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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 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  

                        - O zdrowie dla Krystiana Kiami - Rodzina 

         9:30 am  † Lena Smigielska - Family 

                       

 

 

   

 

 

 

 

Monday, June 20,  2016         

       7:00 am    - Octave of Fathers’ Day (Day2) 

                            - Return to good health for Krystian Kiami - Family 

         7:00 pm  † Ireneusz Rogowski— Dzieci 

Tuesday, June 21, 2016  - św. Alojzego Gonzagi 
         7:00 am    † John & Jennie Skayne - Family  

                         † Stanisław Cholewa- Piotrowski family 
                             - Return to good health for Krystian Kiami - Family 

         7:00 pm   - Oktawa Dnia Ojca (Dzień 3) 

                         -  Dziękczynna Marianny i Stanisława - Własna 

Wednesday, June 22,  2016  
         7:00 am   - Octave of Fathers’ Day (Day4) 

                         - Return to good health for Krystian Kiami - Family 

         7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla Reginy i Eugeniusza z okazji rocznicy  
                            ślubu - Własna 

 Thursday, June 23,  2016  
       7:00 am    - God’s blessings and health for Jan, Kuba & Zofia - Mother and  

                         grandmother 

                         - Return to good health for Krystian Kiami - Family 

         7:00 pm   - Oktawa Dnia Ojca (Dzień 5) 

Friday, June 24, 2016 - św. Jana Chrzciciela 
         7:00 am   - Octave of Fathers’ Day (Day6) 

                         - Return to good health for Krystian Kiami - Family 

         6:00 pm  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

         7:00 pm  † Józef Sadowski (R.)— Żona i dzieci 

Saturday, June 25, 2016  
       8:00 am    - Oktawa Dnia Ojca (Dzień 7) 

       4:00 pm    † Teofil Urbaniak (anniv.) - Daughter 

       7:00 pm    - Za Parafian — For Our Parishioners  

 SUNDAY , JUNE 26, 2016         
       8:00 am    † Tadeusz Samul - Córka z rodziną    

       9:30 am    - Octave of Fathers’ Day (Day8) 
 

     

 

 

 

                        

 

                            UWAGA / ATTENTION: 
NOWA KSIĘGA INTENCJI NA PRZYSZŁY ROK , 2017, 

ZOSTANIE OTWARTA PO WAKACJACH POD KONIEC 

WRZEŚNIA.  

NEW MASS INTENTION BOOK FOR 2017 WILL BE AVA-

ILABLE AT THE END OF SEPTEMBER 2016. 
  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

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 

 

11:00 am   - O zdrowie i Boże błog. dla Gosi, Mateusza  i Adama - Babcia  i dziadek 

  Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

- O zdrowie i Boże błog. dla Leszka oraz za zmarłych z rodziny: Zofię, Eugeniusza i 
Teodozję Grzybowskich— Kuzynki  

 30 LAT KAPŁAŃ-

STWA ‘W PIGUŁCE’ 
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12-ta Niedziela Zwykła 
Z BIURKA PROBOSZCZA 

 
THE BEUATY OF BEING CATHOLIC 

FATHER  

Just few weeks ago we celebrated Mother’s 

Day. Today we honor our fathers, as we cele-

brate Father’s Day. We all know that fathers 

are very impotent members of our families. 

We understand too  that in today’s world it is not that easy to be 

a good father. One can ask what does mean to be a good Catho-

lic father?  It seems that this sort of father likely has his priori-

ties straight with Christ first, family second, and work third. 

Responsible dad spends quality time with his family, not just 

time. This man is a role model to his family in living out his 

Catholic faith and being the light of Christ to others. This 

father has joy in his heart and is a man of prayer. This Catholic 

dad honors and loves his wife and lifts up the Sacrament of 

Marriage in the eyes of his children as something special and 

sacred. This sort of father finds in St. Joseph, the Patron Saint of 

Fathers, the ideal role model for how to serve God and his fami-

ly. What sort of rules or maxims might this Catholic father, who 

has his act together, follow to stay on the right path? If we con-

sider what Scripture and the Church teach us, we can look to 

these four points as father’s guide. 

1. The vocation of Catholic fathers is to get their families to 

heaven. 

2. Good and responsible fathers know that their children are 

always watching them. They will likely model later in life what 

they learn at home. 

3. Good Christian fathers know that they are made for heaven, 

not this world. So they   act accordingly. 

