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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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Easter Saturday, April 2, 2016, Sobota w Oktawie Wielkanocy 

      8:00 am  † Tomasz Wojdakowski — Żona i dzieci 

      4:00 pm  † Chester Murawski, John & Jeanette Gannon  —  Niece                              

      7:00 pm  † Leszek Szonert, Teresa Zaleska —  Żona i córka 

 

DIVINE MERCY SUNDAY, APRIL 3, 2016, NIEDZIELA MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  BBOŻEGOOŻEGO 

      8:00 am   † Władysława Grodzka — Siostra z rodziną 

     9:30 am   † Marek Wróbel — Mariusz & Natalia Paczuski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3:00 pm   - NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Monday, April 4,  2016, The Annunciation of The Lord             
       7:00 am  † Krystyna Szurgocińska— Alicja Wiktorowski, Aneta Pokorski 

       7:00 pm  † Tadeusz Susoł— Andrzej Zgiet 
 

Tuesday, April 5, 2016 
    7:00 am    † Bronisława Dowgiert— Cezary i Wanda Cielesz 

    7:00 pm     † Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych  

                      i Dobrodziejów Zakonu oraz członków FZŚ 
   

Wednesday, April 6,  2016 
     7:00 am    

     7:00 pm   † Elżbieta Podgajna (1. roczn.)— Stenia, Nina i Mariola z rodzinami 

 

Thursday, April 7,  2016 
     7:00 am   † Genowefa Wiencis— Maria 

      7:00 pm  † Kazimierz Królikowski — Rodzina  

                     † Antoni Żelechowski (1.roczn.) — Rodzina Bramowskich 

       † Rafał Glanda— Elżbieta i Henryk Jurek 

 

Friday, April 8, 2016 

     7:00 am   † John & Jean Adamczek— Joyce Ellis  

      7:00 pm   - O zdrowie i Boże błog. dla Małgorzaty i Krystiana Sokołowskich  

                      z dziećmi —  Własna 
 

Saturday, April 9, 2016 

      8:00 am  † Ewa Krajewska— Mieczysław z Anną 

      4:00 pm  † John Schreffer  —  Daughter Donna                         

      7:00 pm  † Leszek Szymański —  Córka z mężem 

 

SUNDAY, APRIL 10, 2016 

     8:00 am   † Ewa Sendrowska (12.roczn.)— Rodzice i rodzeństwo 

                     † Marian Sendrowski— Rodzina Krajewskich 

     9:30 am   - For Parishioners - Za Parafian  

 

 

 

 

 

      

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

11:00 am     - For Parishioners - Za Parafian  

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Rafal Glanda  —  Maria 

† Paul Menezes  —  Maria Matel 

- O zdrowie i Boże błog. dla Anny Laszczkowskiej w dniu urodzin  

                    —  Przyjaciele 

- O zdrowie i Boże błog. dla Celiny Leończuk z okazji urodzin  

                    — Córka z rodziną 

  11:00 am   † Za Zmarłych w Katastrofie Smoleńskiej— Szkoła Jęz. Polskiego 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji: 

- O zdrowie i Boże błog. dla Marianny w dniu 17-tych urodzin oraz o udaną 

operację— Rodzice 

  Breath of New Life 
        The prophet Daniel in a vision saw "One like 

the Son of Man" receive everlasting kingship (see 

Daniel 7:9-14). John is taken to heaven in today's 

Second Reading where He sees Daniel's prophecy 

fulfilled in Jesus, who appears as "One like a Son 

of Man." 

        Jesus is clad in the robe of a High Priest (see 

Exodus 28:4; Wisdom 18:24) and wearing the 

gold sash of a King (see 1 Maccabees 10:89). He 

has been exalted by the right hand of the Lord, as 

we sing in today's Psalm.     

 His risen body, which the Apostles touch 

in today's Gospel, has been made a life-giving 

Spirit (see 1 Corinthians 15:45).   

 As the Father anointed Him with the 

Spirit and power (see Acts 10:38), Jesus pours out 

that Spirit on the Apostles, sending them into the 

world "as the Father has sent Me."  

 Jesus "breathes" the Spirit of His divine 

life into the Apostles - as God blew the "breath of 

life" into Adam (see Genesis 2:7), as Elijah's 

prayer returned "the life breath" to the dead child 

(see 1 Kings 17:21-23), and as the Spirit breathed 

new life into the slain in the valley of bones (see 

Ezekiel 37:9-10).    

