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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 

 Klub Gazety Polskiej - Mr. Wiesław Wierzbowski 

 Tel.: 617-828-1934 

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, May 21, 2016  
      8:00 am     † Cecylia i Stanisław Jarzębscy, Tadeusz Samul  - Ania i Marek z dziećmi 

      4:00 pm   - Thanksgiving Mass to Mary for the graces received -Ms. Armande Theodore 

       6:30 pm   - Nabożeństwo majowe 

      7:00 pm   † Wacław Chojnowski (roczn.) - Żona i dzieci 

SUNDAY , MAY 22, 2016 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

      8:00 am    † Jan i Franciszka Kruk - Córka i zięć z wnukami  

       9:30 am   † Janina & Jan Wójcik - Daughter & family 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Monday, May 23,  2016 - święto Bazyliki Św. Franciszka z Asyżu  
     7:00 am    † Bronisława Dolgiert— Barbara Zięba and family 

      6:30 pm   - Nabożeństwo majowe 

      7:00 pm    † Zenon Kajszczak— Kuzynka 

Tuesday, May 24, 2016 
      7:00 am    - For Parishioners - Za Parafian       

                       † Antoni Baginski -  Daughter 

      6:30 pm   - Nabożeństwo majowe 

      7:00 pm   † Janina Skrzyniarz (roczn.)— Mąż z synem 

                       † Krystyna Kowalska (roczn.)— Syn z rodziną 

                       † Zygmunt Kryński— Rodzina Piotrowskich 

Wednesday, May 25,  2016 
      7:00 am    † Katarzyna Materna— Daughter and granddaughter   

      6:30 pm    - Nabożeństwo majowe 

      7:00 pm    † Stanisław Ilnicki— Córka Joanna Ilnicki 

Thursday, May 26,  2016  

      7:00 am    - God’s blessings, strength & health for the sick and addicted  

                          in our parish— Parishioner 

                       † Anna Canty, Stanisław Tompolski— Jadwiga Ignaciuk   

      6:30 pm    - Nabożeństwo majowe 

      7:00 pm    - Dziękczynna z okazji 43 roczn. ślubu Krystyny i Tadeusza  

                         Szurpickich — Własna 

                       † Joanna, Jan, John Oleś— Marysia z rodzeństwem 

                       † Teresa i Tadeusz Dachtera — Córka z rodziną 

Friday, May 27, 2016 
      7:00 am     † Tadeusz Susoł -  Andrzej Zgiet 

      6:00 pm    - Nabożeństwo majowe, Koronka, Adoracja, Spowiedź 

      7:00 pm    † Regina i Antoni Kołakowscy— Marek Grabowski 

Saturday, May 28, 2016  
      8:00 am    † Genowefa Chaberek  - Dzieci 

      4:00 pm   † Ernest & Winifred Ellis  - Daughter 

      6:30 pm    - Nabożeństwo majowe 

      7:00 pm   † Franciszek Witkowski, Ludmiła, Jan, Janusz, Anna Łaszkiewicz 

                       - Władzia Wygonowska z rodziną 

CORPUS CHRISTI SUNDAY , MAY 29, 2016 - “BOŻE CIAŁO” 
     8:00 am       † Jakub Niemczyk- Siostra z rodziną 

     9:30 am        † Eugenia i Teofil Urbaniak- Daughter  

     

 

 

 

 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

10:30 am       - Nabożeństwo majowe  

11:00 am       † Marianna i Stefan Niewczas - Córka z mężem 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

- O Boże błog. i opiekę MBCz dla Eugeniusza Bramowskiego z okazji urodzin— Żona 

z dziećmi 

- O zdrowie i Boże błog. dla Joe i Charissa Laszczkowski z okazji 5 roczn. ślubu i za 
Mia— Mama i babcia 

- O zdrowie i Boże błog. dla Czesławy Sokołowskiej z okazji urodzin 

— Rodzina Chludzińskich 

† Elżbieta Podgajna - Stenia, Nina, Mariola z rodzinami 

† Barbara Wiśniewski - Jadwiga i Henryk Zieleniewski 

10:30 am   Nabożeństwo majowe  

11:00 am   - For Parishioners - Za Parafian       

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Stanisław Cholewa— Rodzina Chojnowskich 

† Czesława Zbawiony— Elżbieta i Henryk Jurek 

                    Glorious Processions 
   In today's Liturgy we're swept through time in 

glorious procession - from before earth and sky 

were set in place to the coming of the Spirit upon 

the new creation, the Church. 

