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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 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  † Stefania Piechocka — rodzina Czechowski 

     7:00 pm   - SPOWIEDZ WIELKOPOSTNA (będą zaproszeni kapłani) 

Holy Monday, March 21,  2016, Wielki Poniedziałek  

     7:00 am   † Tekla Budukiewicz —  Diane Urbaniak  

   12:00 pm   † Józef Pawlik — Zofia Kowalska 

     6:30 pm   - Spowiedz/Confession 

     7:00 pm   - O zdrowie i Boże błog. dla dzieci — Rodzice 

Holy Tuesday, March 22, 2016, Wielki Wtorek  
    7:00 am    † David Bielawski — Iwona & Ernest Gajczak 

       † Czesław Aksimowicz —  Ewa Widawski with family 

   12:00 pm  † Tadeusz Susoł  — Agnieszka i Adam Chojnowski z dziećmi 

                       † Zm. z rodz. Rżysko, Romak, Parol, Lucyna Gut —   
                     Córka i siostra z rodziną 

                     † Leszek Szonert  —  Halina Parol z rodziną 

     6:30 pm   - Spowiedz/Confession 

    7:00 pm    † Józefa i Kazimierz Jagiełło — Córka z rodziną 

Holy Wednesday, March 23,  2016, Wielka Środa  
     7:00 am   † Alicja Zalewski — Sister Barbara with husband 

   12:00 pm   † Stanisław, Maria, Tadeusz Susoł, Stanisława Koc  —  

                     Alicja z rodziną 

     6:30 pm   - Gorzkie żale 

     7:00 pm   † Wacław Chojnowski — Żona i dzieci 

HOLY THURSDAY, March 24,  2016,  WIELKI CZWARTEK  
     7:00 pm   - Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg  

GOOD FRIDAY, March 25, 2016,  WIELKI PIĄTEK  
       3:00 pm   - Liturgia Wielkiego Piątku - po angielsku 

      7:00 pm   - Liturgia Wielkiego Postu - po polsku 

HOLY SATURDAY, March 26, 2016,  WIELKA SOBOTA -  

ŚWIĘCONKA (Food Blessing)  
     9:30 am - 4:30 pm Błogosławieństwo pokarmów( co pół godziny) 

    12:00 pm - Błogosławieństwo pokarmów dla dzieci. 

      8:00 pm Wigilia Wielkanocna: poświęcenia ognia, paschału i uroczysta Msza św.     

Wigilii Paschalnej 

EASTER, MARCH 27, 2016, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA  
     6:00 am   - REZUREKCJA — ZA PARAFIAN  

     9:30 am   † Eugenia i Teofil Urbaniuk  — Daughter 

 

 

           

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:30 am     - Gorzkie żale 

11:00 am     - For Parishioners - Za Parafian  

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 

† Stanisław Cholewa (tato Pani Iwony) —  uczniowie klasy VI-ej 

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

  Karolina i Marian Ubowski 

  11:00 am     - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Urszuli i Grzegorza Boryczka                     

                    — Własna 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Wiktoria Cieniewicz (2 roczn.)  —  Rodzina Krajewskich 

- O zdrowie i Boże błog. dla Lidii Bolec w dniu imienin —  Rodzice 

Passion of the Christ 

 

What is written about Me is coming to fulfillment," Jesus 
says in today's Gospel (see Luke 22:37). 

 

Indeed, we have reached the climax of the liturgical year, 

the highest peak of salvation history, when all that has 

been anticipated and promised is to be fulfilled. 

 

By the close of today's long Gospel, the work of our re-

demption will have been accomplished, the new covenant 
will be written in the blood of His broken body hanging on 

the cross at the place called the Skull. 

 

In His Passion, Jesus is "counted among the wicked," as 

Isaiah had foretold (see Isaiah 53:12). He is revealed defi-

nitively as the Suffering Servant the prophet announced, 

the long-awaited Messiah whose words of obedience and 

faith ring out in today's First Reading and Psalm. 
 

The taunts and torments we hear in these two readings 

punctuate the Gospel as Jesus is beaten and mocked (see 

Luke 22:63-65; 23:10-11,16), as His hands and feet are 

pierced (see Luke 23:33), as enemies gamble for His 

clothes ( see Luke 23:34), and as three times they dare 

Him to prove His divinity by saving Himself from suffer-

ing (see Luke 23:35,37,39) 

He remains faithful to God's will to the end, does not turn 

back in His trial. He gives Himself freely to His torturers, 

confident that, as He speaks in today's First Reading: "The 

Lord God is My help...I shall not be put to shame." 

