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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 5, 2016  

      8:00 am  † Maria i Stanisław Susoł— Synowa 

      4:00 pm  † Marilyn Misiak— Sisters and brother  

      7:00 pm  - For Parishioners - Za Parafian  

4TH SUNDAY OF LENT, MARCH 6, 2016, 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

(LAETARE) 

     8:00 am   † Tadeusz Susoł— Rodzina Paczuskich     

     9:30 am   † Felix and Eva Puszko— Bielawski Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, March 7,  2016 

    7:00 am   † Andrzej Kołkowski— Family 

    7:00 pm    † Józef Pawlik — Dzieci 

Tuesday, March 8, 2016     

    7:00 am    † Henryk Zawadzki — Wife and son 

    7:00 pm    † Andrzej Malinowski — Mariola i Bogdan Piłat z dziećmi 

                     -  O zdrowie i Boże błog. dla Reginy i Eugeniusza — Własna 

Wednesday, March 9,  2016 

     7:00 am   † Eileen Rowland— Richard Rolak 

     6:30 pm   - Gorzkie żale 

     7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla Dominika Sobieszek w dniu 17.  

                     urodzin— Babcia 

Thursday, March 10,  2016  
    7:00 am     

    7:00 pm   † Kazimierz Królikowski— Rodzina 

                    † Szczepan, Józefa, Andrzej Kondrak— Córka i siostra 

                    - O zdrowie i Boże błog. dla Janiny Walach w dniu urodzin 

                     — Marta Saletnik 

Friday, March 11, 2016  

     7:00 am       

     6:15 pm   - Droga Krzyżowa 

     7:00 pm   † Janina Stryjewska, Feliksa i Roman Kapłon— Mąż i zięć 

 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 

5TH 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 

 

 

  

 

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:30 am     - Gorzkie żale 

11:00 am     - Za † Żołnierzy Wyklętych — Weterani Pl. # 37 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Jan Danicki—  Bożena Banasiak, Teresa Tanona 

† Rafał Glanda—  Maria 

 - O zdrowie, Boże błog. i wstawiennictwo NMP dla Karoliny i Mariana 

Ubowskich z okazji urodzin— Małgosia, Mateusz i Adaś 

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 

   Found Alive Again 
 

          In today's First Reading, God forgives "the 

reproach" of the generations who grumbled against 
Him after the Exodus. On the threshold of the pro-

mised land, Israel can with a clean heart celebrate 
the Passover, the feast of God's first-born son (see 

Joshua 5:6-7; Exodus 4:22; 12:12-13).  

  Reconciliation is also at the heart 
of the story Jesus tells in today's Gospel. The story 

of the prodigal son is the story of Israel and of the 

human race. But it is also the story of every believer. 
     In 

Baptism, we're given a divine birthright, made "a 
new creation," as Paul puts it in today's Epistle. But 

when we sin, we're like the prodigal, quitting our 

Father's house, squandering our inheritance in trying 
to live without Him.   

 Lost in sin, we cut ourselves off from the 

grace of sonship lavished upon us in Baptism. It is 
still possible for us to come to our senses, make our 

way back to the Father, as the prodigal does. 
    But only He 

can remove the reproach, restore the divine sonship 

we have spurned. Only He can free us from the 
slavery to sin that causes us - like the prodigal -  to 

see God not as our Father but as our master, One we 

serve as slaves.God wants not slaves but children.
   Like the father in today-

's Gospel, He longs to call each of us "My son," to 
share His life with us, to tell us: "Everything I have 

is yours."    The 

Father's words of longing and compassion still come 
to His prodigal children in the Sacrament of Penan-

ce. This is part of what Paul today calls "the mini-
stry of reconciliation" entrusted by Jesus to the Apo-

stles and the Church. Reconciled like Israel, 

we take our place at the table of the Eucharist, the 
homecoming banquet the Father calls for His lost 

sons, the new Passover we celebrate this side of 

heaven. We taste the goodness of the Lord, as we 
sing in today's Psalm, rejoicing that we who were 

dead are found alive again.    