   We begin in the heart of the Trinity, as we listen 

to the testimony of Wisdom in today's First Re-

ading. Eternally begotten, the first-born of God, 

He is poured forth from of old in the loving deli-

ght of the Father. 

   Through Him, the heavens were established, the 

foundations of the earth fixed. From before the 

beginning, He was with the Father as His 

"Craftsman," the artisan by which all things were 

made. And He took special delight, He tells us, in 

the crowning glory of God's handiwork - the hu-

man race, the "sons of men." 

  In today's Psalm, He comes down from heaven, 

is made a little lower than the angels, comes 

among us as "the Son of Man" (see Hebrews 2:6-

10). 

  All things are put under His feet so that He can 

restore to humanity the glory for which we were 

made from the beginning, the glory lost by sin. 

He tasted death that we might be raised to life in 

the Trinity, that His name might be made glorious 

over all the earth. 

  Through the Son, we have gained grace and ac-

cess in the Spirit to the Father, as Paul boasts in 

today's Epistle (see Ephesians 2:18).  The Spirit, 

the Love of God, has been poured out into our 

hearts - a Spirit of adoption, making us children 

of the Father once more (see Romans 8:14-16).  

This is the Spirit that Jesus promises in today's 

Gospel.  His Spirit comes as divine gift and ano-

inting (see 1 John 2:27), to guide us to all truth, to 

show us "the things that are coming," the things 

that were meant to be from before all ages - that 

we will find peace and union in God, will share 

the life of the Trinity, dwell in God as He dwells 

in us (see John 14:23; 17:21).                                                  

   Dr. Scott Hahn 

 

Scripture for the week of May 22, 2016 

22 SUN Prv 8:22-31/Rom 5:1-5/Jn 16:12-

15 

23 Mon 1 Pt 1:3-9/Mk 10:17-27 

24 Tue 1 Pt 1:10-16/Mk 10:28-31 

25 Wed 1 Pt 1:18-25/Mk 10:32-45 

26 Thu 1 Pt 2:2-5, 9-12/Mk 10:46-52 

27 Fri 1 Pt 4:7-13/Mk 11:11-26 

28 Sat Jude 17, 20b-25/Mk 11:27-33 

29 SUN Gn 14:18-20/1 Cor 11:23-26/Lk 

9:11b-17 

http://www.usccb.org/nab/bible/hebrews/hebrews2.htm#v6
http://www.usccb.org/nab/bible/hebrews/hebrews2.htm#v6
http://www.usccb.org/nab/bible/ephesians/ephesians2.htm#v18
http://www.usccb.org/nab/bible/romans/romans8.htm#v14
http://www.usccb.org/nab/bible/1john/1john2.htm#v27
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john14.htm#v23
http://www.usccb.org/nab/bible/john/john17.htm#v21
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THE MOST HOLY TRINITY 

Z BIURKA PROBOSZCZA 
 

THE MYSTERY  

OF THE HOLY TRINITY 
The Gospel has all three, Father, Son and 

Holy Spirit in its text today. It is through 

Jesus that we know the Father as our Fa-

ther and that we know the Spirit as the Spi-

rit of Jesus. Jesus also tells us of the role of the Spirit, which 

is to speak to us what the Father has told Jesus. The Spirit 

will also glorify Jesus. We could spend eternity trying to un-

derstand this Gospel and the relationships between Father, 

Son and Holy Spirit. Presuming that we do believe and trust 

in the Lord Jesus, we probably shall spend all eternity in the 

loving embrace of these mysteries. In the first reading from 

the Book of Proverbs, we hear the author speaking about 

Wisdom. He speaks of Wisdom as a person and describes 

how Wisdom was present even at the creation of the world. 

Many who live in our present age are not used to this way of 

speaking about a concept or an idea. This is found more 

commonly in plays, in operas, in theater and in literature. 

