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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 4, 2016 - Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
       8:00 am  † Michał Makar  - Żona i dzieci 

       4:00 pm † Konstanty & Stephania  Yachimski, Joseph & Helen Walulik - Niece 

       7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla Rodziny Ostrowskich - Własna 

SUNDAY,  JUNE 5, 2016  

       8:00 am  † Wacław Chojnowski - Córka Ewa z rodziną 

                      † Jakub Niemczyk - Siostra z rodziną 

        9:30 am  † Tadeusz Eljaszuk - Wife & children 
 

   

 

   

 

 

 

Monday, June 6,  2016          

       7:00 am  † Antoni & Regina Kołakowski— Krystyna with family 

       7:00 pm  † Władysława Grodzka— Monika z rodziną 

Tuesday, June 7, 2016  
       7:00 am   † Stanisław Cholewa -  Marczuk family 

                       † Seth Rakiey - James Pilecki, Sandra Campos  
                       - Za Parafian — For Our Parishioners  

       7:00 pm  † Ronnie Willis i zmarli z rodziny Kuczyńskich — Halina Parol  

                       z rodziną 

                       † Władysław Łapiński— Rodzina Łupińskich 

                       † Maria Węglarczyk (R)— Przyjaciele 

Wednesday, June 8,  2016 -św. Jadwigi Królowej 
       7:00 am   † David Bielawski - Richard Rolak 

       7:00 pm   - Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o dalsze Boże błog.  
                         dla Patrycji i Maksymiliana Gradziuk z racji 14. roczn. Małżeństwa 
                         — Własna 

Thursday, June 9,  2016  
       7:00 am   † Halina Kulikowska— Hannah & Eric Domurat 

       7:00 pm   † Zygmunt Kryński— Rodzina Marczuk 

                       † Dorota i Michał Kwiatkowski— Córka z rodziną 

                       † Rodziców Franciszek i Albina Liszkiewicz— Syn z rodziną 

Friday, June 10, 2016  
       7:00 am   † Sean Golden - Maria Ilnicki 

       6:00 pm  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

       7:00 pm  † Józef i Józefa, Ireneusz Rogowscy— Helena Rogowska z dziećmi 

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 

     

 

 

 

 

 

      

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

11:00 am    † Za zmarłych i poległych żołnierzy — Weterani Pl.#37 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji: 

† Michał Kabalewicz — Rodzina Warot 

12:30 -13:30 Wystawienie i adoracja Najświętszego  

Sakramentu 

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

Szkoły Języka Polskiego z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla dzieci, mło-

dzieży, rodziców, nauczycieli oraz Przyjaciół szkoły - Dorota Andraka 
 

   Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji: 

† Stanisław Cholewa — Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Języka  

Polskiego 

        June -    Month of 

the Sacred Heart 
The Month of June is dedica-

ted to the Sacred Heart.  The 

Church celebrates the Solem-

nity of the Sacred Heart of 

Jesus on the Friday following 

the second Sunday after Pen-

tecost. In addition to the litur-

gical celebration, many devotional exercises are 

connected with the Sacred Heart of Jesus. Of all 

devotions, devotion to the Sacred Heart was, and 

remains, one of the most widespread and popular in 

the Church. Understood in the light of the Scriptu-

res, the term "Sacred Heart of Jesus" denotes the 

entire mystery of Christ, the totality of his being, 

and his person considered in its most intimate essen-

tial: Son of God, uncreated wisdom; infinite charity, 

principal of the salvation and sanctification of man-

kind. The "Sacred Heart" is Christ, the Word Incar-

nate, Savior, intrinsically containing, in the Spirit, 

an infinite divine-human love for the Father and for 

his brothers.The feast of the Sacred Heart was 

approved for specified dioceses by Clement XIII in 

1765, and extended to the whole Church by Pius IX 

in 1856. In 1889 Pope Leo XIII elevated it to the 

rank of first class, and through an encyclical letter in 

1899 dedicated the whole Catholic world to the Sa-

cred Heart of Jesus. Devotion to the Sacred Heart 

was also an essential component of Pope John Paul 

II's hopes for the "new evangelization" called for by 

the Church. "For evangelization today," he said, "the 

Heart of Christ must be recognized as the heart of 

the Church: It is He who calls us to conversion, to 

reconciliation. It is He who leads pure hearts and 

those hungering for justice along the way of the 

Beatitudes. It is He who achieves the warm commu-

nion of the members of the one Body. It is He who 

enables us to adhere to the Good News and to accept 

the promise of eternal life. It is He who sends us out 

on mission. The heart-to-heart with Jesus broadens 

the human heart on a global scale."Devotion to the 

Sacred Heart is a wonderful historical expression of 

the Church's piety for Christ, her Spouse and Lord: 

it calls for a fundamental attitude of conversion and 

reparation, of love and gratitude, apostolic commit-

ment and dedication to Christ and his saving work. 