 

Destined to sin and death as children of Adam's disobe-

dience, we have been set free for holiness and life by Chri-
st's perfect obedience to the Father's will (see Romans 5:12

-14,17-19; Ephesians 2:2; 5:6). 

This is why God greatly exalted Him. This is why we have 

salvation in His Name. Following His example of humble 

obedience in the trials and crosses of our lives, we know 

we will never be forsaken, that one day we too will be 

with Him in Paradise (see Luke 23:42).  

                                Dr. Scott Hahn 

 

Scripture for the week of March 20, 2016 

20 SUN Lk 19:28-40/Is 50:4-7/Phil 2:6-11/Lk 
22:14-23:56 or 23:1-49 

21 Mon Is 42:1-7/Jn 12:1-11 

22 Tue Is 49:1-6/Jn 13:21-33, 36-38 

23 Wed Is 50:4-9a/Mt 26:14-25 
24 Thu Ex 12:1-8, 11-14/1 Cor 11:23-26/Jn 13:1-

15 

25 Fri Is 52:13-53:12/Heb 4:14-16;5:7-9/Jn 18:1-

19:42 
26 Sat Gn 1:1-2:2 or 1:1, 26-31a/Gn 22:1-18 or 

22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/Ex 14:15-15:1/Is 

54:5-14/Is 55:1-11/Bar 3:9-15, 32-4:4/Ez 

36:16-17a, 18-28/ Rom 6:3-11/ Lk 24:1-12 
27 SUN Acts 10:34a, 37-43/Col 3:1-4 or 1 Cor 

5:6b-8/Jn 20:1-9 or Lk 24:1-12 

http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke22.htm#v37
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah53.htm#12
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke22.htm#63
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke23.htm#v10
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke23.htm#v33
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke23.htm#v34
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke23.htm#35
http://www.usccb.org/nab/bible/romans/romans5.htm#v12
http://www.usccb.org/nab/bible/romans/romans5.htm#v12
http://www.usccb.org/nab/bible/ephesians/ephesians2.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/ephesians/ephesians5.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke23.htm
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PALM SUNDAY  

Niedziela Palmowa jest 

dniem upamiętniającym „triumfalny 

wjazd” Jezusa do Jerozolimy, dokładnie 

tydzień przed jego zmartwychwstaniem.  

Jakieś  450-500 lat przed tymi wydarze-

niami, prorok Zachariasz prorokował, 

„Wesel się bardzo, córko syjońska! 

Wykrzykuj, córko jeruzalimska! Oto twój król przycho-

dzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i je-

dzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” (Księga Zacharia-

sza 9.9). Ewangelia Mateusza (21.7-9) opisuje wypełnienie 

się tego proroctwa: „Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na 

nie szaty, i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpo-

ścierał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew 

i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za 

nim podążały, wołały: Hosanna Synowi Dawidowemu! Bło-

gosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna 

na wysokościach!” Wydarzenia te miały miejsce w nie-

dzielę, tydzień przed ukrzyżowaniem Jezusa. Na pamiątkę 

tych wydarzeń świętujemy Niedzielę Palmową. Nazwa Nie-

dziela Palmowa odnosi się do gałązek palmowych, którymi 

wyścielano drogę którą przemierzał Jezus na oślicy, wjeż-

dżając do Jerozolimy".  Jezus wjechał do tego miasta, tylko 

po to, aby dokonać paschalnego misterium . Zwyczaj święce-

nia palm pochodzi z XI wieku. O uroczystym wjeździe Pana 

Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. 

Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego 

wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Niedziela Palmowa 

otwiera przed nami perspektywę Wielkiego Tygodnia. Jest to 

czas bezpośrednio  poprzedzający Święta Wielkanocne - wy-

kształcał się w liturgii stopniowo. Początkowo sam post 

przed Wielkanocą trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowa-

dzono okres 40-dniowego postu - i wyróżniono Wielki Ty-

dzień. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się 

triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę 

Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w 

świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i 

o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie 

chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni 

są tak wkomponowane, aby ułatwić odtworzenie tych wy-

padków, bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia 

rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięcz-

ności, doprowadzić do pojednania się w sakramencie Pokuty, 

odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej. 

