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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, April 23, 2016 

      8:00 am  † Alina, Marianna, Henryk Jakubiak, Franciszek Wygonowski 

                      — Rodzina 

    10:00 am  - Msza św. z okazji 50-lecia Szkoły Jęz. Polskiego im. Św. Jana  

                    Pawła II 

      4:00 pm  - For Parishioners - Za Parafian       

      7:00 pm † Bronisław, Stanisław, Antoni Biernat—  Brat z rodziną  

5TH SUNDAY OF EASTER, APRIL 24, 2016 

      8:00 am  † Stanisław, Genowefa, Jan Ubowski— Brat i bratowa 

      9:30 am  † Aleksander & Stefania Leniewicz— Family 

 

 

       

 

 

 

 

Monday, April 25,  2016             

      7:00 am  † Mark Wróbel— Alicja Slapak 

      7:00 pm  - O błog. Boże i prowadzenie dla Anny i jej dzieci z okazji jej  

                     urodzin -  Rodzice 

Tuesday, April 26, 2016 

      7:00 am   † Piotr & Kazimiera Matwiejczuk — Children 

                     † Józef  Wiencis (1. roczn.)— Goddaughter with family 

                    - For health and God’s blessings for Zofia Szydłowska & Lucyna  

                     Sikora - Daughter & sister 

      7:00 pm  † Janusz Jadkowski, Edward Szponar— Zofia 

                     † Genowefa, Alfons i Józef Wiencis— Halina Parol z rodziną 

                     † Edward Suski - Żona z córkami 
Wednesday, April 27,  2016 

     7:00 am   † Mark Wróbel— Krystyna Stec 

     7:00 pm   † Arek Chludziński— Daniel z rodziną 

Thursday, April 28,  2016 

      7:00 am   † Bożena Banasiak— Maria Makar 

      7:00 pm  - O Boże błog., zdrowie i siły dla osób chorych i uzależnionych  

                     w naszej parafii 

                    - O zdrowie i Boże błog. dla Alicji z okazji 70 urodzin - Maria 

Friday, April 29, 2016 

      7:00 am  † John & Feliksa Piasecki— Family 

      7:00 pm  † Weronika i Antoni Słowiński— Córka 

Saturday, April 30, 2016 

      8:00 am  † Stefania i Julian Król - Syn z rodziną 

      4:00 pm  † Lena Smigielska - Family  

      7:00 pm  - For Parishioners - Za Parafian       

6TH SUNDAY OF EASTER, MAY 1, 2016 

     8:00 am   † Józef Pelczar (1.roczn.)— Żona z dziećmi 

     9:30 am   † Tadeusz Samul (1st anniv.) — Daughter & family 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

11:00 am    - O dalsze łaski i Boże błogosławieństwo z okazji urodzin  

                     - Własna 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Mieczysław Gugała— Jadwiga Osmak 

- Msza dziękczynna za wyzdrowienie Neli Olejnik  

- Dziękczynna w rocznicę ślubu z prośbą o dalsze błog. - Własna  

  11:00 am   - Za Ojczyznę w Dniu Konstytucji 3 Maja — Weterani Pl.# 37 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Tomasz Wojdakowski — Żona i dzieci 

† Stanisław Cholewa— Dzieci z klasy 6-tej 

† Czesław Teul— Rodzina Nowak 

- O zdrowie i Boże błog. dla Marii z okazji urodzin - Maria 

 New For All Ages 
   By God's goodness and compassion, the doors 

of His kingdom have been opened to all who have 

faith, Jew or Gentile. 

   That's the good news Paul and Barnabas procla-

im in today's First Reading. With the coming of 

the Church- the new Jerusalem John sees in toda-

y's Second Reading - God is "making all things 

new." 