                                     Dr. Scott Hahn 

 

Scripture for the week of March 6, 2016 

6 SUN Jos 5:9a, 10-12/2 Cor 5:17-21/Lk 

15:1-3, 11-32  

7 Mon Is 65:17-21/Jn 4:43-54 

8 Tue Ez 47:1-9, 12/Jn 5:1-16 

9 Wed Is 49:8-15/Jn 5:17-30 

10 Thu Ex 32:7-14/Jn 5:31-47 

11 Fri Wis 2:1a, 12-22/Jn 7:1-2, 10, 25-30 

12 Sat Jer 11:18-20/Jn 7:40-53 

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

http://www.nccbuscc.org/nab/bible/joshua/joshua5.htm#v6
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/exodus/exodus4.htm#v22
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/exodus/exodus12.htm#v12
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4TH SUNDAY OF LENT 

FROM PASTOR’S DESK -  

Z BIURKA PROBOSZCZA 
 

DON’T REFUSE GOD’S MERCY! 
Just last fall in the catholic church we star-

ted  a Year of Mercy. As we look  with 

faith  at our  Lenten decoration  - the cross  

we  can see  real the Love of God who is 

Mercy. The mercy of God could be experienced in  many 

different ways, but in the most visible way we can see it in 

the Sacrament of Penance. The Sacrament of Penance is an 

experience of the gift of God's boundless mercy. Not only 

does it free us from our sins but it also challenges us to have 

the same kind of compassion and forgiveness for those who 

sin against us. We are liberated to be forgivers. We obtain 

new insight into the words of the Prayer of St. Francis: "It is 

in pardoning that we are pardoned."  Christ instituted the 

Sacrament of  Penance when he appeared to the Apostles 

after the Resurrection. He gave them authority to forgive or 

retain sins when He pronounced these words: "As the Father 

hath sent Me, I also send you. When He had said this, He 

breathed on them; and He said to them: ‘Receive the Holy 

Ghost. Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; 

and whose sins you shall retain, they are retained’ "(John 

20:21-23). Christ gave the Apostles the power to forgive 

sins, but this did not end with their death. It was given to 

them in view of their capacity as bishops and priests and be-

cause of this, as a permanent institution in the Church – just 

as they had a mission to teach and baptize all nations. Christ 

foresaw that His people would fall into sin; therefore they 

would need forgiveness in order to be saved. The Sacrament 

of Penance is God's gift to us so that any sin committed after 

Baptism can be forgiven. In confession we have the opportu-

nity to repent and recover the grace of friendship with God. 

It is a holy moment in which we place ourselves in his pres-

ence and honestly acknowledge our sins, especially mortal 

sins. With absolution, we are reconciled to God and the 

Church. The Sacrament helps us stay close to the truth that 

we cannot live without God. While all the Sacraments bring 

us an experience of the mercy that comes from Christ's dying 

and rising, it is the Sacrament of Reconciliation that is the 

unique Sacrament of mercy. The Sacrament of Penance is 

one of the Church's precious treasures, since authentic world 

renewal is accomplished only through forgiveness. Nothing 

can improve the world if evil is not overcome. Evil can be 

overcome only by forgiveness. Certainly, it must be an effec-

tive forgiveness; but only the Lord can give us this forgive-

ness, a forgiveness that drives away evil not only with words 

but truly destroys it. Only suffering can bring this about and 

it has truly taken place with the suffering love of Christ, from  

 whom we draw the 

power to forgive." The 

example of mercy that it 

demonstrates, tells us 

that God loves us – all of 

us – no matter how great 

our sins. He wants us to 

recognize that His mercy 

is greater than our sin, so 

that we will put our trust 

in Him. Thus, all will 

come to share His joy. 

