze parafialnym, u pani organistki i w 

polskich sklepach jest do nabycia CD z pięknymi pie-

śniami na okres Wielkiego Postu i Triduum Paschalne-

go nagranymi przez nasz Parafialny Chór. To tylko $15. 

Twój zakup jest dobrą inwestycją w samego siebie. 

Dziękujemy nabywcom  i życzymy wspaniałych prze-

żyć i Bożego błogosławieństwa. 

P.S. W biurze parafialnym są także do nabycia CD z 

nagraniem Gorzkich Żalów. Cena $15. 

BIERZMOWANIE / CONFIRMATION 
naszej młodzieży odbędzie się w sobotę 16 kwietnia 

podczas Mszy św. o godz. 4:00 PM. Prosimy o mo-

dlitwy w intencji naszej młodzieży. 

Spotkanie rodziców odbędzie się w niedzielę 13 

marca o godz. 12:45 PM w Sali katechetycznej. 

DON’T MISS THIS VIDEO! 
Happy Rainy - all the snow washed away. Every once in 
awhile someone forwards to me this video, called 

"Interview With God" When I receive it, someone has ta-
ken the time to change the awesome and beautiful scenery 
photos. I could watch this video every day - it is so reflective 

and thought provoking. Well here is another version,with 
stunning photos. 
https://www.youtube.com/watch_popup?t=12 

<https://www.youtube.com/watch_popup?

t=12&v=moBvLFbFdJ4> &v=moBvLFbFdJ4       

ZMARLI 
 

          ŚP. STANLEY KAMEŃSKI L.92 - POGRZEB 

 ODBYŁ SIĘ 3/7/16                                                                                                      

  ŚP. MIECZYSŁAW GUGAŁA L. 79               

((Nasz wieloletni Parafianin. Zmarł w Nasz wieloletni Parafianin. Zmarł w Polsce.).Polsce.).                                      

  ŚP. STANISŁAW CHOLEWA L. 60                                     

(The father of our parish secretary Iwona.)                     

 ŚP. CHRISTINE ANDRUSZKIEWICZ L. 76 

                Wyrazy współczucia dla Rodzin ZmarłychWyrazy współczucia dla Rodzin Zmarłych  

  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie  

Catholic Appeal 
 

Last Sunday we began the 2016 Catholic Appeal.  If you 

did not have an opportunity to make a pladge last week-

end.  The  envelopes can be found at the back of the chu-

urch.  Completed envelopes can be placed in the collec-

tion basket or returned to the parish office.  On behalf of 

Cardinal Seán O’Malley and all who will benefit from 

your generosity, thank you for your support. 

Please Note: 
On Palm Sunday we will have an 

extra Mass at 6PM followed by 

Confession. 

https://www.youtube.com/watch_popup?t=12
https://www.youtube.com/watch_popup?t=12&v=moBvLFbFdJ4
https://www.youtube.com/watch_popup?t=12&v=moBvLFbFdJ4
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=ftp%3A%2F%2Fv114559.home.net.pl%2FEchoFary%2520v.standard%2FEcho%2520fary%25202012-10.pdf&psig=AFQjCNF0tt2hBQpGjAj9eI4Adaq6uENRDA&ust=1457021083357749
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PLANNING FOR EASTER 
As we all know the time goes so fast! We would like to have 

a nice and meaningful Easter decoration. If you have any 
ideas how to do it and would like to be actively involved, 
please contact Fr George.  

                                       * 

DEKORACJE NA WIELKANOC 
Niedługo będziemy obchodzili wielkanocne święta. Jeśli 

chcesz praktycznie pomóc i masz ciekawy projekt Grobu 
Pańskiego skontaktuj się w tej sprawie z O. Jurkiem. Chce-
my, aby na chwałę bożą i ku pociesze naszych serc tegorocz-