Devotions to the Sacred Heart of Jesus are nume-

rous.  

 

Scripture for the week of June 5, 2016 

5 SUN 1 Kgs 17:17-24/Gal 1:11-19/Lk 7:11-17 
6 Mon 1 Kgs 17:1-6/Mt 5:1-12 

7 Tue 1 Kgs 17:7-16/Mt 5:13-16 

8 Wed 1 Kgs 18:20-39/Mt 5:17-19 
9 Thu 1 Kgs 18:41-46/Mt 5:20-26 

10 Fri 1 Kgs 19:9a, 11-16/Mt 5:27-32 

11 Sat Acts 11:21b-26; 13:1-3/Mt 5:33-37 
12 SUN 2 Sm 12:7-10, 13/Gal 2:16, 19-21/Lk 7:36-8:3 

or 7:36-50 

https://www.bing.com/images/search?q=monstrancja&view=detailv2&&id=29CDF8588758D879D41C926022FE54F5A1EA01C1&selectedIndex=807&ccid=5uUajbyR&simid=608055782591301664&thid=OIP.Me6e51a8dbc916d778e9f62dc5eb20b7do0
https://www.bing.com/images/search?q=sacred+heart+of+jesus&view=detailv2&&id=EE0969C4A5F8EC9D968983BA6BE6FDD1F13D9849&selectedIndex=23&ccid=T6lKl58G&simid=608004139905321344&thid=OIP.M4fa94a979f06606304ee87fdc1d21138o0
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10-ta Niedziela Zwykła 
Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

KULT NAJŚWIĘTSZEGO  

SERCA PANA JEZUSA. 
Czerwiec to miesiąc w sposób szczegól-

ny poświęcony czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wy-

wodzi się z czasów średniowiecza, początkowo miał cha-

rakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społe-

czeństwa. Kult Najświętszego Serca Jezusa ma bardzo 

długie dzieje w Kościele. Tak jak w przypadku każdej 

formy kultu, tak i tu naznaczony jest on powolnym dojrze-

waniem, uzależnionym od duchowych doświadczeń wielu 

świętych, a także od doświadczeń całych wspólnot ko-

ścielnych. W kulcie kościelnym nic nie dzieje się gwał-

townie, ale wszystko przechodzi przez dłuższy bądź krót-

szy okres prób i weryfikacji. Wyraża się w tym pewna 

pedagogia, której domaga się także duchowość i poboż-

ność – chodzi przede wszystkim o to, by wiernym propo-

nować to, co służyć może wszystkim i w każdym miejscu. 

Przejawy pobożności prywatnej są zawsze możliwe i Ko-

ściół je pochwala, ale przyjmuje i propaguje to, co ma 

znaczenie uniwersalne. Chodzi o to, by nie narzucać 

wszystkim tego, co jest tylko poniekąd prywatnym do-

świadczeniem duchowym czy też wyrazem osobistej po-

bożności. W tym znaczeniu w połowie XVIII wieku do-

świadczenie kultu Najświętszego Serca Jezusa i jego twór-

cze oddziaływanie na wiernych dojrzało na tyle, że można 

było przystąpić w Kościele do nadania mu wymiaru uni-

wersalnego, którego wyrazem byłoby wprowadzenie go 

do liturgii Kościoła poprzez zatwierdzenie oficjum ka-

płańskiego i formularza Mszy świętej. Na przestrzeni wie-

ków wielu świętych wyróżniało się kultem do serca Pana 

Jezusa. Do wyjątkowych należała św. Małgorzata z Korto-

ny (1252-1297) do której sam  Pan Jezus odezwał się 

pewnego dnia: „Połóż twe ręce na ranach moich rąk!” Na 

to święta: „Nie, Panie!”  w tej chwili otwarła się rana bo-

ku Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy. Od 

XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się 

własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło 

się do tego w sposób wyjątkowy dwoje świętych: św. Jan 

Eudus i św. Małgorzata- pod wpływem nakazów, jakie 

otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej po-

średnictwem posłużyć.  