Tylko Chrystus jest naszym zbawieniem, w Nim jest życie i 

zmartwychwstanie. Tylko ten dostąpi zbawienia, „kto pój-

dzie za Nim” kto  na serio – zaufa Jemu bezgranicznie, „bo 

godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę”. Wjedźmy ra-

zem z Jezusem do Jerozolimy i oddajmy Mu pokłon, bo tyl-

ko On jest prawdziwym Królem i Mesjaszem,  

 który przychodzi w imię Pańskie. Każdy z nas otrzymał od 

Boga czas, aby pokutować za grzechy i przezwyciężać wła-

sną słabość. Wspominając dzisiaj uroczysty wjazd Pana Je-

zusa do Jerozolimy, starajmy się tak rozważać Słowo Boże, 

aby w poniżeniu Jezusa dostrzec potęgę Jego odkupieńczej 

miłości, która nas wszystkich zbawia. Dotknijmy dzisiaj ta-

jemnicy Bożego Miłosierdzia i niezgłębionej tajemnicy Bo-

żej Miłości w Sakramencie  Pokuty. Niech Rok Bożego Mi-

łosierdzia dopomoże jeszcze bardziej zrozumieć naszą wiarę 

i pomoże nam wcielić w codzienne życie Ewangelię Chry-

stusa. Chciejmy ofiarować Bogu i zarazem sobie samemu 

zbawienny czas Wielkiego Tygodnia. Chciejmy uczestniczyć 

w tegorocznych obrzędach Triduum Paschalnego. W Wielki 

Czwartek, który jest  świętem kapłanów i pamiątką ustano-

wienia Eucharystii  i Sakramentu Kapłaństwa niech będzie 

dniem  naszego podziękowaniem Bogu za to, że mamy ka-

płanów, którzy sprawują dla nas Sakramenty, umacniają na-

szą wiarę, dodają nam sił  i przewodzą  nam w ziemskiej 

pielgrzymce w stronę nieba. Obrząd umycia nóg niech bę-

dzie znakiem pokory i postawy służebnej względem naszych 

bliźnich. W  Wielki Piątek Pan Jezus umiera za nasze grzech 

na krzyżu; niech nasza obecność na nabożeństwach Liturgii 

Męki Pańskiej będzie świadectwem  wdzięczności za dar 

naszego Zbawienia. Zachęcamy wiernych do wzięcia udziału 

w publicznej Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się w pią-

tek rano o godz.10.45 przed kościele św. Moniki- przy na-

szym kościele będzie II stacja. Zapraszamy wiernych  do 

udziału, bo jest to wspaniała  okazja do publicznego wyzna-

nia naszej wiary. Tradycyjna  święconka w Wielką Sobotę 

niech będzie podziękowaniem Bogu nie tylko za chleb na 

naszym stole, za nasze rodziny, ale również za wszelkie do-

bro, którego doświadczamy każdego dnia.. Przychodząc na 

Święconkę nie zapomnijmy o nawiedzeniu naszego kościoła 

i  Pana Jezusa leżącego  w Grobie. Chciejmy,  by  piękna i 

głęboka Liturgia Wigilii Paschalnej ubogaciła nasze dusze i 

otworzyła serca  wiernych na rzeczywistość  Zmartwych-

wstałego Pana. Dobrze wiemy, że każdy z nas jest na swój 

sposób  w tych dniach będzie bardzo zajęty, jednak  nie po-

winno brakować nam czasu dla Chrystusa, który z miłości do 

człowieka umarł po to, abyśmy mogli żyć. To od nas samych 

zależy to czy dar zbawienia przyjmiemy, czy też w dalszym 

ciągu będziemy realizowali swoją życiową agendę. Pamiętaj-

my, że mamy tylko jedno życie i trzeba je przeżywać mą-

drze. Mamy żyć tak, by ciesząc się tym życiem zasługiwać 

zarazem na życie wieczne z Bogiem - bo cóż za korzyść od-

niesie człowiek choćby cały zyskał, a na duszy szkodę po-

niósł i skazał ją na wieczne zatracenie? Niech więc nie za-

braknie nam czasu dla Boga, a tak naprawdę dla samego sie-

bie. Bowiem tylko święta przeżyte z Chrystusem mogą nam  

dać  prawdziwą radość w wielkanocny poranek i być źró-

dłem szczęścia  na kolejny etap naszego życia.  
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KOLEKTY 
Kolekta I - $1,741.00; Kolekta II - $1,401.00 

 

W Wielki Piątek kolekta będzie na 

“Holy Land - Ziemię Świętą”. 
W Wielkanoc  kolekta będzie na 

“Elderly Franciscans - Emerytowani Franciszkanie”. 