   In His Church, the "old order" of death is pas-

sing away and God for all time is making His 

dwelling with the human race, so that all peoples 

"will be His people and God Himself will always 

be with them." In this the promises made through 

His prophets are accomplished (see Ezekiel 

37:27; Isaiah 25:8; 35:10). The Church is "the 

kingdom for all ages" that we sing of in today's 

Psalm. That's why we see the Apostles, under the 

guidance of the Spirit, ordaining "presbyters" or 

priests (see 1 Timothy 4:14; Titus 1:5).  Anointed 

priests and bishops will be the Apostles' succes-

sors, ensuring that the Church's "dominion endu-

res through all generations" (see Philippians 

1:1, note that the New American Bible translates 

episcopois, the Greek word for bishops, as 

"overseers").   Until the end of time, the Church 

will declare to the world God's mighty deeds, 

blessing His holy name and giving Him thanks, 

singing of the glories of His kingdom. In His 

Church, we know ourselves as His "faithful 

ones," as those Jesus calls "My little children" in 

today's Gospel. We live by the new law, the "new 

commandment" that He gave in His final hours. 

The love He commands of us is no human love 

but a supernatural love. We love each other as 

Jesus loved us in suffering and dying for us. We 

love in imitation of His love. This kind of love is 

only made possible by the Spirit poured into our 

hearts at Baptism (see Romans 5:5), renewed in 

the sacrifice His priests offer in every Mass. By 

our love we glorify the Father. And by our love 

all peoples will know that we are His people, that 

He is our God.                Dr. Scott Hahn 

 

Scripture for the week of April 24, 2016 

24 SUN Acts 14:21-27/Rv 21:1-5a/Jn 13:31-33a,  
34-35 

25 Mon 1 Pt 5:5b-14/Mk 16:15-20 

26 Tue Acts 14:19-28/Jn 14:27-31a 

27 Wed Acts 15:1-6/Jn 15:1-8 
28 Thu Acts 15:7-21/Jn 15:9-11 

29 Fri Acts 15:22-31/Jn 15:12-17 

30 Sat Acts 16:1-10/Jn 15:18-21 

1 SUN Acts 15:1-2, 22-29/Rv 21:10-14, 22-23/
Jn 14:23-29 

http://www.usccb.org/nab/bible/ezekiel/ezekiel37.htm#v27
http://www.usccb.org/nab/bible/ezekiel/ezekiel37.htm#v27
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah25.htm#v8
http://www.usccb.org/nab/bible/isaiah/isaiah35.htm#v10
http://www.usccb.org/nab/bible/1timothy/1timothy4.htm#v14
http://www.usccb.org/nab/bible/titus/titus1.htm#v5
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/philippians/philippians1.htm
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/philippians/philippians1.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/romans/romans5.htm#v5
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5TH SUNDAY OF EASTER 

       50 lat minęło… 
Szkoła Języka Polskiego im. św. 
Jana Pawła II w Bostonie ma długą 

historię. Jej początki związane są z 
powstaniem polskiego kościoła i 

sięgają do pierwszych lat ubiegłego 

stulecia. Jednak dopiero 1966 rok to 
oficjalna data założenia Sobotniej 

Szkoły Języka Polskiego w tej for-
mie, w jakiej funkcjonuje do dziś.  

Początki były trudne. Emigranci z 

Polski chcieli zachować swoją naro-
dową i religijną tożsamość, dlatego wybudowano kościół, w któ-

rym mogły być odprawiane msze święte po polsku oraz dołożono 

starań, aby młodsze pokolenie nie zapomniało ojczystego języka. 
Regularne nauczanie języka polskiego rozpoczęto w 1906 roku, 

natomiast szkołę jako samodzielny budynek oddano do użytku pięć 
lat później. Edukacją zajęły się sprowadzone z Bufallo siostry za-

konne ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.  

W 1966 roku, z inicjatywy Włodzimierza Pisarskiego, ówczesnego 
prezesa miejscowego oddziału Związku Narodowego Polaków oraz 

wiceprezes Związku Barbary Tomaszewskiej, powstała Sobotnia 

Szkoła Języka Polskiego. Barbara Tomaszewska została też pierw-
szym dyrektorem tej placówki i kierowała nią przez kilka pierw-

szych lat.  
W 1972 dyrektorem został Jan Kowalczyk. Potem szkołą zarządzali 

Aleksander Biedak, Barbara Przybylska, Wiesława Lauser i Małgo-

rzata Biedak. Po 1986 roku kierownictwo Polskiej Szkoły objął 
najpierw miejscowy duszpasterz, ks. Andrzej Sujka, a następnie 

Marta Brodowska i Beata Kozak. Od 2000 roku placówką zarządza 

dyrektor Jan Kozak, natomiast funkcję wicedyrektorów pełnią Mał-
gorzata Klincewicz i Joanna Momot – Shulman. 

