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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, June 11, 2016 - św. Barnaby, Apostoła 
       8:00 am    - O zdrowie i Boże błog. dla Norberta z okazji 16-tych urodzin 
                          - Rodzice 

      4:00 pm   † Leszek Szonert - Wife with daughter 

      7:00 pm    † Zofia Ciepłucha, Władysław Waloch, Józef Malinowski - Władzia    

                       Wygonowska z rodziną 

                       - O zdrowie i Boże błog. dla Mariusza Wierzbickiego z okazji  
                          urodzin - Żona i dzieci 

SUNDAY,  JUNE 12, 2016  

       8:00 am  † Antoni i Józefa Mazurek, Wanda i Albert Kosnarewicz  - Syn  

                      i brat z rodziną 

       9:30 am  † Helen Wiencek  - Wiencek family 

                       

 
 

   

 

Monday, June 13,  2016 - św. Antoniego z Padwy        

       7:00 am  † Stanisław Cholewa— Władzia z rodziną 

       7:00 pm  † Stasiu Pokorski— Żona i dzieci 

Tuesday, June 14, 2016  
       7:00 am   † Mary Szymczak -  Brother Sigismund 

                       † Julian & Zofia Matel - Family  
       7:00 pm  † Łucja i Piotr Strokosz i zmarli z rodziny — Marysia z rodzeństwem  

                       † Józef Czernik — Żona 

                       † Tadeusz Wasilewski— Władzia z rodziną 

Wednesday, June 15,  2016  
       7:00 am  - Za Parafian — For Our Parishioners  

       7:00 pm  † Józef Pawlik— Henrique Centeio 

 Thursday, June 16,  2016  
       7:00 am   † Albert Puszko (anniv.)— Bielawski family 

       7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla Stanisława z okazji urodzin - Bratanica  
                      z rodziną 

                      - O szczęśliwą podróż dla Marii i Alicji - Własna 

                      † Mark Wróbel— Krystyna Leskow z rodziną 

Friday, June 17, 2016 - św. Alberta Chmielowskiego 
       7:00 am   † Wladyslaw & Wladyslawa Baclawski - Family 

       6:00 pm  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

       7:00 pm  † Leon Stryjewski (R.)— Żona z rodziną 

Saturday, June 18, 2016  

       8:00 am  † Władysław i Jadwiga Grochowscy - Syn Jarosław z dziećmi 

       4:00 pm  † Joseph Siedlecki - Hedy Siedlecka 

       7:00 pm  † Józefa Kotula - Córka z rodziną 

 SUNDAY , JUNE 19, 2016 - FATHER’S DAY 

       8:00 am  - Za Parafian — For Our Parishioners  

       9:30 am  † Lena Smigielska - Family 

     

 

 

 

 

 

      

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

11:00 am   - Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski w ciągu 50 lat istnienia Szkoły 

Języka Polskiego z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, rodzi-

ców, nauczycieli oraz Przyjaciół szkoły - Dorota Andraka 

      Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Stanisław Cholewa — Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Języka  

Polskiego 

- O zdrowie i Boże błog. oraz wstawiennictwo Matki Bożej dla Karoliny i Mariana 

Ubowskich w 61. roczniczę ślubu - Małgosia z dziećmi 

† Krystyna Pasiak — Rodzina Plewińskich 

† Leonard Pierce— Rodzina Warot 

11:00 am   - Oktawa Dnia Ojca (Dzień 1) 

                  - Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla  
                    Barbary i Marcina Bolec z racji roczn. ślubu - Własna 

    Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Leonard Pierce— Rodzina Walkowiak 

- O zdrowie i Boże błog. dla Anny Chojnowskiej z racji urodzin- Czesława  

i Marian Sokołowski 

Many Sins, Great Love 
 

In this Sunday’s readings we are like the fallen king, 

David, and the woman who weeps at Jesus’ feet. 

 

Like David, the Lord has rescued us from sin and de-

ath, anointed us with His Spirit in baptism and in con-

firmation. He has made us heirs of His promise to the 

children of Israel. 

 
And like David, and like the woman in the Gospel, we 

fall into sin. Our crimes may not be as grave as David’s 

(see 2 Samuel 11:1–26) or as “many” as that woman’s 

(see Luke 7:47). 
 

But we often squander the great gift of salvation we’ve 

been given. Often we fail to live up to the great calling 

of being sons and daughters of God. 
 