 His creative breath unites the Apostles - 

His Church - to His body, and empowers them to 

breathe His life into a dying world, to make it a 

new creation.    

 In today's Gospel and First Reading, we 

see the Apostles fulfilling this mission, with po-

wers only God possesses - the power to forgive 

sins and to work "signs and wonders," a biblical 

expression only used to describe the mighty 

works of God (see Exodus 7:3; 11:10; Acts 7:36).

 Thomas and the others saw "many other 

signs" after Jesus was raised from the dead. They 

saw and they believed.   

 They have been given His life, which 

continues in the Church's Word and sacraments, 

so that we who have not seen might inherit His 

blessings, and "have life in His name." 

    Dr. Scott Hahn 

 

Scripture for the week of April 3, 2016 

3 SUN Acts 5:12-16/Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 

20:19-31 

4 Mon Is 7:10-14; 8:10/Heb 10:4-10/Lk 1:26-38 

5 Tue Acts 4:32-37/Jn 3:7b-15 

6 Wed Acts 5:17-26/Jn 3:16-21 

7 Thu Acts 5:27-33/Jn 3:31-36 

8 Fri Acts 5:34-42/Jn 6:1-15 

9 Sat Acts 6:1-7/Jn 6:16-21 

10 SUN Acts 5:27-32, 40b-41/Rv 5:11-14/Jn 21:1-19 

or 21:1-14 

http://www.usccb.org/nab/bible/daniel/daniel7.htm#v9
http://www.usccb.org/nab/bible/exodus/exodus28.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/wisdom/wisdom18.htm#v24
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/1maccabees/1maccabees10.htm#v89
http://www.usccb.org/nab/bible/1corinthians/1corinthians15.htm#v45
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/acts/acts10.htm#v38
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/genesis/genesis2.htm#v7
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/2samuel/2samuel17.htm#v21
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/ezekiel/ezekiel37.htm#v9
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/exodus/exodus7.htm
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/exodus/exodus11.htm#v10
http://www.nccbuscc.org/nab/bible/acts/acts7.htm#v36
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DIVINE MERCY  SUNDAY 

FROM PASTOR’S DESK 
 

NIEDZIELA BOŻEGO  

MIŁOSIERDZIA. 
Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia 

w pierwszą niedzielę po Zmartwych-

wstaniu Chrystusa przeżywamy Nie-

dzielę Bożego Miłosierdzia. Jako Pola-

cy cieszymy się, że to z naszego narodu  

w ostatnich czasach Bóg wybrał dwie wielkie postacie, 

które swoją misją na ziemi ubogaciły cały Kościół Po-

wszechny. Siostra Faustyna Kowalska stała się prostym 

narzędziem w ręku Boga, by ogłosić  narodom  Miłosierną 

Miłość Stwórcy. W swoich zbawczych planach  Bóg  po-

służył się jednym z  największych  z rodu Polaków, uwa-

żanym za jednego z największych  papieży w historii ko-

ścioła, świętego dziś Jana Pawła II, aby to właśnie on  

ukazał światu niezgłębione Boże Miłosierdzie. Do tego 

celu posłużył się Pan Bóg skromną, pokorną dziewczyną  

z polskiego narodu. Kim ona była?  

Otóż Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 19-

05 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Sta-

nisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Postać 

św. Siostry Faustyny Kowalskiej nierozerwalnie łączy się 

z kultem Bożego Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał 

ją jako swoje narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustano-

wił ją swoim głosem. Tej prostej i niewykształconej, ale 

jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosier-

dzia. Nim to zadanie otrzymała- przeszła przez rozliczne 

doświadczenia, uciski i strapienia. Pochodziła bowiem z 

biednej i wielodzietnej rodziny chłopskiej, z Głogowca 

koło Turka. W dzieciństwie musiała więc ciężko praco-

wać, do szkoły podstawowej uczęszczała tylko przez 3 

zimy, by nauczyć się jedynie czytać, pisać i nieco racho-

wać. W 16 roku życia podjęła prace zarobkowe jako po-

moc domowa.  

