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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 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) 

 

                       

 

 

   

 

Monday, June 27,  2016         
       7:00 am    † Władysława Bagińska, Dominika Kołakowska- Granddaughter with  family         

        7:00 pm   † Jan Kozakiewicz - Teresa z rodziną 
 

Tuesday, June 28, 2016   
         7:00 am   - God’s blessings, strength and health for the sick and addicted in  
                            our parish  - Parishioner 
                            - Return to good health for Krystian Kiami - Family 
                            - Health and God’s blessings for Stanisław Sroka and Agnieszka Szymczak 
                            - Daughter and brother 

         7:00 pm  † John Kowalczyk - Żona z dziećmi 
                            † Władysława i Stefan Parol, Władysław, Jerzy, Barbara Parol - Synowa     
                            i bratanica z rodziną 
                            † Mieczysław Gugała - Zdzisław Marecki 
 

Wednesday, June 29,  2016 - Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
         7:00 am   † In honor of  Sacred Heart of Jesus for the Poor Holy Souls in Purgatory 
                            - Mr. & Mrs. Davulis 

         7:00 pm  † Apolonia, Piotr, Stanisław, Henryk, Zofia Nowak - Córka i siostra  
 

Thursday, June 30,  2016  
        7:00 am    - Return to good health for Krystian Kiami - Family 

        7:00 pm    - O Boże błog. i zdrowie dla Emilki, Nolah i Gabrysia- Matka chrzestna 

                         - O zdrowie i Boże błog. dla Krzysztofy Olesz, Stefana i Romy Kancelarczyk 
                            - Roma Kancelarczyk 
                            - O zdrowie i Boże błog.dla Mirosławy Czernik z okazji urodzin- Własna 
 

Friday, July 1, 2016 - First Friday 
         7:00 am   † Adam Piasecki - Family 

         6:00 pm  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

         7:00 pm  † Maria i Stanisław Susoł— Córka z rodziną 

 

Saturday, July 2, 2016  
       8:00 am    † Tomasz Wojdakowski - Żona z dziećmi 
       4:00 pm    - Za Parafian — For Our Parishioners  

       7:00 pm   † Jan, Cecylia, Franciszka, Józef Głowacz— Rodzina 

 

 SUNDAY , JULY 3, 2016         
       8:00 am    † Władysława Grodzka - Joanna z rodziną    

       9:30 am    † Franciszek & Bolesława Leończuk- Family 
 

     

 

 UWAGA / ATTENTION: 

NOWA KSIĘGA INTENCJI NA PRZYSZŁY ROK  2017 

ZOSTANIE OTWARTA PO WAKACJACH POD KONIEC  

WRZEŚNIA.  

NEW MASS INTENTION BOOK FOR 2017 WILL BE AVAILA-

BLE AT THE END OF SEPTEMBER 2016. 

  

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

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

  Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji: 

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

11:00 am   † Jan i Józefa Ubowski - Syn i synowa z wnukami 

Taking the Call 
  In this week’s First Reading, Elijah's disciple is 

allowed to kiss his parents goodbye before setting 

out to follow the prophet's call. 

  But we are called to follow a greater than Elijah, 

this week’s Liturgy wants us to know. 

  In Baptism, we have put on the cloak of Christ, 

been called to the house of a new Father, been 

given a new family in the kingdom of God. We 

have been called to leave behind our past lives 

and never look back - to follow wherever He le-

ads. 

  Elijah was taken up in a whirlwind and his disci-

ple was given a double portion of his spirit (see 2 

Kings 2:9-15). 

  Jesus too, the Gospel reminds us, was "taken 

up" (see Acts 1:2, 11, 22), and He gave us His 

Spirit to live by, to guide us in our journey in His 

kingdom.  As this week’s Epistle tells us, the call 

of Jesus shatters the yoke of every servitude, sets 

us free from the rituals of the old Law, shows us 

the Law's fulfillment in the following of Jesus, in 

serving one another through love.  His call sets 

our hands to a new plow, a new task - to be His 

messengers, sent ahead to prepare all peoples to 

meet Him and enter into His Kingdom.  Elijah 

called down fire to consume those who wouldn't 

accept God (see 2 Kings 1:1-16). But we have a 

different Spirit with us.  To live by His Spirit is to 

face opposition and rejection, as the Apostles do 

in this week’s Gospel. It is to feel like an exile, 

with no lasting city (see Hebrews 13:14), no place 

in this world to lay our head or call home.  But 

we hear the voice of the One we follow in this 

week’s Psalm (see Acts 2:25-32; 13:35-37). He 

calls us to make His faith our own - to abide in 

confidence that He will not abandon us, that He 

will show us "the path to life," leading us to the 

fullness of joy in His presence forever.                