The graces of His mercy 

are dependent upon our 

trust, so that the more we 

trust in Jesus, the more 

graces and blessings we will receive. He gave us one exam-

ple of the depth of His mercy in the parable of the prodigal 

son. In this parable, a man with two sons gave to the young-

est his inheritance. The young man went out and wasted his 

fortune on riotous living. Soon afterwards, there was a fam-

ine in the country and he lost all he had. He found employ-

ment with a swine farmer, but such was his fate that even the 

swine were given better nourishment than he was. So he said 

to himself, "How many hired men in my father’s house have 

bread in abundance, while I am perishing here with hunger! I 

will get up and go to my father, and will say to him, ‘Father, 

I have sinned against God and against you. I am no longer 

worthy to be called your son; take me as one of your hired 

men.’ " And he rose and went to his father. While he was yet 

a long way off, his father saw him and was moved with com-

passion, and ran and fell upon his neck and kissed him. And 

the son said to him, "Father, I have sinned against God and 

against you. I am no longer worthy to be called your son." 

But the father said to his servants, "Fetch quickly the best 

robe and put it on him, and give him a ring for his finger and 

sandals for his feet; and bring out the fattened calf and kill it. 

Let us eat and make merry; because my son was dead, and 

has come to life again; he was lost, and is found." And they 

had a great feast in honor of his return. This is only a com-

parison of what occurs in Heaven when one sinner re-

turns to God after, perhaps, many years of living in sin.  So, 

do not be afraid to kneel down and  confess your wrong do-

ings. After all we are all sinners, only God is sinless! Let us 

invite members of our families  and  friends  to take advan-

tage of the special Lent time. Let us fully participate in our 

Parish Lenten Retreat, which we will start  on the weekend 

of The Palm Sunday. So do you missionary work, go out and 

invite people to join us ! 
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KOLEKTY 
Kolekta I - $1,888.00; Kolekta II - $1,250.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Easter Flowers- Kwiaty na Wielkanoc”. 

 

CHURCH DONATIONS: 
♦ by Anna & Piotr Zieliński - $50; Mark Górny -$50. 

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, Stanisław Cholewa. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

4 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. 

Obecność obowiązkowa. 

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       

"With God All Things  

                Are Possible" Matthew 19:26 

WELCOME NEW PARISHIONERS. Serdecznie wita-

my nowych parafian - Michała i Agnieszkę Szymańskich 

z synem Oliwierem. Cieszymy się Wami i pragniemy, 

abyście w naszej Wspólnocie czuli się jak najlepiej - jak w 

swoim własnym domu. Niech dobry Bóg ma Was w swo-

jej opiece, a Matka Boża wyprasza potrzebne łaski. Fajnie, 

że jesteście! Szczęść Wam Boże!    

   P.S. Jeśli jesteś nowy w naszej Wspólnocie to serdecz-

nie Cię witamy i prosimy o przedstawienie się probosz-

czowi, O. Jerzemu Żebrowskiemu.  

ZMARLI 
 

          Śp. JAN ROCHALSKI JAN ROCHALSKI     

  Śp. KRYSTYNA SZURGOCIŃSKI KRYSTYNA SZURGOCIŃSKI   

      

          Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie  

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE 

Weekend 11-13 marca 2016, Amerykańska Czę-

stochowa. Szczegóły na plakacie. Zachęcamy! 

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-

na dekoracja w kościele była piękna.  

 NIE ODRZUCAJ  

BOŻEGO  

MIŁOSIERDZIA 

 

  Jesienią ubiegłego roku w 

kościele katolickim rozpoczę-

liśmy Rok Bożego Miłosier-

dzia. Tegoroczna dekoracja 

na Wielki Post- krzyż przypo-

mina nam o miłosiernej  mi-

łości  Boga do człowieka.  

Boże Miłosierdzie przejawia 

się w wieloraki sposób, jed-

nak najpełniej ujawnia się w 

Sakramencie Pojednania. Sakrament Spowiedzi ukazuje 

głębię Bożego Miłosierdzia.  W tym sakramencie Bóg 

uwalnia nas z naszych grzechów, ale zarazem wzywa  do 

postawy podobnej względem naszych bliźnich. Jesteśmy 

uwolnieni z grzechów, aby przebaczać innym!   