W 20 r. Życia po wielu trudnościach wstąpiła do Zgroma-

dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i przeżyła tam 13 

lat. Pracowała w kuchni, ogrodzie, piekarni i przy furcie, 

w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wil-

nie i Krakowie. Doświadczała prób Krzyży, przechodziła 

oschłości wewnętrzne, silne pokusy przeciw wierze, po-

czucie całkowitego odrzucenia przez Boga, a także choro-

by i niezrozumienie ze strony otoczenia. Z jej dzienniczka 

dowiadujemy się, ze w czasie prywatnego objawienia w 

Płocku 22.02. 1931 r. otrzymała polecenie od Pana Jezu-

sa, by szerzyła kult Miłosierdzia Bożego, oraz postarała 

się o namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, ze 

wzoru jakiego widziała. Przeszedłszy przez wiele do-

świadczeń i chorobę gruźlicy płuc, 5 października 1938r. 

odeszła do Pana po nagrodę wieczną- zgodnie z zapowie-

dzi w 33r.- życia. Sława jej świętości i posłannictwa szyb-

ko rosła i sięgała daleko poza granice kraju. Ukoronowa-

niem tego jest beatyfikacja w Rzymie dn. 18.04.1993 r. 

przez Ojca Św. Jana-Pawła II, a następnie kanonizacja 

30.04.2000 r.  

 Do Sanktuarium w Krakowie- Łagiewnikach, gdzie znajduje 
się osławiony obraz Jezusa Miłosiernego i grób Siostry Fau-

styny, bardzo licznie pielgrzymują wierni z całego świata, by 
w tym miejscu wielbić Boże Miłosierdzie i wypraszać sobie 
łaski. Na czym polega to posłannictwo? Na przypomnieniu 

zawsze aktualnej prawdy wiary, Jej świadectwa życia, słowa 
i modlitwy i ufności. Pismo św. Potwierdza powyższe orze-
czenie: " Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się "/Mk6/.  Świętość 

życia siostry Faustyny i heroiczność jej cnót jest najlepszym 
dowodem potęgi i skuteczności działania Bożego Miłosier-
dzia w duszy wiernej natchnieniom Ducha Św. Pan Jezus 

przypomina przez s. Faustynę, co ostatecznie będzie się li-
czyło, a mianowicie Miłosierdzie Boże i Miłosierdzie nasze. 

S. Faustyna, odkrywając na nowo Boga bogatego w miłosier-
dzie, prowadzi nas na znane i nieznane drogi przystępu i do-
świadczenia Miłosierdzia Bożego. Całym swym życiem 

wielbiła Boga przez potęgowanie ufności i pragnienie całko-
witego przemienienia się, by żyć żywym odbiciem Miłosier-
dzia Bożego dla innych. To warunki jakie Pan Jezus stawiał 

S. Faustynie. 
Żywa pamięci o S. Faustynie, i rozliczne cuda zdziałane za 

Jej wstawiennictwem stały się podstawą do wzniesienia Jej 
na ołtarze, najpierw jako błogosławioną,, a w roku Jubile-

uszu 2000, 30 kwietnia ogłoszenie Jej święta przez Jana 

Pawła II. Uroczystość odbyła się w Krakowie i na placu św. 
Piotra w Rzymie-równocześnie za pomocą telemostu TV. 
Tak zaangażowany autorytet Urzędu Nauczycielskiego Ko-

ścioła w osobie Jana Pawła II w posłannictwo S. Faustyny, 
zobowiązuje nas synów i córki Kościoła do jej pełniejszego 
otwarcia się na to posłannictwo i docieranie z nim do wszyst-

kich dusz, zwłaszcza grzesznych i strapionych. Jest „darem 
Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią 

życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną 
prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i 
wzywa nas do głoszenia jej światu świadectwem życia, czy-

nem, słowem i modlitwą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVINE MERCY SUNDAY PROGRAM 

This Sunday there will be exposition of  the Blessed Sa-

crament starting after the 11 AM Mass until 3 PM.  Please 

join us in thanking God for the gift of our salvation. 

We ask parish groups for just one hour of adoration: 

-12:00 - 1:00 PM parents and families of First Holy Com-

munion and Confirmation groups, 

- 1:00 - 2:00 PM Veterans Post #37, 

- 2:00 - 3:00 PM Rosary Society.  

Everyone is most welcome. God gives us so many graces. 

Let’s give Him just one hour of our time. 
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KOLEKTY 
Holy Thursday -$1,322; Good Friday - $1,931;  

Easter Collection -$3,802. 
W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Fuel - Na ogrzewanie”. 
In memory of Stanley Balon by daughter-$50. 

Donation for children in Kenya by Polish Cultural  

Foundation -$200. 