4. Loving fathers know that children are God’s gift to them. The 

love and care they show their children is their gift back to Him. 

Understanding today’s very complicated world and knowing 

human limitations Catholic  fathers  should constantly pray for 

guidance and help.  Praying to God they will   sincerely believe 

that failing as a dad is not an option because children would 

ultimately pay the price if they are  not successful in their  voca-

tion as a fathers and husbands. In today’s society “It is easier for 

a father to have children than for children to have a real father.”  

We all know, that real love often demands sacrifice from us.  As 

believing fathers and mothers good parents have to sacrifice 

some work time, fun time, down time, and me time for the sake 

of their families. It would be wise for parents to realize that their 

kids watch every move of their mothers and fathers and they 

will be like them one day. Christian parents are being encoura-

ged to take the four points listed above to prayer. They should 

not allow their pride to keep them from asking for help. May 

they seek the intercession of the Blessed Mother and St. Joseph. 

May they pray for each other, challenge each other, and enco-

urage each other. May they try to live out their vocation to fa-

therhood with courage and honor.  Though it is not easy, but 

with God’s help men can live up to their responsibilities and 

their vocation as fathers. Catholic mothers and fathers   are cal-

led to be holy and their clear vocation is to help their families 

get to heaven. That is a tall order and requires courage, hard 

work, difficult choices, and lots of prayer. The theme of  The  

Eucharistic Congress in Nairobi, Kenia was  “The family 

which prays together, stays together”.                                       
 

 That makes real sense !  Catholic parents are being asked to 

make the most of their time together. The important thing is to 

maximize every minute with their children as opportunities to 

share and guide them to good decisions in life. Making family 

dinner time a priority is one way to help make this happen. 

Know that efforts to get our attention are often potential cries 

for help. Our kids need parents, but are we available?  Parents 

must find enough time for their children and always try to assist 

them in sorting their daily problems.  Christian fathers and 

mothers “armed”  with their prayers should always find proper 

approach- listen before lecturing. The fastest way to have your 

sons clam up is to cut them off with a “coaching moment.” You 

can coach later, but you need to hear them out first and encoura-

ge them to share their thoughts. Be great Catholic role models. 

It doesn’t get more basic than this, but do you realize how often 

your children are watching your  every move? They will love 

God, be excited about Mass, and have devotion to our Catholic 

faith if you do. They will likely pray faithfully if you do. They 

will be more likely to grow up following the magisterium and 

staying out of the “Catholic cafeteria line” if you do. Dear pa-

rents honor the Sacrament of Marriage. Want to see your chil-

dren get married and start great families some day? You must 

love your spouses and model the kind of marriage you want 

them to enjoy. Show open affection, say “I love you,” and make 

sure the kids know how much you honor and respect the person 

you have married. You are dooming your kids to a marriageless 

future or possible divorce if they grow up in a home where the 

Sacrament of Marriage is not treasured and valued. Tune out 

popular culture and “detach.” Understand that every minute 

spent in front of the TV or the computer is wasted time and a 

missed opportunity to interact with the family. This may be the 

hardest thing on the list, but we can do a better job with our time 

and focus. Our kids are like clay looking to be formed and 

developed. In your absence, those who only see your children 

as consumers or who seek to do them harm will step into the 

vacuum. Remember - Children are God’s gift to you. Taking 

excellent care of His creation is your gift back to Him. Good 

Catholic fathers of today, just like their fathers before them, are 

too busy earning an honest man's living. For a practicing and 

earnest Catholic man with a large family, providing for the ne-

eds of his family - both temporal and spiritual - is his life.  Besi-

de all this, it is the heart of the home - the wife and mother - 

who is usually tuned in to the detailed needs of the family. The-

re is much the Church has to say about parental primacy, re-

sponsibility, duties and obligations. Both fathers and mothers 

leave strong impressions on their children that continue years 

after the kids after left home. 

  Parents never forget that children are observant and so a ma-

n's every day attitude to his wife will be noted and absorbed by 

both his sons and daughters. Little girls will one day be young 

ladies. They need to know and expect that real gentlemen are 

respectful to and protective of women. Husbands and wives are 

gifts to each other. Little boys will become men, who will work 

hard as providers in so many ways. They will need a firm, well-

formed Catholic conscience to help develop and strengthen 

their own wills and, God willing, their own children's. Boys and 

girls need to learn that Dad loves and respects Mom for herself, 

as another being created in God's image, and as his wife and the 

mother of his children.  
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KOLEKTY 
Kolekta I -$1,964.00, Kolekta II -$1,511.00 

 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Peter’s Pence - Świętopietrze”. 