DONATION FOR EASTER FLOWERS: 
♦ by Mr. & Mrs. Ubowski - $50. 

Thank you/Dziękujemy 

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! 

NIEDZIELA PALMOWA 

 

 

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.  

BIERZMOWANIE / CONFIRMATION 
naszej młodzieży odbędzie się w sobotę 16 kwietnia 

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

twy w intencji naszej młodzieży. 

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       

 

Zapraszamy na spotkanie z 

Anną Marią Anders 
córką gen. Władysława Andersa*, członkiem Polonii 

bostońskiej, minister obecnego rządu w Polsce. 

 

   

Wtorek, 22 marca 2016 r. o godz. 20:00 

Sala pod kościołem  

pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

Pani Anna Maria Anders jest przewodniczącą 

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

oraz pełnomocnikiem Rady Ministów ds. dia-

logu międzynarodowego w randze sekretarza 

stanu, a także, od 6 marca senatorem z ramie-

nia partii PIS. 

*Gen. broni Władysław Anders to dowódca II 

Korpusu PSZ na Zachodzie, dowódca spod 

Monte Casino, Naczelny Wódz Sił Zrojnych 

w latach 1944-1945. 

INFORMACJE: 617-696-9009 

Organizatorzy: Szkoła Języka Polskiego w Bostonie 

Klub Gazety Polskiej w Bostonie 

i Fundacja Kultury Polskiej w Bostonie 

Happy Name Day Fr. Joseph. 
Życzymy Solenizantowi dużo zdrowia, satys-

fakcji z pracy na Niwie Pana, ludzkiej życzli-

wości, spełnienia marzeń, opieki Matki Bożej 

i obfitości bożych łask na każdy dzień. 

 

WITAMY MISJONARZA. Ser-

decznie witamy w naszej wspólnocie tego-

rocznego rekolekcjonistę, franciszkanina, 

misjonarza  z Kenii, Kustosza Ojca Ka-

zimierza Szulca. Z góry dziękujemy za 

złożone ofi ofiary na franciszkańskie  

misje w Afryce 

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
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DODATKOWA MSZA ŚW. 

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 
Z racji Wielkopostnych Reko-

lekcji w Niedzielę Palmową ma-
my dodatkowa Msza św. o 

godz. 6:00 PM. Bezpośrednio 

po Mszy św. będzie Wielko-

postna Spowiedź. Będą zaproszeni dodatkowi Ka-

płani. Bardzo prosimy o skorzystanie z tej okazji i 

nie odkładanie spowiedzi na ostatnią chwilę. Ka-

płani w Wielkim Tygodniu są bardzo zajęci. Dzię-

kujemy za zrozumienie.   
P.S. The blessing of the Palms will takle place be-

fore each Mass on the walkway in front of the sa-

cristy door.  The gospel will be read there.  After 

that we will go to the church in procession.  In this 

way we recall the procession when Jesus entered 

Jerusalem. 

REKOLEKCJE PARAFIALNE/PARISH RET-

REAT STARTS  TODAY 

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. 

Oto szczegółowy program Wielkiego Tygo-

dnia i Świąt Wielkanocnych: 
      Sobota -19.03 

  4.00 p.m - Msza po angielsku, poświęcenie palm i nauka rekolekcyjna 

  7.00 p.m.- Msza po polsku, poświęcenie palm i nauka rekolekcyjna 

Niedziela Palmowa 

  8.00 a.m. - Msza po polsku z poświęceniem palm i kazaniem  

                  rekolekcyjnym 

  9.30 a.m.- Msza po angielsku z poświęceniem palm i kazaniem  
                 rekolekcyjnym 

10:30 a.m. Gorzkie Żale 

11.00 a.m. Msza po polsku z poświęceniem palm i kazaniem  

                  rekolekcyjnym 
  6.00 p.m. Msza po polsku z poświęceniem palm i kazaniem  

                rekolekcyjnym 

  7.00 p.m. SPOWIEDZ WIELKOPOSTNA(będą zaproszeni kapłani) 