  Dr. Scott Hahn 

Scripture for the week of June 26, 2016 

26 SUN 1 Kgs 19:16b, 19-21/Gal 5:1, 13-18/ 

Lk 9:51-62 

27 Mon Am 2:6-10, 13-16/Mt 8:18-22 

28 Tue Am 3:1-8; 4:11-12/Mt 8:23-27 

29 Wed Acts 12:1-11/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 

16:13-19 

30 Thu Am 7:10-17/Mt 9:1-8 

1 Fri Am 8:4-6, 9-12/Mt 9:9-13 

2 Sat Am 9:11-15/Mt 9:14-17 

3 SUN Is 66:10-14c/Gal 6:14-18/Lk 10:1-

12, 17-20 or 10:1-9 

http://www.usccb.org/nab/bible/2kings/2kings2.htm#v9
http://www.usccb.org/nab/bible/2kings/2kings2.htm#v9
http://www.usccb.org/nab/bible/acts/acts1.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/acts/acts1.htm#v11
http://www.usccb.org/nab/bible/acts/acts1.htm#v22
http://www.usccb.org/nab/bible/2kings/2kings1.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/hebrews/hebrews13.htm#v14
http://www.usccb.org/nab/bible/acts/acts2.htm#v25
http://www.usccb.org/nab/bible/acts/acts13.htm#v35
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13-ta Niedziela Zwykła 

Z BIURKA PROBOSZCZA 
 

WARTO POMYŚLEĆ – 

WAKACJE -  ALE NIE 

OD BOGA ! 
Przeżyliśmy już w naszej wspólnocie 

uroczystość bierzmowania. Mamy też za sobą Pierwszą 

Komunię naszych dzieci kolejny Spring Fest.   Skoń-

czyła się polska szkoła, wykłady na uczelni, pozdawali-

śmy ostatnie egzaminy, posadziliśmy upragnione wa-

rzywa w przydomowych ogródkach…   Po kolejnym 

czasie nieustannej  gonitwy czujemy już fizyczne i psy-

chiczne zmęczenie.  Potrzebujemy trochę wytchnienia, 

zmiany stylu życia, zwykłego odpoczynku. Powoli 

wchodzimy w atmosferę wymarzonych wakacji. W wa-

kacje prościej odciąć się od codzienności. Jest gorąco, 

leniwie. Życie toczy się wolniej, w innym wymiarze. 