  Pan Jezus ustanowił Sakrament Pojednania, gdy po swo-

im zmartwychwstaniu objawił się swoim zalęknionym 

jeszcze apostołom.  Dał im wtedy władzę odpuszczania 

grzechów mówiąc " Jak Ojciec mnie  posłał  tak i Ja was 

posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie 

grzechy będą im odpuszczone, komu zatrzymacie będą 

zatrzymane" ( Jan20:21-23) Władzę odpuszczania grze-

chów posiadają biskupi i kapłani poprzez co  tajemnica 

Bożego Miłosierdzia poprzez misję Chrystusowego Ko-

ścioła rozciąga się na wszystkie pokolenia.  Sakrament 

Pojednania przywraca nam zatracone dziecięctwo boże i 

umacnia zranioną duszę. Sakrament Spowiedzi wprowa-

dza na nowo pokój do ludzkich serc i poprzez akt przeba-

czenia przywraca nam i światu utracony pokój.  Zło zosta-

je przezwyciężone przez akt przebaczenia. Przebaczająca 

moc  Sakramentu Pojednania płynie z krzyża i zbawczej 

męki Pana Jezusa. Boże Miłosierdzie mówi nam, że Bóg 

kocha każdego z nas, bez względu na to jakim " jarzmem" 

grzechu jesteśmy  obciążeni. Boże Miłosierdzie jest nie-

porównywalnie większe niż nasze grzechy. Tajemnicę 

Bożego Miłosierdzia wspaniale obrazuje przypowieść   o 

"Synu marnotrawnym" z dzisiejszej Ewangelii. Ojciec nie 

odrzuca syna, który roztrwonił jego majątek, splamił jego 

dobre imię...    

Na wieść, że zatracony syn po niechlubnym doświadcze-

niu powraca do domu, ojciec ze łzami w oczach  wybiega 

mu na spotkanie - a potem ubiera go w najlepsze szaty i 

urządza wielką ucztę. Jego syn był zagubiony, teraz odna-

lazł się - więc trzeba się radować!  To jest tylko niezgrab-

nym porównaniem do radości jaka powstaje w niebie, gdy 

nawraca się grzesznik, który czasem przez lata żył  w nie-

woli grzechu.    W naszej Wspólnocie od czasu Środy Po-

pielcowej  przeżyliśmy niespodziewane odejścia kilku 

Polaków. Niech pozostałe dni Wielkiego Postu-  tego wy-

jątkowego czasu w życiu liturgicznym kościoła naznaczą 

się naszym zbliżeniem do Miłosiernego Boga.  

Nie lękajmy się klęknąć przy kratkach konfesjonału. Pamię-
tajmy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami - tylko Bóg jest 

bez grzechu! Zaprośmy członków naszych rodzin, przyjaciół, 
sąsiadów, znajomych na niedzielną Mszę świętą  i wielko-
postne nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. 

Weźmy udział w Wielkopostnych Rekolekcjach, które roz-
poczną się w Niedzielę Palmową. Będzie też okazja do spo-
wiedzi. 

Wykonajmy misjonarską pracę i przyprowadźmy innych do 
Chrystusa. Pamiętajmy, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, 
ale by się nawrócił i żył i aby poprzez dobre życie na tej zie-

mi zasłużył sobie na życie wieczne w niebie!  Bądźmy mą-
drzy "Bożą Mądrością" , twardo stąpajmy po tej ziemi, ale 

zawsze miejmy wzrok skierowany w stronę nieba - bo cóż za 
korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na 
duszy szkodę poniósł"?  Mamy tylko jedno życie, nie wolno 

go nam zmarnować! Nie odrzucajmy darowego daru Bożego 
Miłosierdzia! 

HAPPY BIRTHDAY TO OUR PARISHIONER 

HALINA PAROL  CELEBRATING  HER 18+ 

BIRTHDAY. WE WISH YOU ALL THE BEST, 

GOOD HEALTH AND MAY GOD SHOWER 

YOU WITH HIS GRACES. 100 LAT!! 

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. 
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