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. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

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. 

NOWA PŁYTA ”PROMYKÓW”.  

Chórek dziecięcy ”Promyki  Św. Jana Pawła II” pracuje 

nad nową płytą. W związku z tym zbiera fundusze i po-

szukuje sponsorów. Już dziś jesteśmy wdzięczni za życzli-

wość i wsparcie naszych Parafian, które okazali po dzie-

cięcej Mszy świętej w ubiegłą niedzielę. 

    ZAPROSZENIE  
       Szkoła Języka Polskiego 
im. św. Jana Pawła II w Bosto-
nie świętuje 50-lecie swojego 
istnienia.  
     Zapraszamy na uroczystości 
związane z tym Jubileuszem 
które odbędą  się w dniu  

23 kwietnia 2016r., pod adresem: 
 655 Dorchester Ave.  
 South Boston, Ma 02127. 
     Historia szkoły jest nieodłącznie związana z losami pol-
skiej parafii  katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Południowym  Bostonie, utworzonej w 1893r.  
       Dumni z przynależności do wspólnoty parafialnej tego 
kościoła oraz do wspólnoty polonijnej Bostonu, pragnie-
my tegorocznym Jubileuszem wpisać się w obchody 1050 
rocznicy Chrztu i powstania Państwa Polskiego oraz Świa-
towych Dni Młodzieży w Krakowie, które przed laty po-
wołał do istnienia, patron naszej szkoły, św. Jan Paweł II. 
         W imieniu szkolnej społeczności: uczniów, rodziców  
i nauczycieli, serdecznie zapraszam do udziału i wspólne-
go świętowania tej tak ważnej dla naszej szkoły, rocznicy.  
                          Z poważaniem, dyrektor szkoły  
                                                   Jan Kozak 

CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

MMAXAX  EDWARDEDWARD  TUROLSKITUROLSKI 

04.10.2016 o godz. 11:00 am  

PARAFIALNA 

ŚWIĘCONKA    

będzie w niedzielę 17 kwiet-

nia, bezpośrednio po Mszy 

św. o godz. 11- ej. Jest to 

"Fundraiser" - rodzinne, pa-

rafialne wydarzenie. W tym 

dniu spotykamy się w Ro-

dzinie Parafialnej, aby po-

dziękować Bogu za Święta Zmartwychwstania 

Pana Jezusa. 

Potrzebujemy wolontariuszy: muzyka, pomoc w 

przygotowaniu jedzenia, upieczenie ciast, prowa-

dzenie baru, przygotowanie i posprzątanie sali 

etc.  Potrzebne są  fanty na Loterię i osoby, które 

loterię poprowadzą. Sugerujemy, aby nasza mło-

dzież, która w tym roku przyjmie Sakrament 

Chrześcijańskiej Dojrzałości była odpowiedzial-

na za serwowanie obiadu. Byłaby to dla nich for-

ma pokazania Wspólnocie ducha chrześcijańskiej 

odpowiedzialności za dobro naszej Parafii. Tak 

jak w rodzinnym domu tak i tu w Rodzinie Para-

fialnej Wszyscy razem pracujemy jako jedna 

drużyna. 

Chętnych mogących nam pomóc prosimy o kon-

takt z  biurem parafialnym lub O. Jurkiem, by-

śmy mogli wszystko dobrze zorganizować. Z gó-

ry serdecznie za pomoc dziękujemy. Pamiętajmy, 

że jest to nasza Wspólna sprawa. 

 

 PARISH EASTER PARTY  

Święconka, The Fundraiser for the parish, will 

be held on Sunday April 17, after the 11 AM 

Mass.  We need volunteers. If you would like to 

help, please call the office. All are invited! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTw6Wa8-jLAhXBlx4KHbqqBdoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zazzle.com%2Feaster%2Bparty%2Binvitations&psig=AFQjCNFnopN1_mLRlGRH8Y7TjVR2eA8Pww&ust=1459443444625836
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 ZAPROSZENIE NA WYKŁAD   

Dr hab Mieczysława Guzewicza w ponie-

działek, 4 kwietnia, o godz 20-ej w sali pod 

kościołem. Doktor habilitowany teologii bi-

blijnej i pastoralnej, Świecki konsultor Rady 

do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu 

Polski, należy do Diecezjalnej Rady Duszpa-

sterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. http://

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

MieczyslawGuzewicz  Autor licznych publikacji i opracowań 

z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny,  wychowania 

religijnego dzieci. Prowadzi konferencje i prelekcje dla osób 

chorych, środowisk medycznych, duszpasterzy, doradców 

życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców. Za-

jmuje się głoszeniem rekolekcji i wykładów z zakresu ojco-

stwa, męskości, cierpienia oraz świętości i nierozerwalności 

małżeństwa. Brat Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. 