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 Bie-

lawski, Janina Adranowicz, Rita    Wyrwicz, Emily 

Snow, Helen Daniszewska, Lucy Mackiewicz, Ja-

cek Sowiński, Rafał Michałek,     Frederick 

Schueler, Antoś Grzybko. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

PROŚBA O MODLITWĘ ZA CHORE DZIECI. Prosi-

my Wspólnotę o modlitwę  w intencji małego Antosia 

Grzybko oraz Krystiana Kiami. 

12th Sunday in Ordinary Time 

 

FATHER’S DAY MASS CARDSFATHER’S DAY MASS CARDS  
The cards and envelopes are still available at the church en-

trances. Beginning on Father's Day (June 19th) eight Masses 

will be celebrated for the special intentions of all those whose 

names you will have submitted--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 tej 
niedzieli, 19 czerwca, przez osiem dni oktawy codziennie bę-
dzie sprawowana Msza święta w intencji Ojców zarówno żyją-
cych jak i zmarłych, których imiona powierzycie naszej modli-
twie. Podaruj swemu Tatusiowi dar modlitwy - dar Mszy świę-
tych. 

"Love for his wife as mother of their children and love for 
the children themselves are for the man the natural way of 

understanding and fulfilling his own fatherhood. Above all 
where social and cultural conditions so easily encourage a 
father to be less concerned with his family or at any rate less 

involved in the work of education, efforts must be made to 
restore socially the conviction that the place and task of the 
father in and for the family is of unique and irreplaceable 

importance. Children need their fathers and this has been 
true since the beginning of time. Boys especially look for 
their father's firm guidance; just as little girls need a feeling 

of protection from their fathers. These little boys may well be 
the head of a family someday, and these are lessons they not 

only need to know but to excel in! Girls and young ladies 
need positive attention from their fathers - not only negative 
attention as rule enforcers. Both boys and girls also need to 

know that God created women as "helpmates" to their hus-
bands, not footstools, and they will learn this by observing 
their parent's marriage. Good and loving parents will be very 

careful in the way they treat each other and their children. 
Dear fathers make it a point to attend Sunday Mass together 

as a family. There are times when this is not possible, due to 
sickness, a new baby, recuperating wife, etc. But when eve-
rything is going well, it's a wonderful thing to bring the who-

le family together before Jesus in the Blessed Sacrament. 
Remain sometime after Mass and offer your thanksgiving. 
Teach the children how to offer theirs and be sure it becomes 

a habit.  Give the children the appropriate change in your 
light candles in church- and help them light those tapers. 
Kneel in front of the Tabernacle with pocket so they can 

them afterwards and offer your petitions with theirs. Show 
them that the faith is not for women only! In other words, 

husbands and fathers, lead the children not only for 
example's sake but because you believe in God, too!    

      GOD BLESS OUR FATHERS  

                – HAPPY FATHERS DAY! 