         Może zastanawiać, dlaczego czerwiec jest obrany za 

miesiąc adoracji Serca Pana Jezusa? Na pewno nie jest tak 

z powodu pogody, jak w przypadku Maryi (wiosenne 

przebudzeniem przyrody sprawiło, że maj poświęcono 

Najświętszej Maryi Pannie).  
      Czerwiec, jakkolwiek też piękny, dał genezę kultowi 

Serca Jezusa z racji najważniejszego objawienia dotyczą-

cego tego kultu, jakie otrzymała 10 dnia tego miesiąca 

1675 r., Małgorzata Maria Alacoque (zm. 1690), skrom-

na zakonnica wizytka z klasztoru Paray-le-Monial.  

 

     Objawienie to, należące do ostatniego z czterech wiel-

kich objawień, jakie otrzymała mistyczka francuska, mia-

ło miejsce w piątek po oktawie Bożego Ciała. Ono samo 

nawoływało też do obwołania święta ku czci Serca Pana 

Jezusa właśnie w pierwszy piątek czerwca po oktawie Bo-

żego Ciała, by w ten sposób poprzez przyjętą Komunię 

św. i pobożne praktyki wynagrodzić Bogu za grzechy 

świata. Jak wynika więc z objawień, czerwiec wydaje się 

być miesiącem wybranym przez samego Boga. 

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście 

obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca: 

1.Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 

2.Ustalę pokój w ich rodzinach. 

3.Będę ich pocieszał w utrapieniach. 

4.Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w go-

dzinę śmierci. 

5.Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 

6.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miło-

sierdzia. 

7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8.Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 

9.Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca 

mojego będzie czczony. 

10.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą 

miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 

11.Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwar-

dzialszych. 

12.W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam 

tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze 

piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w inten-

cji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż 

nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świę-

tych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej 

godzinie życia.  Ps. Zachęcamy bardzo naszych wiernych 

do obejścia w swoim życiu dziewięciu piątków miesiąca. 

W szczególny sposób zachęcamy do tego pierwszoko-

munijne dzieci. 

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 -$1,591.00, Kolekta II -$1,218.00 

 

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

  

 In memory of Helen Balon by: Myra Romanelli -

$20, Michael & Maureen O’Donnell -$50. 

 In memory of Helen & Stanley Balon by daughter -

$1,000. 

 Church donation by Sabrina Virgile -$100. 

 Harvest Festival donation by Polish Cultural Foun-

dation -$50. 

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. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

10th Sunday in Ordinary Time 

PARISH COUNCIL ELECTIONS  
We will soon have Parish Council elections. Our Parishioners are 

asked to suggest names of possible candidates-till next Sunday. 

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 elec-

ted, 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 community, 

loving the Church, flexible and willing to work voluntarily in a 

team for the good of the parish and the Catholic Church, coope-

rative and discreet and caring for a good name and prestige 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. 

Thank you for the names you have already suggested. 

 

DOROCZNE 2016 ZEBRANIE I WYBORY DO KONGRESU 

POLONII AMERYKAŃSKIEJ ODDZIAŁU WSCHODNIEGO 

MASSACHUSETTS. 
Kiedy: Niedziela, 5 czerwca 2016 r. w godzinach 12:30 - 15:30  

(po Mszy św. o godz. 11:00). 

Gdzie: Polish American Citizens Club, 82 Boston Street, Dor-

chester. 

Program: 

1. Doroczne Zebranie - od 12:30 do 14:00 

2. Wybory - od 14:00 do 15:30. 

WYSTAWIENIE I ADORA-

CJA NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 
W dzisiejszą, pierwszą niedzielę 

czerwca, o godz. 12:30 będzie wy-

stawienie i adoracja Najświętszego 

Sakramentu, do godz.13:30. Chęt-

nych serdecznie zapraszamy do spę-

dzenia dodatkowego czasu przed 

Najświętszym Sakramentem. 

ZAKOŃCZENIE ÓSMEJ KLASY SZKOŁY  

JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II 
Gratulujemy uczniom klasy ósmej, którzy dzisiaj zakończyli 

naukę i otrzymali zasłużone dyplomy (są to naprawdę 
‘Weterani naszej szkoły’). Życzymy Wam błogosławieństwa 

Bożego i udanych wakacji. Nie zapominajcie nigdy, że jeste-

ście dumnymi Polakami i członkami naszej Parafialnej Ro-

dziny. Pozostaniecie zawsze w naszej modlitewnej pamięci.   

COMPENDIUM OF THE CATE-

CHISM OF THE CATHOLIC 

CHURCH 

Can be purchased at the parish office 

(in English only). This is a wonderful 

book in questions and answers about 

the faith of the Catholic Church. It 

can be a beautiful gift for anyone. 