The good news of today’s readings, the good news of 

Jesus Christ, is that we can return to God in the sacra-

ment of confession. Each of us can repeat Paul’s won-
drous words in this week’s Epistle: “The Son of God 

has loved me and given himself up for me.” 

 

Our faith will save us, as Jesus tells the woman today. 

Our faith that no matter how many our sins, or how 

serious, if we come to him in true sorrow and repentan-

ce we will hear his words of forgiveness. Like David. 
Like the woman in the Gospel this Sunday. 

 

We hear David’s heartfelt confession in the First Re-

ading. The Psalmist, too, confesses his sins to God. 
And we hear our Lord’s tender words of mercy and 

pardon in the Gospel. 

 

By His word of healing and his promise of peace, He 
makes it possible for us to join Him at the banquet table 

of the Eucharist. 

 

We can’t be like the Pharisee in the Gospel. We should 
never disdain the sinner or doubt the Lord’s power to 

convert even the worst of sinners. 

 

Instead, we should pledge today to better imitate that 
sinful woman. In gratitude for the debt we’ve been 

forgiven, let us promise to live by faith and for God 

alone. Like her, let us devote our lives to serving Him 

with great love. 

                            Dr. Scott Hahn 

 

Scripture for the week of June 12, 2016 

12 SUN 2 Sm 12:7-10, 13/Gal 2:16, 19-21/Lk 
7:36-8:3 or 7:36-50 

13 Mon 1 Kgs 21:1-16/Mt 5:38-42 

14 Tue 1 Kgs 21:17-29/Mt 5:43-48 

15 Wed 2 Kgs 2:1, 6-14/Mt 6:1-6, 16-18 
16 Thu Sir 48:1-14/Mt 6:7-15 

17 Fri 2 Kgs 11:1-4, 9-18, 20/Mt 6:19-23 

18 Sat 2 Chr 24:17-25/Mt 6:24-34 
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11-ta Niedziela Zwykła 
Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

ODPUŚĆ NASZE WINY JAKO I 

MY ODPUSZCZAMY… 

 Co się dzieje, gdy człowiek 

poważnie zawini względem bliźnie-

go? Zwykle czuje się źle, niekiedy 

nawet nie może zasnąć. Jak może wyjść z tak trudnej 

sytuacji? Może szukać usprawiedliwienia, rozma-

itych okoliczności łagodzących. A jeżeli ich nie znaj-

duje? Może usiłować zapomnieć. A jeśli - mimo naj-

większych wysiłków - nie może zapomnieć albo w 

najmniej stosownej chwili koszmar senny przypomni 

mu o winie? Wtedy pozostaje mu tylko jedno: prosić 

o wybaczenie. Przebaczenie - klucz do wewnętrz-

nego pokoju Trudno jest prosić o wybaczenie, ale 

równie trudno, a może nawet trudniej, wybaczyć, po-

nieważ zwykle szczerze prosić o wybaczenie potrafi 

ten, kto sam umie przebaczyć. Jezus mówi nam, że 

im więcej w nas miłosierdzia wobec drugiego czło-

wieka, tym możemy być pewniejsi miłosierdzia Boga 

względem nas samych. Taki jest przecież sens słów 

"i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom". Oznacza to zmianę sposobu 

myślenia o innych. Dla wielu bowiem umieć żyć z 

ludźmi znaczy mniej więcej: myśleć o nich źle, a żyć 

z nimi dobrze. Przebaczenie jest najważniejszym 

codziennym dowodem miłości: wielokrotnie każde-

go dnia pojawia się okazja do przebaczenia - to naj-

skuteczniejszy sposób na pokonanie przestrzeni mię-

dzyludzkiej. I chociaż przebaczenie jest uniwersal-

nym kluczem w naszym ręku, kluczem do wolności i 

wewnętrznego pokoju, to jednak istnieją wewnętrzne 

przeszkody, które niemal uniemożliwiają szczere 

przebaczenie.         Pomiędzy różnymi trudnościami 

te wydają się największe: pogarda dla innej osoby, 

uraza oraz pragnienie zemsty. Pogarda jest częstszym 

uczuciem niż nam się zwykle wydaje. Jeżeli bowiem 

gardzimy swoją rodziną, kolegą, jakąś rasą lub klasą 

społeczną, biednymi lub bogatymi, intelektualistami 

lub robotnikami bądź samym sobą, to znaczy, że tak 

naprawdę nie przebaczyliśmy. Uraza to bardzo tok-

syczne, często głęboko ukrywane, uczucie, które za-

truwa naszą duszę.  