The Scriptures of our Judeo-Christian tradition imagine Wis-

dom as a person, accompanying the great Lord of Heaven 

during the creation. Later our Christian tradition uses this 

image of Wisdom to try to understand both Jesus and the 

Spirit. The first gift of the Holy Spirit, in our Catholic tradi-

tion, is listed as Wisdom. We find this gift listed first also in 

the Prophet Isaiah when he is speaking about the spirit of the 

Lord resting upon God’s Chosen One. The second reading, 

from the Letter to the Romans, also speak of God, Jesus and 

the Spirit. The love of God has been poured into our hearts 

through the Holy Spirit that has been given to us. Today, we 

are invited with a divine invitation to stop for a moment and 

to listen for God within us, to listen for the Holy Spirit, to 

listen for the presence of the Lord Jesus, to listen to the Fa-

ther whisper in our hearts. Really, it is so important that we 

come to experience God— much more important then an 

intellectual knowledge of God. Once we are touched, we 

need to deepen that touch of God with an intellectual under-

standing of the Lord. On this Trinity Sunday, we pray for 

Jesus to show us how to believe in His Father and our Father. 

We pray that Jesus one again will send His Holy Spirit on us  

so that we may come to a knowledge of the great mysteries 

of our faith.  Come, Lord Jesus! Fill us with Your Spirit so 

that we may know the Father and be drawn  deeply into this 

great mystery of trinity in unity. Come, Lord Jesus! 

                         Ewangelia dzisiejsza wspomina wszystkie 

trzy osoby boskie Trójcy Świętej. Przez Jezusa poznajemy 

Jego Ojca i naszego Ojca w niebie. Pan Jezus mówi nam o 

Duchu Świętym, którego posyła apostołom po swoim Wnie-

bowstąpieniu. To Bóg Ojciec objawia apostołom Ducha 

Świętego, potwierdzając misję swojego Syna.  Duch Święty 

gloryfikuje Pana Jezusa Bóg Ojciec i Jego Syn – nasz Zbawi-

ciel zsyłają na apostołów Ducha Uświęciciela. Nad zrozu-

mieniem dzisiejszej Ewangelii i relacji zachodzących między 

osobami Trójcy Świętej   można by spędzić całe nasze  ży-

cie.   

  Przekracza to możliwości naszego rozumu. Ufając Chrystu-

sowi, który przyjmując ludzką naturę stał się jednym z nas 

ukazał nam postać swojego Ojca i zarazem naszego Ojca w 

niebie. Znamy Jego  przymioty. Wiemy, że jest miłosiernym 

i kochającym Ojcem i najlepszym Przyjacielem człowieka. 

Bóg i niebo jest celem i przeznaczeniem każdego chrześcija-

nina. Biblia opisując dzieło stworzenia świata  poucza nas, że 

Duch Święty unosił się nad wodami, że Mądrość – atrybut 

Ducha Świętego towarzyszyła w dziele stworzenia. Bóg Oj-

ciec utwierdza wiarę apostołów na „Górze „Przemienienia” – 

mówiąc to jest mój Syn umiłowany – Jego słuchajcie.  Sym-

bol Ducha św. w postaci gołębicy unosi się na wodami Jor-

danu podczas chrztu Pana Jezusa. Gołąbek- symbol Ducha 

św. pojawia się też w scenie opisu potopu. W ubiegłą nie-

dzielę nasza Wspólnota w uroczystość Zesłania Ducha św. i 

Pierwszej Komunii naszych dzieci doświadczyła wizualizacji 

Ducha św. W postaci pięknych gołąbków. Dekoracja nad 

ołtarzem także uzmysławia nam niepojętą tajemnicę naszej 

wiary. Chciejmy dzisiaj wsłuchać się w głos naszego serca, 

aby rzeczywiście    doświadczyć tajemnicy Trójcy św. – 

wielkiej tajemnicy naszej wiary. Mamy przeżyć i doświad-

czyć sercem tej wielkiej  tajemnicy naszej , a nie tylko bazo-

wać na naszej intelektualnej wiedzy o Bogu w Trójcy Jedy-

nym. Módlmy się gorliwie byśmy po raz kolejny otrzymali 

Dary Ducha św. i mogli na ile to możliwe zrozumieć umy-

słem i przyjąć sercem niepojętą dla nas tajemnicę Trójcy 

Świętej. Przyjdź Duchu święty i napełnij serca i umysły swo-

ich wiernych… Przyjdź Jezu Chryste … 

 BOŻE CIAŁOBOŻE CIAŁO  
Zbliża się uroczystość Bożego Cia-
ła. Tradycyjnie po Mszy świętej o 
11:00, w procesji z Panem Jezusem 
realnie obecnym w Najświętszym 
Sakramencie pójdziemy poza mury 
kościoła do czterech ołtarzy. Proce-
sja ta pokazuje, że zapraszamy Pana 
Jezusa do naszego życia publiczne-
go. 
Prosimy o przygotowanie ołtarzy 
następujące grupy: 
- Rodzice Dzieci Pierwszokomu-
nijnych 
- Żywy Różaniec 
- Weterani 
- Szkoła Języka Polskiego. 