Wielki Poniedziałek- 21.03 
  7.00 a.m.-  Msza po angielsku i kazanie rekolekcyjne 

12.00 p.m. - Msza po polsku i kazanie rekolekcyjne 

  6.30 p.m. - Spowiedz 

  7.00 p.m. - Msza po polsku i kazanie rekolekcyjne 

Wielki Wtorek - 22.03 

  7.00 a.m. - Msza po angielsku i kazanie rekolekcyjne 

12.00 p.m. - Msza po polsku i kazanie rekolekcyjne 

  6.30 p.m.  - Spowiedz 
  7.00 p.m. - Msza po polsku i kazanie rekolekcyjne. 

Wielka Środa - 23.03 

  7.00 a.m. - Msza po angielsku i  kazanie rekolekcyjne 

12.00 p.m. Msza po polsku i kazanie rekolekcyjne 
  6.30 p.m. - Gorzkie Żale 

  7.00 p.m. Msza  po polsku i kazanie rekolekcyjne 

 Wielki Czwartek - 24.03 
  7.00 p.m. - Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg  

Wielki Piątek-25.03 

  3.00 p.m. Liturgia Wielkiego Piątku - po angielsku 

  7.00 p.m. Liturgia Wielkiego Postu - po polsku 

                    WIELKA SOBOTA - 26.03 - ŚWIĘCONKA 

  9.30 a.m. - 4.30 p.m. Błogosławieństwo pokarmów( co pół godziny) 

12.00 p.m. - Błogosławieństwo pokarmów dla dzieci. 

  8.00 p.m. Wigilia Wielkanocna: poświęcenia ognia, paschału i  
                uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej 

         NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA- 27.03 

  6.00 a.m. REZUREKCJA 

  9.30 a.m. Msza w języku angielskim 
11.00 a.m. - Msza w języku polskim  

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD  z Dr hab Mieczysława 

Guzewicza w poniedziałek, 3 kwietnia, o godz 20-ej w 

sali pod kościołem. Doktor habilitowany teologii biblijnej i pa-

storalnej, Świecki konsultor Rady do spraw Rodziny Konferen-

cji Episkopatu Polski, należy do Diecezjalnej Rady Duszpaster-

skiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. http://

mojemalzenstwo.pl, https://pl-pl.facebook.com/

MieczyslawGuzewicz  Autor licznych publikacji i opracowań z 

zakrsu problematyki małżeństwa i rodziny,  wychowania religi-

jnego dzieci. Prowadzi konferencje i prelekcje dla osób chorych, 

środowisk medycznych, duszpasterzy, doradców życia rodzinne-

go, narzeczonych, małżonków i rodziców. Zajmuje 

się głoszeniem rekolekcji i wykładów z zakresu ojcostwa, mę-

skości, cierpienia oraz świętości i nierozerwalności małżeństwa. 

Brat Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. http://

www.cisi.pl  Temat spotkania: Głowne warunki zbudowania szczęścia 

w małżeństwie-Jak odbudować jedność w małżeństwie - cierpienie i wybaczeńie 

w małżeństwie- każde małżeństwo jest do uratowania ! Przyjdż i zaproś innych- 

nie będziesz żałował/a  

NOWA PŁYTA ”PROMYKÓW”. Chórek 

dziecięcy”Promyki  Św. Jana Paweła II” pracuje nad nową 

płytą. W zwiazku z tym zbiera fundusze i poszukuje spon-

sorów. Już dzis jesteśmy wdzięczni za życzliwość i wspar-

cie naszych Parafian, które okazali po dziecięcej Mszy 

świętej w ubiegłą niedzielę. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1tZGexKLLAhVIzz4KHaPwDBoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstpaulsmpls.org%2Fevent%2Fpalm-sunday%2F&psig=AFQjCNG_LLqRWuqnhMmGS8JGwCR5fgOwXw&ust=1457026322736532
http://mojemalzenstwo.pl/
http://mojemalzenstwo.pl/
https://pl-pl.facebook.com/MieczyslawGuzewicz
https://pl-pl.facebook.com/MieczyslawGuzewicz
http://www.cisi.pl
http://www.cisi.pl