Jest ono przeciwieństwem przebaczenia, ponieważ 

człowiek z urazą w sercu ciągle rozpamiętuje zło po-

pełnione przez bliźniego: przywiązuje się do niego i 

zakorzenia je w swoim sercu, zamiast uwolnić się od 

niego i pozwolić mu odejść.  

 

 Rozpoznanie urazy we własnym sercu jest pierw-

szym krokiem do przebaczenia. Pragnienie zemsty 

rodzi się z nieleczonej urazy.  Siedem kroków do 

przebaczania: Pierwszy krok: prosić w modlitwie o 

przebaczenie dla winowajcy. Można tę modlitwę po-

wierzyć innym. Drugi krok: starać się zrozumieć mo-

tywy kierujące winowajcą i znaleźć okoliczności ła-

godzące jego czyn. Trzeci krok: wyrazić w modlitwie 

swoje cierpienie i gniew oraz ofiarować miłosierdziu 

Bożemu naszego wroga. Czwarty krok: prosić Boga o 

błogosławieństwo dla naszego winowajcy, ilekroć go 

spotykamy albo o nim myślimy. Piąty krok: ofiarować 

swoje cierpienie za naszego winowajcę.  Szósty krok: 

zrobić coś konkretnego, na przykład napisać do niego 

list lub złożyć mu imieninowe życzenia. Siódmy krok: 

jeżeli smucimy się nieszczęściem swojego wroga i cie-

szymy się jego radością, to znaczy, że nasze przebacze-

nie jest pełne i istotnie żyjemy miłosierdziem Bożym, 

które wciąż na nowo daje człowiekowi kolejną szansę. 

W Roku Bożego Miłosierdzia  uczmy się przebaczania 

bliźnim, aby doświadczyć przebaczenia naszych grze-

chów. Pamiętajmy, że nie przebaczając bliźniemu 

szczerze i z  głębi serca wiążemy niejako  dłonie  Chry-

stusowi, uniemożliwiając Mu w ten sposób przebacze-

nie naszych przewinień! Niech w tym zbawczym dziele 

dopomoże nam sam biedaczyna z Asyżu św. Franci-

szek, który jako znany apostoł pokoju do Boga  nie-

ustannie się modlił mówiąc: O Panie, uczyń z nas na-

rzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, 

gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje 

krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzie-

ję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje 

mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. 

FATHER’S DAY MASS CARDSFATHER’S DAY MASS CARDS  
The cards and envelopes are now available 

at the church entrances. Beginning on Fa-

ther's Day (June 19th) eight Masses will be 

celebrated for the special intentions of all 

those whose names you will have submit-

ted--and for the happy repose of the souls 

of the deceased. Give your Dad a gift that 

really matters - the gift of Masses.  

KARTKIKARTKI  

NA DZIEŃ OJCANA DZIEŃ OJCA  
Z tyłu kościoła leżą kartki i koperty na Dzień Ojca. Od 19 
czerwca przez osiem dni oktawy codziennie będzie spra-
wowana Msza święta w intencji Ojców zarówno żyjących 
jak i zmarłych, których imiona powierzycie naszej modli-
twie. Podaruj swemu Tatusiowi dar modlitwy - dar Mszy 
świętych. 

https://www.bing.com/images/search?q=fathers+day+pictures&view=detailv2&&id=5F5527C3DF205FE64A90F146B72535DE63E485F8&selectedIndex=185&ccid=rh5cUVdd&simid=608034608397945229&thid=OIP.Mae1e5c51575d4c12188ed6d016578032o0
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KOLEKTY 
Kolekta I -$2,156.00, Kolekta II -$1,261.00 

 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Maintenance and Repair - Naprawy i remonty”. 

  

 In memory of Helen Balon by a friend -$25. 

 In memory of Anthony Koles by: Marjorie & Anthony 

Koles -$500, Carol & John Koles -$500 (St.John Paul II 

Hall donation- a gold leaf). 