i niebo jest ich przeznaczeniem. Dobrze wiemy, że szczera mi-

łość często wymaga wyrzeczeń. Dla dobra rodziny, dziecka 

trzeba nieraz rezygnować ze swoich planów, czasem swoich 

marzeń etc. Katolicki ojciec ma niezachwianą hierarchię warto-

ści: Bóg- rodzina- praca. Rola ojca nie jest łatwą w dzisiejszym 

zmaterializowanym i „bezbożnym” świecie. Swoją rolę ojciec 

może właściwie wypełnić tylko z Bożą pomocą. Dlatego dziec-

ko powinno widzieć tatę i mamę nie tylko przy stole, na placu 

zabaw, na wycieczce, ale także na modlitwie w domu i w ko-

ściele- bo rodzina, która razem się modli jest silną Bogiem i 

stanowi nierozerwalną jedność. Rodzina  Bogiem silna potrafi 

pokonać każdą trudność jaką niesie życie. Wiemy dobrze, że o 

własnych siłach człowiek w życiu sobie nie poradzi – „Bez Bo-

ga, ani do proga” podpowiada nam  mądrość praojców. Oby-

dwoje rodzice mają wielki wkład w kształtowanie sumień i war-

tości moralnych swoich dzieci. Ojciec rodziny jest nie tylko 

głową rodziny, wzorem dla naśladowania dla synów i córek, 

które model swoich rodziców będą przenosić na swoje własne 

podwórko. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby dzieci miały 

szczęście patrzeć na kochających się  rodziców wspólnie dbają-

cych o dobro i świętość swojej rodziny. Niech święty Józef – 

głowa Rodziny z Nazaretu będzie wzorem do naśladowania dla 

Wszystkich naszych ojców. Niech Maryja wyprasza potrzebne 

im łaski, a Chrystus dodaje im sił i udziela swego błogosławień-

stwa na radosne wypełnianie zaszczytnej i przez nikogo nie za-

stąpionej ojcowskiej misji na ziemi. Gratulujemy Wam nasi 

Drodzy Ojcowie i wspieramy Was modlitwą Wspólnoty. 

Szczęść Wam Boże! Happy Fathers’ Day! PIĘKNO BYCIA KATOLICKIM OJCEM. 
Parę tygodni temu obchodziliśmy Dzień Matki. Dziś modlimy 

się do Boga o szczególne błogosławieństwo dla naszych ojców. 

Wiemy, że w rodzinie  zarówno ojciec jak i matka spełniają 

niezastąpioną rolę. W katolickiej  rodzinie oboje  rodzice  są  

jednakowo ważni i w procesie wychowawczym nawzajem się 

uzupełniają. Rola katolickiego ojca rodziny jest rolą specy-

ficzną. Ma on być światłem Chrystusa dla swojej żony,  dzieci, 

rodziny. Ojciec ma być dla swoich dzieci modelem i wzorem do 

naśladowania. Ojciec katolicki ma prowadzić swoje dzieci dro-

gą do nieba. Ma on zawsze pamiętać , że jest obserwowany 

przez swoje dzieci, które będą na jego przykładzie budowały 

schematy swojego zachowania w przyszłości. Dzieci najczęściej 

„kopiują” w swoim dorosłym życiu schematy zachowań swoich  

rodziców. Katolicki ojciec wie, ze jego dzieci są darem Boga  
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CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  
  

NNATHANATHAN  GGABRIELABRIEL  DDANEKANEK 

06.19.2016 o godz. 11:00 am  

OOLIWIERLIWIER  MMIKOŁAJIKOŁAJ  SSZYMAŃSKIZYMAŃSKI   
06.19.2016 o godz. 11:00 am  

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. 

Wycieczki  / Tours - Ziggy's Tours (617-288-7777): 
2-dniowa nad Niagarę oraz 1000 wysp dnia 2 lipca  

3-dniowa autokarem do Washington DC and NYC  
2 lipca. Inne terminy również możliwe. 
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. 

                                          

ŻEGNAMY KOREAŃSKIEGO FRANCISZKANINA 

OJCA  MINYONG HONG 

W tę niedzielę podczas Mszy św. o 

godz. 11:00 pożegnamy naszego ko-

reańskiego franciszkanina, który był 

w naszej wspólnocie przez 4 lata - 

na czas studiów. 20 czerwca opusz-

cza na dobre naszą parafię i wraca 

do Korei. Dziękujemy za jego czas, 

życzliwość, modlitwy. Będziemy 

czekać na jego odwiedziny. 

PODZIĘKOWANIE ZA TRZYDZIESTOLECIE 

KAPŁAŃSTWA.  W ubiegły wtorek, 14 czerwca minęło 

30 lat, od momentu gdy biskup Ziółek w Łodzi udzielił mi Sa-

kramentu Kapłaństwa. Na  studiach przygotowywałem się do 

pracy  w Japonii. Bóg jednak  zmienił plan i przez ponad siedem 

lat głosiłem Chrystusa ludziom czarnego lądu w dalekiej Kenii. 