Szkoła należy do sieci szkół zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół 
Dokształcających z siedzibą w Nowym Jorku.  

Grono pedagogiczne tworzy grupa siedemnastu nauczycieli. Peda-

gogów wspiera Komitet Rodzicielski w składzie: przewodnicząca 
Barbara Franks, wiceprzewodnicząca Barbara Bilińska Bolec i 

Waldemar Świercz. 
Szkoła liczy aktualnie około 160 dzieci, które uczą się w dwóch 

oddziałach przedszkolnych i klasie zerowej oraz w klasach I-VIII, 

jednak są plany aby uruchomić naukę także w ramach klas liceal-
nych – to umożliwiałoby młodzieży przystąpienie do egzaminu 

certyfikowanego z języka polskiego. 

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, w cyklu czterogodzinnym. 
Nauka opiera się o trzy bloki tematyczne: język polski, historia oraz 

geografia, z szeroko pojętymi elementami polskiej tradycji. 
Uczniowie w każdym roku biorą udział w różnych szkolnych i mię-

dzyszkolnych konkursach, między innymi w konkursie recytator-

skim i praktycznie co roku odnoszą znaczące sukcesy.  
Również kadra pedagogiczna oraz osoby pracujące na rzecz szkoły 

to powód do dumy – w ciągu ostatnich kilku lat aż siedem osób 

zostało wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a 
ośmiu nauczycieli otrzymało Nagrodę Prezesa Centrali Szkół Do-

kształcających. 
Szkoła mieści się w budynku posadowionym obok polskiego ko-

ścioła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to doskonała lokali-

zacja, w samym centrum tzw. Polskiego Trójkąta, jak od ośmiu lat 
oficjalnie nazywana jest polska dzielnica Bostonu.  

 Ważne fakty i daty z życia szkoły 
• Szkoła posiada własne logo: przedstawia ono wpisane w okrąg 

roześmiane buzie dzieci nad książką w biało-czerwonej okładce, na 

której widnieje napis: język polski. Zostało zaprojektowane przez 
plastyków bostońskich: Michała Sajnackiego i Annę Leliwę-Win. 

 • W roku 1988 Polska Szkoła zyskała patrona – w 10. rocznicę 

wyboru naszego rodaka na Stolicę Piotrową zostało jej nadane imię 
papieża Jana Pawła II. Od kanonizacji naszego papieża w 2014 

roku pełna nazwa placówki brzmi: Szkoła Języka Polskiego im. św. 

Jana Pawła II w Bostonie. 
• Od 2000 roku szkoła regularnie uczestniczy w odbywających się 

we wrześniu w Bostonie Dożynkach Parafialnych, na stałe już wpi-
sała się w to wydarzenie. 

• Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi (Polska) i 

tamtejszy oddział Wspólnoty Polskiej organizuje spotkanie szkół, 
których patronem jest papież z Polski. Szkoła z Bostonu wzięła w 

takim spotkaniu udział dwukrotnie – w 2007 i 2015 roku. Dla 
uczniów były to wyjątkowe okazje, aby poznać kraj i sprawdzić 

swoje umiejętności językowe. 

• W maju 2008 roku Polska Szkoła była gospodarzem X Zjazdu 
Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w USA. Z tej 

okazji do Bostonu zawitało prawie 500 nauczycieli i członków 

Komitetów Rodzicielskich. Przybyli także przedstawiciele władz z 
Polski, na czele ze śp. Krystyną Bochenek, pełniącą wówczas funk-

cję wicemarszałka Sejmu, dyplomaci oraz liczni delegaci środo-
wisk naukowych z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Było to 

dla bostońskiej placówki ważne wydarzenie i wielki sukces organi-

zacyjny. 
• Od ośmiu lat w Polskiej Szkole organizowana jest zbiórka darów, 

które następnie trafiają do potrzebujących Polaków i osób pocho-

dzenia polskiego w okręgu żytomierskim na Ukrainie. Akcję pomo-
cy tamtejszym mieszkańców koordynuje ks. Jerzy Skwierczyński, 

który przy każdej okazji odwiedza Boston, aby osobiście podzięko-
wać za okazywane wsparcie. 