ZMARLI 
 

  ŚP. BARBARA WIŚNIEWSKA

 ŚP. HELEN BALON    

  ŚP. MARIANNA ZIELENIEWSKA 

  (Zmarła w Polsce)     

           Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. 

                Wyrazy współczucia dla Rodzin Zmarłych.Wyrazy współczucia dla Rodzin Zmarłych.   

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9zvnulNLMAhUEyT4KHQ0cCTkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdewocjonalia24.com%2Fbanery_swiete_boze_cialo_258.html&bvm=bv.121658157,d.cWw&psig=AFQjCNGp1pdpLIrYs5ShiujfFjmjmYg
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitiYeelOTMAhWDrD4KHYF9CvcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.parafiazukow.mserwis.pl%2F&bvm=bv.122129774,d.cWw&psig=AFQjCNHMH-kfHcgl-m3nm8xB2BjA6NrsbA&ust=146367923659657
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KOLEKTY 
Kolekta I -$1,610.00, Kolekta II -$925.00 

 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Air Conditioning - Klimatyzację”. 

  

 Church donation by: Marianne Munsey -$100, 

Mark Górny -$100, Piotr & Anna Zieliński -$100, 

James Trayers -$300. 

 In memory of Tekla Budukiewicz by Robert & 

Barbara Budak -$25. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, Wayne & Shirley Gouliaski, 

Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, Aniela 

Socha, Amalia Kania, Regina Suski, Blanche Bie-

lawski, 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! 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

DZIECI PIERW-

SZOKOMUNIJNE 

DZIĘKUJĄ WSPÓL-

NOCIE. 
W ubiegłą niedzielę piątka 

naszych dzieci: Liliana, 

Nadia, Helena, Krystian i 

Sebastian  przystąpiła do 

Sakramentu  Pierwszej Ko-

munii. Nasze dzieci po mie-

siącach niedzielnej kateche-

zy - poznawania tajemnic 

naszej Wiary  i katechezie 

rodzinnej przeżyły nieopisa-

ną radość z  przyjęcia do 

swoich serc długo oczeki-

wanego „Gościa” Jezusa  

Chrystusa. Ich rodzice na tą uroczystość solidnie posprzątali i 

pięknie udekorowali nasz kościół. Pan Bóg pobłogosławił nam 

piękną słoneczną pogodą. Odświętnie i z gustem ubrane  dzieci, 

dodatkowe elementy pierwszokomunijnej liturgii, specjalne na 

uroczystość komentarze i piękna procesja ofiarnicza sprawiły, 

że pierwszo komunijna Msza święta naszych dzieci była wyjąt-

kowa w swoim rodzaju. Wyczuwało się  ogromną radość i głę-

bokie  religijne przeżycie naszych dzieci,  ich rodzin i zgroma-

dzonej wspólnoty.  Radość mogłaby być jeszcze większa, gdyby 

Wspólnota nasza bardziej pozytywnie  odpowiedziała  na Za-

proszenie naszych dzieci na swoją uroczystość. Radość ubiegło 

niedzielnej celebracji Pierwszej Komunii była nieco  

„przyćmiona” wieloma pustymi ławkami w  kościele. Był to 

smutny widok dla wielu z nas.  Wydaje mi się, że wciąż  braku-

je nam poczucia prawdziwej Wspólnoty,  i nie do końca właści-

wie zrozumiałej odpowiedzialności za Parafialną Rodzinę. Para-

fialne celebracje Pierwszej Komunii, Sakramentu Bierzmowa-

nia, Opłatka, Święconki, Dożynek i innych parafialnych wyda-

rzeń  winny być okazją dla Wspólnoty do solidarnego bycia 

razem, do budowania wspólnotowych więzi!  Inaczej wygląda 

to trochę tak jakbyśmy   celebrowali  ważne wydarzenie rodzin-

ne  np. rocznicę ślubu rodziców, urodziny mamy lub taty i nie 

byli zbytnio  zainteresowani tym wydarzeniem-  wybierając 

inne sprawy codziennego życia. Na pewno rodzice w sercu od-

czuwaliby ukryty  smutek, że ich dzieci, bliscy w tych ważnych 

chwilach nie mieli dla nich czasu, bo zajęci byli swoimi waż-

niejszymi sprawami?  