KATECHEZAKATECHEZA  
Kończy się rok katechetyczny 2015/2016. Zostały nam 
jeszcze dwie katechezy: 5 i 12 czerwca. Uroczyste za-
kończenie roku odbędzie się 12 czerwca w sali pod ko-
ściołem po Mszy św. o godz. 11:00. Zostaną rozdane 
świadectwa. Będą też lody dla dzieci. 
Zapisy na nowy rok katechetyczny będą trwały przez 
cały okres wakacyjny. Zapraszamy do biura parafialne-
go od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
14:00. 
Dzisiaj, 5 czerwca, po katechezie zapraszamy kateche-
tów na zebranie podsumowujące mijający rok (na ple-
banię).  

ZAPRASZAMY NA  

WYSTAWĘ ‘POLSKA WALCZĄC-

ZĄCA’ 
Wystawę tą przygotował Instytut Pamięci 

Narodowej - Biuro Edukacji Publicznej w 

Polsce. 

Dzięki staraniom Fundacji Kultury Pol-

skiej wystawę tą można będzie obejrzeć 

w sali pod kościołem. MBCz. 

W niedzielę, 12-ego czerwca 2016r. 

wystawa będzie dostępna dla zwiedza-

jących w godz 12:15 do 2:00 PM 

W sobotę 11-ego czerwca wystawę 

można też będzie obejrzeć, ale po 

wcześniejszym porozumieniu sie z O. Jerzym tel:617-268-4355 

lub Andrzejem Prończukiem 617-696-9009 

https://www.bing.com/images/search?q=monstrancja&view=detailv2&&id=73619B18D5F5CCCA3EFDFCD044708CBDE9B78D64&selectedIndex=309&ccid=Q18h7F6o&simid=608002091213326718&thid=OIP.M435f21ec5ea8d50525f6e77f9797bcd9o0
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
tel:617-268-4355
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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PODZIĘKOWANIE ZA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA. 
Serdecznie dziękujemy grupom za przygotowanie tegorocz-

nych ołtarzy (Żywy Różaniec, Weterani Placówki 37 w Bo-

stonie, Korpus Pomocniczy Pań, Szkoła Języka Polskiego 

im. św. Jana Pawła II, Rodzice pierwszokomunijnych dzie-

ci). Dziękujemy Weteranom za niesienie baldachimu, Żywe-

mu Różańcowi za niesienie obrazu Czarnej Madonny, Stani-

sławowi Kozak za niesienie feretronu Matki Boskiej, dzięku-

jemy naszym ministrantom za jak zawsze piękną posługę, 

naszemu chórowi za śpiewy liturgiczne. Dziękujemy Beacie 

Kozak za logistyczną pomoc i Renacie Pawskiej za piękną 

dekorację ołtarza. Dziękujemy tym, którzy złożyli ofiary na 

kwiaty. W wyjątkowy sposób dziękujemy pierwszokomunij-

nym dzieciom i dziewczynkom, które uroczyście ubrane w 

piękne narodowe stroje sypały kwiatki przed Panem Jezusem 

w Najświętszym Sakramencie. Dziękuję O. Józefowi i O. 

Diakonowi Wojtkowi za pomoc i modlitwę. Dzięki Bożemu 

błogosławieństwu mieliśmy piękną pogodę. Mimo małych 

niespodzianek procesję można zaliczyć do udanych. Liczy-

my, że za rok będzie jeszcze więcej zaangażowanych osób i 

to piękne modlitewne wydarzenie może być jeszcze bardziej 

wymownym publicznym wyznaniem naszej wiary w rzeczy-

wistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-

czynili się do uświetnienia naszej uroczystości; dziękujemy 

Wszystkim za obecność. P.S. Dziękujemy Władysławowi 

Maziarz za uporządkowanie ogródka przy plebani oraz Jano-

wi Surowiec za przygotowanie parkingu. Bardzo dziękujemy 

anonimowym osobom z naszej Parafii za ofiarowanie i posa-

dzenie pięknych kwiatów przed naszym kościołem. Niech 

dobry Bóg Wszystkim darczyńcom obficie błogosławi, a my 

im serdecznie dziękujemy za troskę o nasz wspólny dom!  

Poniżej możemy zobaczyć kilka fotografii z naszej uroczy-

stości. Więcej fotografii znajdziemy na naszej parafialnej 

stronie. 

 BIG THANK YOU FOR THE CORPUS CHRISTY  

                    PROCESSION. 
Thanks to all the groups for preparing outdoors altars in our 

lower parking lot. Thanks to the priests, Veterans – post 37, 

altar servers, choir and all other people who contributed to-

wards our beautiful Corpus Christi Procession. It was public 

expression of our faith and our profession in Jesus in the 

Blessed Sacrament. Let’s hope that next year more people 

will be involved. 