Zamykamy się w chłodnych ścianach mieszkań albo 

oblegamy ławki w parkach, szukamy plaży, jeziora, 

wody.  Rzeczywistość rozmywa się, zastyga razem z 

gęstniejącym, drgającym powietrzem. Myśli nawet nie 

takie ostre i wyraźne. Odpoczywamy. Od zimna, szaro-

ści, beznadziei; staramy się naładować pozytywną ener-

gią i nabrać dystansu do codzienności; nie myśleć o 

tym, co niepokoi i przeraża. Latem wydaje się, że życie 

jest łatwiejsze. Książka czytana, w cieniu parasola, w 

przydomowym ogródku, zimna butelka wody mineral-

nej, zakochani trzymający się za ręce, młode mamy 

spacerujące z chwiejącymi się na grubych nóżkach po-

ciechami, dziadek z babcią zasłuchani wciąż od tylu lat 

w swoje głosy. Wcale nie trzeba się daleko rozglądać, 

żeby ujrzeć szczęście. Jakoś bliżej nam teraz do ludzi. I 

nawet jeśli samotny nieznajomy przysiądzie się na ław-

kę, więcej cierpliwości w nas, aby wysłuchać jego hi-

storii. Z balkonów i domostw unosi się zapach grillo-

wanej kiełbasy, słychać syk otwieranych puszek i szme-

ry rozmów. Kiedy przychodzi czas wakacyjnego rozle-

niwienia więcej bywamy, rozmawiamy. Jest inaczej 

latem. Mniej problemów albo przynajmniej nie wydają 

się takie straszne. A nawet jeśli czekają nas obowiązki 

w pracy, a urlop wciąż niesprecyzowanym planem na 

odległą przyszłość, to nastrój i tak udziela się po-

wszechnie. Wtedy tak łatwo odchodzimy...A jednak 

często zapominamy. Zwłaszcza wtedy, kiedy nam do-

brze i wydaje się, że nic tego nie może zmienić; że teraz 

to już damy radę sami; że nie potrzebujemy nikogo i 

niczego. Chcemy samodzielnie stawić czoło rzeczywi-

stości albo po prostu nie myślimy, że jest Ten, dzięki 

któremu oddychamy, chodzimy, kochamy. Latem jesz-

cze łatwiej zostawiamy Boga na dalszym planie. Czuje-

my się wolni, szczęśliwi, radośni.  

 I po co jakieś ograniczenia, przykazania, obowiązki. Życie 
jest po to, żeby z niego korzystać i brać pełnymi garściami.  

Wszystko to, co zostało odłożone na „potem”. Jest tyle ksią-
żek nieprzeczytanych, tyle filmów do obejrzenia; wreszcie 
można bezkarnie trwonić czas na bieganie po sklepach i na 

plotki z sąsiadką. Wyjechać gdzieś, uspokoić rozkołatane 
nerwy. Przez chwilę zostawić swoje szare, zwyczajne życie 
obok. Bóg? Poczeka... I On rzeczywiście czeka. Na tych 

spóźnionych i leniwych. Niechętnych albo po prostu zagu-
bionych. Na tych, którym wydaje się, że Go nie potrzebują, a 
nawet na tych, którzy zaprzeczają Jego istnieniu. Czeka w 

kapliczce przydrożnej, małym wiejskim kościółku na rozsta-
ju dróg, w przyrodzie, która zachwyca swoim pięknem; w 

napotkanym życzliwym człowieku. Wszędzie tam czeka na 
Ciebie, na nas. Zapominamy, bo Bóg nie jest medialny. Nie 
umieszcza siebie na wielkim billboardzie, nie obiecuje bo-

gactwa i dostatniego życia. Nie przyciąga krzykiem. Nie roz-
mywa prawdy, nawet gdy łatwiej jest nam przyjąć kłamstwo, 
i nie przyzwala na grzech, tylko dlatego, że „każdy tak robi”. 

Po prostu jest. Tak wielki, że nie potrzebuje obwieszczania 
tego światu. Tak wspaniałomyślny, że obdarzył nas wolną 

wolą. Tak wspaniały, że chce nam dać coś więcej niż tylko 
ziemskie bytowanie - życie wieczne. Czy można na czas wa-
kacji zapomnieć o przyjacielu? Bo niepotrzebny, wymagają-

cy, trochę staroświecki, niemodny? Bo nie pasuje do krzykli-
wej współczesności, w której prawdziwe autorytety zastępuje 
się plastikowymi wytworami kultury? Można? A potem wró-

cić, gdy pojawią się zmartwienia i jakoś trudniej będzie pora-
dzić sobie z rzeczywistością? On przygarnie, zrozumie i bę-
dzie. Jak zawsze. Tak często robimy. I czasem nawet nie 

żałujemy. Powroty są przecież naturalne... Zbyt często od-
chodzimy. W wakacje samotny Chrystus rozwieszony na 

drzewie krzyża oczekuje modlitwy czy choćby tylko krótkie-
go spotkania. On nie zabierze wolności, nie ograniczy bez-
troskiego czasu, nie zabroni spotkania z przyjaciółmi. Po 

prostu będzie. Jak zawsze cicho, obok, blisko. Nie narzuci 
niczego, nie nakaże. Uszanuje naszą wolną wolę. Nawet jeśli 
będziemy chcieli zejść z Jego drogi, nie postawi przed nami 

archanioła z ognistym mieczem – da nam wybór. Wakacje 
nie są czasem oderwanym, które pozwala zapomnieć o tym, 

co najważniejsze. To nasza codzienność. Dni wymierzane 
godzinami i półgodzinami wybijanymi przez starodawne 
zegary. Bądźmy zatem z Chrystusem w ten rozleniwiony 