• W 2008 roku zaczął działać szkolny chór: „Promyki św. Jana 

Pawła II”. Inicjatorką powstania chóru dziecięcego była Marta Ma-
lewska, obecnie jej dzieło kontynuuje Marta Saletnik. Finansowany 

przez szkołę chór reprezentuje bostońską placówkę w przeglądach 
chórów, bierze udział w licznych koncertach noworocznych, swo-

imi występami uświetnia także różne wydarzenia – m. in. uroczy-

stości parafialne. „Promyki” zaprezentowały się również podczas 
XIII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Nowym Jorku w 2014 r.  

• W październiku 2011 r. w Polskiej Szkole odbyły się uroczyste 

obchody 100-lecia Nauczania Języka Polskiego w Bostonie. Zgro-
madziły one liczne grono znamienitych gości. 

• Od kilku lat młodzież z polskiej placówki w Bostonie uczestniczy 
w dorocznych rekolekcjach dla uczniów polonijnych szkół, które 

organizowane są przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających i 

odbywają się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Często-
chowskiej w Doylestown w Pensylwanii, czyli w tzw. Amerykań-

skiej Częstochowie. 
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KOLEKTY 
Kolekta I -$1,858.00, Kolekta II -$1,098.00 

 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Help Our Parish Expenses - Nasze wsparcie w wydat-

kach parafialnych ”. 
Flowers donation by Alicja Kozakiewicz-$50; Easter party 
donation by Janina Modzelewska -$40; In memory of Krupa, 
Powichrowski & Marois Families by Helen Marois -$500.    
Dziękujemy raz jeszcze organizatorom i uczestnikom byłego  
spotkania z minister Marią Anders za złożoną donację  -$480 
za korzystanie z parafialnej sali. Dziękujemy i  serdeczne 
Bóg zapłać! 

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, 

Helen Balon, Frederick Schueler. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA PARAFIALNĄ ŚWIĘCONKĘ 
W ubiegłą niedzielę w radosnej i rodzinnej  odbyła się  trady-
cyjna Święconka naszej Parafii. Dziękujemy Wszystkim, 

którzy przygotowali pyszne jedzenie, przygotowali i po-
sprzątali salę i kuchnię, zapewnili nam piękną muzykę, prze-
prowadzili Loterię, pracowali w barze, serwowali jedzenie, 

napoje i pracowali na różnych innych wyznaczonych stano-
wiskach. Dziękujemy naszym dzieciom i młodzieży i 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób dołożyli swoją 
przysłowiową cegiełkę do wspólnego dzieła. Harmonijna 
praca Wszystkich dała nam poczucie Wspólnoty, która potra-

fi się nie tylko modlić, ale także wspólnie się bawić w myśl 
zasady, że Wszyscy Polacy to Jedna Rodzina...! Jesteśmy 
Parafialną -Bożą- Polonijną Rodziną i cieszymy się z tego, 

gdy we Wspólnocie razem spędzamy niezapomniane chwile. 
Dziękujemy Wszystkim naszym Parafianom i gościom za 

mile spędzony wspólny czas. Najmłodszy uczestnik Świę-
conki miał tylko 4 tygodnie i już świetnie się z nami bawił. 
Szczegółowe rozliczenie ukaże się w przyszłym biuletynie. 

Raz jeszcze Wszystkim gorąco dziękujemy i składamy ser-
deczne Bóg zapłać! 
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PARISH COUNCIL ELECTIONS / WYBORY DO 

RADY PARAFIALNEJ 
Zachęcamy naszych Parafian do zgłaszania kandydatów 

do w/w rad . Każdy może zgłosić maksymalnie 3 kan-

dydatów do Rady Parafialnej i jednego kandydata do 

Rady Finansowej. W końcowym procesie zostanie wy-

branych 5 członków Rady Parafialnej i 2 członków Ra-

dy Finansowej. Tyle samo zostanie mianowanych przez 

Proboszcza.  