 Dla współczesnego Polaka te dumnie  często brzmiące słowa 

znaczą zupełnie co innego niż dla naszych przodków, którzy  

ze słowami „Bóg- Honor _ Ojczyzna” składali swoje  życie  

na „ołtarzu” Ojczyzny po to byśmy my mogli cieszyć się 

wolnością. Słowo „patriotyzm” wywodzi się z greckiej na-

zwy oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywo-

dzący się od wspólnych przodków. Patriotyzm - tak zupełnie 

definicyjnie - to określenie postawy pełnej szacunku, umiło-

wania i oddania się  własnej Ojczyźnie oraz chęć ponoszenia 

za nią ofiar. Patriota gotów jest do obrony swojej Ojczyzny 

w chwili jej zagrożenia. Patriotyzm charakteryzuje się też 

tym, że przedkłada cele ważne dla Ojczyzny nad cele osobi-

ste. Patriota gotów jest do pracy dla dobra  Ojczyzny, a w 

razie potrzeby poświęca dla niej nawet własne zdrowie czy 

życie. Patriotyzm  bez wątpienia również  w umiłowaniu  i 

pielęgnowaniu narodowej tradycji, kultury i języka, w obro-

nie  dobrego imienia  i narodowej godności polskiego naro-

du. W moim przekonaniu patriotyzm „tu i teraz” to patrio-

tyzm czasu pokoju. Nieustańnie  trzeba tłumaczyć naszym 

dzieciom i młodieży to i nie tylko im,  że Polska dziś   w 

wyjątkowy sposób potrzebuje ludzi mądrych, wykształco-

nych, uczciwych, pracowitych, ofiarnych i zaangażowanych 

w życie społeczne, kulturalne i polityczne. Dziś dzięki Bogu 

nie musimy przelewać krwi za naszą  niepodległość, ale za to 

powinniśmy w duchu miłości do Ojczyzny służyć jej naszą 

nauką, pracą, modlitwą i oddaniem... Potrzeba nam nie tyle 

kształtować, co ciągle wskrzeszać  etos miłości do Ojczyzny 

z myślą o jej teraźniejszości i przyszłości. W praktyczny spo-

sób korzystajmy zawsze z okazji do uczenia się prawdziwej, 

wcześniej często zakłamywanej historii naszego narodu. Pa-

miętajmy, ze tylko Prawda może nas wyzwolić, a prawdziwy 

pokój może być zbudownany tylko na chrześcijańskich zasa-

dach pojednania, przebaczenia. Chciejmy    w najbliższym 

zcasie skorzystać z okazji, gdy będa nas odwiedzały nas w 

Bostonie ciekawe postacie dumnie  niosące kaganek praw-

dziwej  i odkłamywanej dzis historii polskiego narodu. Nie-

ustannie wspierajmy Ojczyznę naszą modlitwą. Zaglądajmy  

często do „Dekalogu”, który zostawił dla Polonii, wielki Po-

lak, patriota, największy z papieży i święty  z Wadowic Jan 

Paweł II. Ps. Poniżej jest link do pięknego filmu o Polsce. 

Film  jest ciekawie zrobiony i pięknie reklamuje nasz kraj. 

Chciejmy go z uwagą obejrzeć i rozesłac do Wszystkich na-

szych znajomych, zwłąszcza nie Polaków - bo jest to piękna 

reklama Polski. Podzielenie się tym filmem z innymi będzie 

praktycznym przejawem  naszego patriotyzmu. Panie błogo-

sław Polsce, światu i Wszystkim ludziom dobrej woli i po-

móż nam w Roku Miłosierdzia jeszcze bardziej zrozumieć 

tajemnicę Twojego Miłosierdzia; daj nam miłosierne serca 

zdolne wzgledem naszych bliżnich.  

https://youtu.be/C2LDpdeQcjg 

 

DODATKOWA MSZA ŚW. 

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 
Z racji Wielkopostnych Reko-

lekcji w Niedzielę Palmową bę-
dzie dodatkowa Msza św. o 

godz. 6:00 PM. Bezpośrednio 

po Mszy św. będzie Wielkopost-

na Spowiedź. Będą zaproszeni dodatkowi Kapłani. 

Bardzo prosimy o skorzystanie z tej okazji i nie 

odkładanie spowiedzi na ostatnią chwilę. Kapłani 

w Wielkim Tygodniu są bardzo zajęci. Dziękujemy 

za zrozumienie. 

REKOLEKCJE PARAFIALNE/

PARISH RETREAT 
Rozpoczną się w sobotę 19 marca. Wię-

cej informacji w następnym biuletynie. / 

Parish Retreat will start on March 19th. 

More information in the next bulletin. 

JAŁMUŻNA NA DZIECI W 
KENII 

W okresie Wielkiego Postu orga-

nizujemy pomoc głodnym i bez-

domnym dzieciom w Kenii w 

Afryce, gdzie franciszkanie pro-

wadząc misje obejmują opieką 

dzieci, często ratując je od śmierci. Dla bezdomnych 

dziewcząt, które mieszkając na ulicy często były wyko-

rzystywane seksualnie, założyliśmy i prowadzimy Reha-

bilitacyjny Dom Dziecka. Pomagamy też bardzo wielu 

dzieciom z biednych rodzin opłacając im szkołę, zapew-

niając opiekę zdrowotną i wyżywienie. 

 ALMS FOR CHILDREN IN KENYA, AFRICA 
In Lent, our parish organizes help for the hungry and 
homeless children in Kenya, Africa, where the Francis-
cans run missions and take care of children, often saving 
them from death. For homeless girls, who living in the 
streets had been sexually abused, we have built an Or-
phanage - Rehabilitation Home. We also help many chil-
dren from poor families by paying their school fees, pro-
viding medical care and food. 

https://youtu.be/C2LDpdeQcjg
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