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 Bielawski, Janina Adranowicz, Rita    

Wyrwicz, Emily Snow, Helen Daniszewska, Lucy 

Mackiewicz, Jacek Sowiński, Rafał Michałek,     

Frederick Schueler, Antoś Grzybko. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

11th Sunday in Ordinary Time 

 

 

COMPENDIUM OF THE CATE-

CHISM OF THE CATHOLIC 

CHURCH 
Can be purchased at the parish office (in En-

glish only). This is a wonderful book in qu-

estions and answers about the faith of the Ca-

tholic Church. It can be a beautiful gift for 

anyone. 

PODZIĘKOWANIE DLA KATECHETÓW. 

W dzisiejszą niedzielę kończy się tegoroczna nie-

dzielna katecheza naszych dzieci i młodzieży.  Ser-

decznie dziękujemy naszym wolontariuszom na-

uczycielom religii za ich poświęcenie, włożone serce 

i ofiarowany  czas dzieciom   na niedzielnej kateche-

zie. Niech Bóg  Wam za to obficie błogosławi. Dzię-

kujemy!  P.S. Wszyscy pamiętamy, że mimo rozpo-

czynających się wakacji dla chrześcijanina – Nie ma 

Wakacji od Boga i nie powinno być Wakacji od Pa-

rafialnej Wspólnoty ! Pamiętajmy o niedzielnej 

Mszy św. i materialnej  trosce o swoją Parafię, która 

musi każdego miesiąca opłacać bieżące rachunki, 

bez względu na to czy jesteśmy w kościele czy też 

nie.  Niech stała troska o duchowe i materialne do-

bro naszej Parafii będzie udziałem każdego z nas, 

dbających o nasz wspólny dom! 

ZAPISY NA NOWY ROK ZAPISY NA NOWY ROK   
KATECHETYCZNYKATECHETYCZNY  

Zapisy na nowy rok katechetyczny będą trwały przez cały 
okres wakacyjny. Zapraszamy do biura parafialnego od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

ZAPRASZAMY NA  

WYSTAWĘ ‘POLSKA 

WALCZĄCA’ 
Wystawę tą przygotował Instytut Pamię-

ci Narodowej - Biuro Edukacji Publicz-

nej w Polsce. 

Można ją obejrzeć w sali pod kościołem. 

MBCz. Skorzystajmy z tej okazji. 

Dziękujemy Panu Andrzejowi Prończu-

kowi za jego starania w umożliwieniu 

pokazania tej wystawy w naszej parafii. 

    PODZIĘKOWANIE I ZAPROSZENIE   
        Thank you so much! 

        We raised $1,162.25! 

Thank you, Fr. George and all our 

new friends at Our Lady of Czesto-

chowa Parish in helping us get to 

Poland and to bid farewell to all us 

pilgrims, 

Join us for a 

Thanksgiving, Send-Off Mass  

& Luncheon  

Sunday, July 17th 2016 
Our Lady of Czestochowa Parish 

Mass: 12:30PM 

Italian, Mexican and Polish Luncheon  

Send-Off: 3:15PM 
 

RSVP: July 7th to Donna (Eng): 603-560-7012  
 

THANK YOU! To the Polish Cultural Foundation for catering 

our Polish Cuisine at our event! 
 

The reception will be at Parish Hall. 

P.S. Grupa młodzieżowa, udająca się na Światowe Dni Mło-

dzieży w Krakowie, która gościła u nas podczas Spring Fest, 

zaprasza nas na Mszę św. i pot luck lunch przed swoim wyjaz-

dem na niedzielę 17 lipca (szczegóły powyżej). 

https://www.bing.com/images/search?q=COMPENDIUM+OF+THE+CATECHISM+OF+THE+CATHOLIC+CHURCH+&view=detailv2&&id=0765110FADF00A0BC3084DFCDD89982F4AC65937&selectedIndex=8&ccid=kK%2fkSVPG&simid=608039118120813647&thid=OIP.M90afe44953c6fd6989a45a755b7c769do0
https://www.bing.com/images/search?q=WYSTAWA+POLSKA+WALCZACA+IPN&view=detailv2&&id=657640DAD9F8E679B4738A2C764085DAA2996E07&selectedIndex=0&ccid=fog%2b9IVk&simid=608050950747917869&thid=OIP.M7e883ef485643e9aec0d5466b6f5905co0
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GRATULACJE DLA OŚMIOKLASI-

STÓW. W ubiegłą niedzielę siedmioro uczniów 

ostatniej klasy szkoły Języka Polskiego im. Jana 

Pawła II zakończyło swoją edukację w tej instytucji. 