czas. Bądźmy z Nim nie tylko jako z Panem, Ojcem, ale 

przede wszystkim prawdziwym Przyjacielem, który nigdy, 

przenigdy nie zdradzi, nie zapomni, nie zostawi. Trwajmy 

przy Jezusie nie od święta jedynie, nie róbmy z Niego Boga 

tylko od zmartwień, ale dajmy sobie szansę, kochając Go 

przez wszystkie dni w roku. Ps Wyjeżdżając na zasłużone 

wakacje do naszego plecaka włóżmy Nowy Testament, do-

brą religijną książkę, niezawodny różaniec. Ciesząc się wa-

kacyjną wolnością umiejmy zauważyć „Ślady Boga” w ota-

czającej nas przyrodzie. Nie zapomnijmy też o Parafialnej 

Rodzinie, która także w czasie wakacji musi popłacić comie-

sięczne rachunki !  Pamiętajmy, że Nie ma Wakacji od Bo-

ga i Jego Kościoła ! 
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KOLEKTY 
Kolekta I -$1,606.00, Kolekta II -$1,140.00 

 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“H.O.P.E. - Nasze Wsparcie w Wydatkach Parafialnych”. 

DONATIONS: 
♦ In memory of Helen Balon by Stephen & Alison 
Socha -$50; by Friend -$25. 
♦ Church donation by Mark Górny - $1,050; Anna & 
Piotr Zieliński -$50; John & Elizabeth Jakowicz -
$100, Anna Laszczkowska -$50. 

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. 

13th Sunday in Ordinary Time 

 

        HUMOR OF THE WEEK 

 Pewnego dnia mała dziewczynka przyglądała się, jak 

jej matka zmywa naczynia. 

Nagle zauważyła kontrastujące z brązowymi włosami 

matki siwe pasma. 

Spytała zatem: 

- Mamo, dlaczego niektóre pasma Twoich włosów są 

siwe?  

Matka odpowiedziała: 

- Za każdym razem, gdy mnie zdenerwujesz lub do-

prowadzisz do płaczu niektóre moje włosy stają się 

siwe. 

Dziewczynka przemyślała chwilę tę rewelację i od-

rzekła: 

- Musiałaś nieźle wkurzyć babcię. 

       --------------------------------------------------- 

     A father was approached by his small son who 

told him proudly, "I know what the Bible means!" 

His father smiled and replied, "What do you mean, 

you 'know' what the Bible means? 

The son replied, "I do know!" 

"Okay," said his father. "What does the Bible mean?" 

"That's easy, Daddy..." the young boy replied excite-

dly," It stands for: 

'Basic Information Before Leaving Earth.' 

ZAPISY NA ZAPISY NA 
NOWY ROK NOWY ROK   
KATECHE-KATECHE-

TYCZNYTYCZNY  
Zapisy na nowy rok 
katechetyczny będą 
trwały przez cały 
okres wakacyjny. Za-
praszamy do biura pa-

rafialnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 14:00. 
P.S. Osoby, które nie odebrały świadectw ukończenia 
tegorocznej katechezy, proszone są o odebranie ich w 
biurze parafialnym. 

POLSKIE STUDENTKI POSZUKUJĄ MIESZKANIA 

Dwie studentki z Texas’u,  które będą studiowały w 

Berklee College of Music, poszukują mieszkania 

wśród naszych parafian. Jedna z nich w chwili obec-

nej prowadzi chórek dziecięcy w polskiej parafii w 

Dallas i uczy także w Polonijnej szkole. Byłyby 

wdzięczne, gdyby mogły znaleźć 2 pokoje do wyna-

jęcia wśród naszych parafian. 

Osoby, które mogłyby im pomóc proszone są o kon-

takt z Ojcem Jurkiem lub biurem parafialnym. 

BINGO W NASZEJ PARAFII  
 Planujemy wznowienie Binga w naszej Para-

fii w sali pod kościołem. Planujemy inaugurację Bin-

ga w drugi czwartek września. Planowane Bingo od-

bywać 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. 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI 

Pani Beata Kozak, nasza bibliotekarka, serdecznie 

zaprasza wszystkich Parafian z Rodzinami oraz Zna-

jomymi do Biblioteki. Ostatnio przybyło bardzo dużo 

ciekawych książek! Biblioteka otwarta jest w pierw-

szą i trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 

11:00. 