http://www.cisi.pl  Temat spotkania: Główne warunki zbu-

dowania szczęścia w małżeństwie-Jak odbudować jedność w 

małżeństwie - cierpienie i wybaczenie w małżeństwie- każde 

małżeństwo jest do uratowania ! Przyjdź i zaproś innych- nie 

będziesz żałował/a. 

Life Line Screening 
Where: Our Lady of Czestochowa Parish - St. John 

Paul II hall. 
When: Wednesday, April 6, 2016. 

More info and registration please call: 888-653-

6450 or visit: www.LifeLineScreening.com/

community-partners. 

For more info about the tests see the flyers. 

PODZIĘKOWANIA / THANKS 
- Danielowi Chludzińskiemu, Tomaszowi Danickiemu, 

Grzegorzowi Boryczce za pracę na parkingu podczas 

Parady Św. Patryka. Zarobili oni na rzecz naszej Parafii 

$727. 

During the Saint Patrick’s Parade they raised for The 

Parish $727 - using our parking. Job well done !  Huge 

Thank You! Dobra robota - Dziękujemy! 
 

-  Wszystkim, którzy przeżywali we Wspólnocie Para-

fialne Rekolekcje, Triduum Paschalne i uroczystości 

Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy za pomoc w 

posprzątaniu kościoła, za ofiary złożone na kwiaty i 

dekoracje kościoła.  

Dziękujemy także pani Beacie Kozak za przygotowanie 

ołtarzy. 
 

- Dziękujemy chórowi, lektorom, ministrantom, kolek-

torom, szkole Języka Polskiego, naszym dzieciom i 

młodzieży za zaangażowanie i Wszystkim innym, któ-

rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnie-

nia naszych celebracji za ich odpowiedzialną troskę o 

utrzymanie naszego kościoła. 
 

- Dziękujemy Wszystkim osobom za regularną i bezin-

teresowną pracę w naszym biurze parafialnym. 
 

- Dziękujemy Weteranom  placówki 37 w Bostonie za 

wartę przy Grobie Pana Jezusa. 
 

- Dziękujemy  "Kościołowi Domowemu" i Danielowi 

Chludzińskiemu za pomoc w dekoracji kościoła i za 

prowadzoną adorację. Wiernym za życzenia świątecz-

ne, za ofiarowane dla nas kapłanów świąteczne jedzenie 

i ludzką życzliwość. Dziękujemy właścicielom polskie-

go sklepu Baltic Deli za świąteczny dar dla kapłanów. 
 

- Dziękujemy naszym kapłanom: O. Jurkowi, O. Józe-

fowi, misjonarzowi z Kenii O. Kazimierzowi Szulc i  

O. Diakonowi Wojtkowi za piękną liturgię. 

Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski i za wspaniałą po-

godę. 
 

- Dziękujemy za rekolekcyjne ofiary($3,375) złożone 

na franciszkańskie misje.  
 

- Dziękujemy także gazecie „Biały orzeł” za wspieranie 

parafialnej akcji ewangelizacyjnej. 

 

DYŻUR KONSULARNY 

Dyżur konsularny odbędzie się w Worcester 

22-23 kwietnia br.  Oficjalne ogłoszenie uka-

że się na stronie internetowej Konsulatu Ge-

neralnego w Nowym Jorku ok. dwa tygodnie 

przed dyżurem  

(http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/

informacje_konsularne/dyzury/).  

Wtedy osoby zainteresowane będą mogły 

dzwonić na podany numer i rejestrować się 

na dyżur. 

http://mojemalzenstwo.pl/
http://mojemalzenstwo.pl/
https://pl-pl.facebook.com/MieczyslawGuzewicz
https://pl-pl.facebook.com/MieczyslawGuzewicz
http://www.cisi.pl
http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury/
http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUs9mT7ejLAhUGFx4KHeQdA2YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foffers.lifelinescreening.com%2Fdr-oz-6-for-life-giveaway&psig=AFQjCNGK0yu2eVxvB5kHHST-qvtByb9IJg&ust=145944249847