Doświadczenie Afryki ubogaciło moje spojrzenie na świat i 

ludzkie problemy. Bez przekory mogę powiedzieć, że „ zako-

chałem” się w Afryce i jej biednych, ale szczerze pogodnych 

ludziach. Z Bożą pomocą i dzięki życzliwości   dobrych  ludzi 

udało mi się zbudować  prawie 50 km wodociągu, szkołę i kilka  

kamiennych kościołów. Opuszczając Afrykę pozostawiłem tam  

wielu prawdziwych przyjaciół, z niektórymi do dziś utrzymuję 

kontakt.  Kolejnym przystankiem w pracy na Niwie Pana była 

Kanada, która stała się zarazem moją drugą Ojczyzną. W  roku 

ubiegłym  Opatrzność Boża przywiodła mnie do Bostonu przed 

tron Czarnej Madonny. Na własnej skórze  odczułem jak nie-

zbadane są wyroki Boże. W dzieciństwie i młodości fascynowa-

łem się techniką, podziwiałem  wielkie maszyny, samoloty; 

skończyłem szkołę techniczną i byłem przekonany, że ta ścieżka 

będzie moim życiowym powołaniem. Nigdy nie byłem mini-

strantem, a mimo to Bóg namaścił mnie na swojego  kapłana. 

Spędziłem dzieciństwo i lata młodości nad pięknym mazurskim 

jeziorem, ale nie złowiłem żadnej ryby! Teraz wiem, że Chry-

stus chciał, abym był rybakiem, ale ” ludzkich dusz”. Pan Bóg 

sprawił zapewne też to, że polski Papież, św.  Jan Paweł II, w 

1968 roku jako „nieznany” gość przez wiele dni obozował na 

naszej rodzinnej plaży i przez to swoją osobą uświęcił wody 

naszego jeziora. Dowiedzieliśmy  się o tym fakcie na krótko 

przed kanonizacją Jana Pawła II. Widać, że Bóg ma plan wobec 

każdego człowieka. Ma też zapewne swój plan wobec mnie. 

Zapewne chciał, abym  powiększył rodzinne grono kapłanów, 

sióstr zakonnych… Dziś dziękuję Bogu za wspaniałe 30 lat mo-

jego kapłaństwa i proszę Go o dalsze błogosławieństwo i po-

trzebne łaski na kolejne lata  kapłańskiej posługi. Pragnę po-

dziękować naszym dzieciom, młodzieży, ministrantom, człon-

kom Żywego Różańca, chórowi,  szkole Języka Polskiego im. 

św. Jana Pawła II,  przedstawicielom Weteranów, osobom pry-

watnym i Wspólnocie za dar modlitwy, za  ubiegłą niedzielną 

niespodziankę, życzenia, kwiaty i miłe niespodzianki. Składam 

szczególne podziękowania dla Lidii Bolec za własnoręcznie 

zrobioną piękną laurkę! Dziękuję i Bóg Wam zapłać ! 

GRATULACJE DLA NOWYCH WŁADZ KONGRE-

SU POLONII AMERYKAŃSKIEJ NA WSCHODNIE 

MASSACHUSETTS. Jak już wiemy w ubiegłą niedzielę 

odbyły się wybory do władz Kongresu. Nowym prezesem 

został Wiesław Wierzbowski, a wiceprezesem Barbara 

Bilińska Bolec. Gratulacje dla Was i całego nowego Za-

rządu. Niech Pan Wam błogosławi. 

BINGO W NASZEJ PARAFII. Planujemy wznowienie 

Binga w naszej Parafii w sali pod kościołem. Planujemy 

inaugurację Binga w drugi czwartek września. Planowane 

Bingo odbywać się będzie co drugi  czwartek w godz. 

7.00 – 9.30 p.m. Poszukujemy chętnych wolontariuszy do 

pomocy. Chętni proszeni są o kontakt z O. Jurkiem. 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE DIAKONA WOJTKA  - 

odbędą się 25 czerwca w Krakowie. Pod koniec sierpnia 

nowo wyświęcony kapłan Wojtek powróci  do Bostonu, 

aby w pierwszą niedzielę września odprawić dla naszej 

Wspólnoty Prymicyjną Mszę świętą i udzielić nam prymi-

cyjnego błogosławieństwa. Szczegóły zostaną podane w 

okresie późniejszym.  Prosimy o modlitwę w intencji na-

szego diakona. 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI 
Pani Beata Kozak, nasza bibliotekarka, serdecznie zapra-

sza wszystkich Parafian z Rodzinami oraz Znajomymi do 

Biblioteki. Ostatnio przybyło bardzo dużo ciekawych 

książek! Biblioteka otwarta jest w pierwszą i trzecią nie-

dzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11:00. 

HAPPY VACATION FATHER JÓZEF 

Ojciec Józef wyjechał na zasłużone wakacje i wróci 

w lipcu. Życzymy mu udanego odpoczynku i Bożej 

opieki. 

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