  Członkowie do w/w Rad muszą spełniać następujące 

warunki: 

- być katolikiem zarejestrowanym i aktywnym w naszej 

Parafii przez przynajmniej 6 miesięcy; 

- uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła; 

- być osobą dorosłą ( powyżej 18 lat), cieszącą uzna-

niem Wspólnoty, kochającą Kościół, zdolną do  efek-

tywnej pracy   w  grupie, kooperatywną, dyskretną  i 

zawsze dbającą o dobre imię i prestiż  naszej Parafii. 

Mile widziane osoby władające dwoma językami. 
 

We will soon have Parish Council elections. Our Paris-

hioners are asked to suggest names of possible candida-

tes. 

Each adult (18+) Parishioner may propose three candi-

dates to the Parish Council and one to the Finance Co-

uncil. Only five members of Parish Council and two 

members of Finance Council will be elected, and the 

same number will be appointed by the pastor.  

Qualifications of the candidates: 

¨ A Catholic who has been registered and active in the 

parish at least for the last 6 months; 

¨ Participation in the sacramental life of the Church; 

¨ Age 18 or older, with good reputation in our Christian 

community, loving the Church, flexible and willing 

to work in a team, cooperative and discreet and ca-

ring for a good name and prestige of our Parish. 

Also willing to dedicate their free time and skills to 

the Parish. Preferably bilingual. 

 PODZIĘKOWANIE 

Dziękujemy serdecznie tym, z grona Nowo Bierzmowanej 

Młodzieży, którzy jako podziękowanie Wspólnocie za 

życzliwość i modlitewne wsparcie   zaangażowała się w 

pomoc podczas ostatniej Parafialnej  Święconki. Dzięku-

jemy rodzicom za donację $200 na potrzeby naszego ko-

ścioła i $150 na  obiad dla  kapłanów przybyłych na bierz-

mowanie. W szczególny sposób raz jeszcze dziękujemy 

Ojcu Diakonowi Wojtkowi za przygotowanie młodzieży 

do Sakramentu Bierzmowania. 

Dziękujemy Pani Renacie i Beacie za dekoracje ołtarza. 

 CATHOLIC APPEAL  
The 2016 Catholic Appeal campaign is well underway at 

Our Lady of Czestochowa Parish. So far, 107 parishioners 

have participated, and together, we have raised $14,185 

toward our parish goal of $17,414. Thank you to all who 

already have participated. Your generosity will benefit 

hundreds of pastoral, charitable, and educational programs 

at work within the Archdiocese of Boston, and at Our La-

dy of Czest6ochowa Parish. With $3,229 left to raise, we 

need the participation of every parishioner. If you have yet 

to participate in this year’s Catholic Appeal, please 

pledge online at bostoncatholicappeal.org or complete a 

pledge form available in the back of the church. 

  WITAMY NOWYCH KANDYDATÓW NA 

MINSTRANTÓW 
Są to dzielni chłopcy Adam Malupin i Peter Niziołek. Cie-

szymy się nimi i zapraszamy innych do pójścia w ich śla-

dy. Służba Chrystusowi przy ołtarzu jest wielkim zaszczy-

tem i źródłem błogosławieństwa dla całej rodziny. Nabór 

do grona ministranckiego trwał będzie do końca roku 

szkolnego. Uroczyste przyjęcie nowych kandydatów pla-

nujemy na koniec września. 

SAVE THE DATE 
 Polish Fest Maj 1, 2016 12:00 - 6:00 PM, Polish Ame-

rican Citizens Club, 82 Boston Street, Dorchester; 

 Mother’s Day, Maj 8, 2016 - w tym dniu w Kościele 

MBCz rozpoczynamy Modlitwy za Mamy. Z tyłu Ko-

ścioła zostały wyłożone koperty na tę okazję; 

 I Komunia Św. w naszym Kościele, 15 Maja, 2016 

godz. 11:00 AM; 

 Spring Fest, Maj 22, 2016, 12:30 -5:00 PM; Organiza-

torzy: Parafia MBCz oraz Fundacja Kultury Polskiej; 

ZAPRASZAMY / ALL ARE WELCOME! 