UWAGA - WAKACYJNY BIULETYN 

W miesiącach wakacyjnych - lipcu i 

sierpniu - ukazywał się będzie co dwa 

tygodnie! 

Osoby, które chciałyby zamówić Msze 

św. proszone są o jak najszybszy kon-

takt z biurem parafialnym. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirpcKglLzNAhXJWj4KHZMTAZkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.katoliktrondheim.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D48%26Itemid%
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DZIĘKUJEMY ZA KWIATY DO KOŚCIOŁA 

Serdecznie dziękujemy Rodzinom Michta i 

Danek, które w ubiegłym tygodniu ofiarowa-

ły kwiaty do dekoracji naszego kościoła. 

Być może jest to początek nowej pięknej tra-

dycji, gdzie rodziny, które mają zamówioną 

Mszę św. w tym dniu, przynoszą kwiaty do 

dekoracji ołtarza. 

P.S. Dziękujemy Pani Beacie Kozak za coty-

godniową troskę o nasz ołtarz, zakrystię i ko-

ściół. Poświęca ona swój wolny czas w każdą 

sobotę w godzinach rannych. Pani Beata po-

trzebuje pomocy. Chętni proszeni są o kon-

takt z Ojcem Jurkiem, biurem parafialnym 

lub Panią Beatą. 

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. 

HARVEST FESTIVAL  
We plan this year’s Harvest Festi-
val as a two-day-event - September 
17th & 18th (Saturday & Sunday). 
For Saturday we plan a party in 
John Paul II hall and on Sunday the 
usual activities in the fresh air, on 
the parking lot.  
As every year we will prepare lots 
of good food, music, lottery and 
much more. We also plan to invite, 
amongst others, officials from the 
city government, Husaria soldiers 
and Miss Polonia... 
Once again we will have a book 
sale. Therefore we are asking you 
to donate books – new or used, 

most desirable in Polish, for children and adults. Please 
bring the books to the parish office.  

Donations of stuffed animals to be used as prizes for 
children, will also be appreciated. 

We will also be asking for donations of home made 
pastry. 

We hope to bring not only our Polonia members 
but also people from outside the Polish community 
together. We would like to share and enjoy our hap-
piness, Polish culture and food with the people of 
Boston and surrounding areas. 

We are looking forward to this event and hope it will 
be a great success. To make it happen we need your 
help in preparing for the event. All volunteers are asked 
to call or come to the parish office. Those who can’t 
help with the preparations may make a donation to our 
church. 

Please remember, you are all invited, your families 
and friends too.  

P.S. More details will appear in next bulletins. 

 
DOŻYNKI POLONIJNE 

Tegoroczne Dożynki planujemy jako dwudniowe wy-

darzenie - w dniach 17 i 18 września (sobota i niedzie-

la). Na sobotę planowana jest zabawa na sali, a niedzie-

la tradycyjnie na wolnym powietrzu.  

Zwyczajem lat poprzednich na ten czas wspólnej ra-

dości i zabawy przygotujemy dużo dobrego jedzenia, 

muzykę, loterię i wiele innych atrakcji dla dzieci 

i dorosłych. W tym roku planujemy także zaprosić mię-

dzy innymi  przedstawicieli władz naszego miasta, hu-

sarię oraz Miss Polonię... 

Będzie wyprzedaż książek. Książki nowe lub używa-

ne, dla dzieci lub dorosłych, szczególnie w języku pol-

skim można przynosić do biura parafialnego.  

Prosimy też o ofiarowanie pluszowych zabawek. Bę-

dą one wykorzystane jako nagrody dla dzieci.  

PANIE BĘDZIEMY PROSILI O DAR CIASTA. 

Pragniemy, aby do celebracji Dożynek naszej 

Wspólnoty przyłączyło się jak najwięcej ludzi spo-

za polonijnego kręgu. Chcemy naszą radością, 

kulturą, polską kuchnią podzielić się ze wspólnotą 

mieszkańców Bostonu i okolic. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w przygotowa-

niach do Dożynek, proszeni są o zgłoszenie się do 

biura parafialnego. Ci, którzy nie mogą pomóc w 

przygotowaniach, mogą złożyć donację na nasz ko-

ściół. Bóg zapłać! 

Zapraszamy naszych Parafian i Gości z rodzinami 

i przyjaciółmi! 

P.S. Więcej informacji będzie podane w później-

szych biuletynach. 

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