Pamiętajmy, że takie uroczystości jak Pierwsza Komunia, 

Bierzmowanie, Dożynki etc. winny być zawsze wydarzeniem 

wspólnotowym!  Na pewno pierwszokomunijne dzieci i ich 

rodziny były by jeszcze bardziej  szczęśliwe, widząc  naszą 

świątynię  po brzegi wypełnioną parafialną  Wspólnotą.  

Nasza obecność na takiej Mszy jest wyrazem  naszego szacunku 

i chrześcijańskiej miłości względem osób celebrujących swoje 

wydarzenie wiary.  Jest też darem modlitwy zanoszonej do Bo-

ga w intencji dzieci, młodzieży, Wspólnoty… Chciejmy 

„pochylić” się nad tym zagadnieniem i  wyciągnąć odpowiednie 

wnioski, aby w  przyszłości odpowiednio  lepiej zaplanować 

nasz kalendarz.   

Winniśmy zawsze być w Parafialnej i Polonijnej Wspólnocie – 

zwłaszcza wtedy, gdy celebruje ona jakieś wyjątkowe  wydarze-

nia. Pamiętajmy, że każdemu z nas powinno zależeć  na budo-

waniu naszej Wspólnoty, bo przecież  z niej  często czerpiemy 

potrzebne  siły, inspiracje,  modlitewne wsparcie i oczywiście 

Boże błogosławieństwo. Każda nasza nieobecność we  wspólno-

cie jest  swoistą „wyrwą „ która budowlę wspólnoty osłabia!  To 

tak samo jakbyśmy  z byle jakiego-  błahego  powodu nie przy-

szli na uroczysty,  rodzinny niedzielny  obiad do naszych rodzi-

ców, dzieci ignorując zaproszenie… 

 P.S. Pierwszokomunijne dzieci, ich rodzice i  rodziny dziękują 

Wszystkim tym, którzy zaszczycili ich swoją obecnością na 

pierwszokomunijnej uroczystości. Dzieci dziękują kapłanom,  

ministrantom, pani Marcie i chórowi, paniom Beacie i Renacie 

za pomoc w dekoracji kościoła i Wszystkim za dar  modlitwy i 

ludzką życzliwość. Dziękujemy i Bóg Wam zapłać! 
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PARISH COUNCIL ELECTIONS  
We will soon have Parish Council elections. Our Parishioners are 

asked to suggest names of possible candidates. 

Each adult (18+) Parishioner may propose three candidates to the 

Parish Council and one to the Finance Council. 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 communi-

ty, loving the Church, flexible and willing to work voluntarily 

in a team for the good of the parish and the Catholic Church, 

cooperative and discreet and caring for a good name and pre-

stige of our Parish. Also willing to dedicate their free time and 

skills to the Parish. Preferably bilingual. 

P.S. Your can nominate your candidates by calling parish office  or 

dropping off the names into a  special box located  at the back 

of the church. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA DZISIEJSZY FESTYN Z 

OKAZJI POWITANIA WIO-

SNY ORGANIZOWANY 

PRZEZ PARAFIĘ I FUNDA-

CJĘ KULTURY POLSKIEJ. 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ 

ZABAWY I SMACZNEGO. 
 

WELCOME TO OUR SPRING 

FEST ORGANIZED BY OUR 

PARISH AND POLISH CUL-

TURAL FOUNDATION.HAVE 

A WONDERFUL TIME, EN-

JOY THE FOOD AND IT 

WILL BE FUN FOR EVERYO-

NE. THANK YOU FOR CO-

MING. 

ZAPRASZAMY NA  

MAJÓWKI 

Przeżywamy miesiąc maj dedykowany Matce Bożej, Kró-

lowej naszego narodu. Majówki odbywają się każdego 

dnia przez cały miesiąc maj (zob. intencje mszalne). 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz3JWjguTMAhVFVT4KHbmeB8UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pcf-boston.org%2Ffestyn-wiosenny-juz-22-maja-zapraszamy%2F&psig=AFQjCNFy2L_W-1ErKXmM1ofwO4gYTXFThQ&ust=146367
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