Niektórzy z absolwentów przez 11lat w sobotnie po-

ranki podążali do polskiej szkoły. Gratulujemy mło-

dzieży i dziękujemy rodzicom za rodzicielską troskę i 

wspieranie swoich pociech przez tyle lat. Naszym 

absolwentom dziękujemy za radość jakiej przez tyle 

lat nam dostarczali i życzymy samych sukcesów na 

życiowej drodze. Niech rozstanie się ze szkołą będzie 

tylko symboliczne. Liczymy na Wasze zaangażowa-

nie się w życie szkoły, Parafialnej i Polonijnej 

Wspólnoty. Jesteśmy z Was dumni i niech Bóg Wam 

błogosławi i prowadzi przez dalsze życie. 

HAPPY BIRTHDAY MARIUSZ. Nasz Parafia-

nin Mariusz Wierzbicki obchodzi swoje 35+ Urodziny. 

Niech dobry Bóg, od którego wszystko pochodzi, darzy So-

lenizanta dobrym zdrowiem, pogodą ducha, Franciszkową 

radością, szczęściem rodzinnym, ludzką życzliwością… 

Niech spełniają się jego najskrytsze marzenia. Niech Matka 

Boża wyprasza potrzebne łaski i zawsze wstawia się u swoje-

go Syna. Drogiemu Solenizantowi dziękujemy za zaangażo-

wanie się w życie naszej Parafii, za wiele godzin bezintere-

sownej pracy na rzecz Parafialnej Wspólnoty. Dziękujemy za 

dzielenie się swoimi talentami z nasza Wspólnotą. Dziękuje-

my za upiększanie Parafialnych imprez piękną muzyką.  

Gratulacje – Dziękujemy – Sto Lat i Szczęść Boże ! 

Wycieczki  - Ziggy's Tours: 

2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp dnia 2 lipca  

3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC  

2 lipca 

           inne terminy również możliwe. 

                          Tours - Ziggy's Tours: 

2- Day tour to Niagara Falls and 1000 Islands Tour on 2nd 

of July and 

3- Day tour to Washington DC and New York Tour on 

2nd of July.   

other dates also possible. 

Ziggy’s  Tours   617-288-7777 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
Kasi i Danielowi Chludzińskim za przywieziony z Polski 

piękny baner z modlitwą dla ministrantów (można go zo-

baczyć w zakrystii), Urszuli i Grzegorzowi Boryczka za 

przywiezione, także z Polski, piękne flagi z nadrukiem 

Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie 

w przyszłym miesiącu. To bardzo piękne, że nasi Parafia-

nie nawet będąc daleko od nas, pamiętają o swojej Para-

fialnej Rodzinie. Dziękujemy im za to i Bóg zapłać! 

ŻEGNAMY KOREAŃ-

SKIEGO FRANCISZ-

KANINA OJCA  

MINYONG HONG 
W przyszłą niedzielę pod-

czas Mszy św. o godz. 

11:00 pożegnamy naszego 

koreańskiego franciszkani-

na, który był w naszej 

wspólnocie przez 4 lata - na 

czas studiów. 20 czerwca 

opuszcza na dobre naszą 

parafię i wraca do Korei. Dziękujemy za jego czas, 

życzliwość, modlitwy. Będziemy czekać na jego od-

wiedziny. 

Next Sunday during the 11:00 AM Mass we will say 

goodbye to our Franciscan Father from Korea - Fa-

ther Minyong Hong who was with us in our parish 

and franciscan community while studying in Boston. 

He is returning to Korea after 4 years. 

Thank you Father for your kindness, prayers and ti-

me.We are looking forward to seeing you again.  

SPOTKANIE Z DR. MARKIEM  

CIESIELCZYKIEM 
Odbędzie się w najbliższą środę o godz. 20:00 w sali 

pod kościołem. Szczegóły na ulotkach. 

Serdecznie zapraszamy! 

HAPPY BIRTHDAY JOE LASZCZKOWSKI 
We wish you all the best, good health, peace in your heart. 
May God bless your family, shower you with the graces ne-

eded. May Mary, Mother of Jesus, intercede for you. 100 lat 
and all the best! 
P.S. Thank you for your good heart. 

http://www.taketours.com/cgi-bin/v.fcgi?nm=736&a=product_view&p=490

