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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 

 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 

 Kongres Polonii Amerykanskiej Wsch. Mass. /  Polish 

American Congress of Eastern Mass.- Mr. Wieslaw  

       Wierzbowski  Tel. 617-828-1934 

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater  
 

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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Friday, July 22, 2016 - św. Marii Magdaleny 

    7:00 am  † Edward Suski - Wife and daughters 

    6:00 pm  -Wystawienie Najświętszego  

                    Sakramentu 

    7:00 pm  † Tadeusz Susoł (1 R.) - Żona i dzieci 

                   † Jan Dulewicz - Marianna i Stani- 

                   sław Chludzińscy 

Saturday, July 23, 2016  
      8:00 am   † Joanne Anna Saraczyński - Lucia i Ela Grochowska 

      4:00 pm   † Adolph Palczyński (aniv.), Walerjan & Aniela Palczyński  

                     - Sister & daughter 

      7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla dzieci i wnuków - Mama i babcia 

                               * * * 
SUNDAY,  JULY 24, 2016  

       8:00 am  † Zdzisław Głowacki - Dzieci 

       9:30 am  - Za Parafian — For Our Parishioners  

 

                       

 
 

   

Monday, July 25,  2016 - św. Jakuba, Apostoła        

      7:00 am   † Marianna & Tadeusz Czołpiński - Family    

      7:00 pm   † Wanda Wieckowski - Rodzina 

Tuesday, July 26, 2016 - św. Joachima i Anny , rodziców Najśw. Maryi Panny   

       7:00 am      

       7:00 pm  † Tadeusz Susoł (R.) - Alina i Jan Kozak 
                      † Józefa Warot  - Genowefa i Jan Kotowski 

        † Janina Adranowicz  - Antonina Gorczyński i Dorota Kapcia  
                                                            z rodziną 

Wednesday, July 27,  2016  
       7:00 am  † Tadeusz Susoł - Wawryszuk family 
       7:00 pm  † Stefania Grabczak (15 R.) - Córka z rodziną 

Thursday, July 28,  2016   

       7:00 am     † Józefa Warot  - Hubski Family 
       7:00 pm  - O Boże błog., zdrowie i siły dla osób chorych i uzależnionych  

                      w naszej parafii - Parafianka 
                      † Henryk Czołpiński, Bronisław Makarewicz - Rodzina  

                      † Tadeusz Susoł - Rodzina Miłoś 

Friday, July 29, 2016 - św. Marty  
       7:00 am   

       6:00 pm  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

       7 :00 pm - O zdrowie i Boże błog. dla Marty i Pawła z okazji 10 rocznicy ślubu  
                      - Rodzice 

Saturday, July 30, 2016   
       8:00 am  † Michał Mierzejewski - Rodzina 

       4:00 pm  † Lucy & Edward, Barbara Jean Sweda - Children 

       7:00 pm  † Wiesław Stryjewski  - Mama z rodziną 

SUNDAY , JULY 31, 2016         

       

8:00 am   † Józef Marciniak - Przyjaciele 

9:30 am   † Felix & Jadwiga Bielawski - Bielawski 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 AVAILABLE AT 

THE END OF SEPTEMBER 2016. 

  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

11:00 am   † Agnieszka i Bronisław Węgliński - Zięć z rodziną 

  Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Teresa Gościniak ( 2 R.) - Rodzina Świąder 

- Msza dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. dla Małgorzaty i Jerzego  

z okazji 10 roczn. ślubu i za dzieci - Własna 

11:00 am  - Za Parafian — For Our Parishioners   
Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji: 
† Helen Balon  - Lucia i Ela Grochowska 

    MASS INTENTIONS 

               - INTENCJE MSZALNE 
 

Saturday, July 16, 2016 - NMP z Góry Karmel    

(Szkaplerznej) 

      8:00 am   † Tadeusz Susoł - Córka Viola  
                       z rodziną 

      4:00 pm  † Lillian Cavanaugh - Family 

      7:00 pm  - Msza dziękczynna z prośbą o dalsze  

                      Boże błog. dla Alicji i  Władysława  

                      z rodziną - Własna 

SUNDAY , JULY 17, 2016         

      8:00 am   - Za Parafian — For Our Parishioners  

      9:30 am   † Aleksander and Stefania Leniewicz  

                      - Family 

Monday, July 18,  2016         

     7:00 am  † Stanisław Widawski - Son Wiesław   

                    with family     

     7:00 pm - O zdrowie i Boże błog. dla Damiana  

                   z okazji urodzin oraz o powołania  

                   kapłańskie - Rodzice 

Tuesday, July 19, 2016   

     7:00 am - For healing, restoration & God’s  

                    blessings for Mrs. Marie-Lucie- 

                    Arlise Richard- Sister Edel Richard 

     7:00 pm - O Boże błog., zdrowie i opiekę  

                     Matki Bożej dla Mariusza i Beaty  

                     i ich dzieci - Mama 

                     † Frank Sarnicki (31 R.) oraz zmarli  

                     z rodziny Sarnicki - Mama i córka  

                     z rodziną 

                     † Władysława i Romuald Sokołow- 

                     scy - Córka Marianna z rodziną 

Wednesday, July 20,  2016 

       7:00 am  † Tara Marie Quinn-O’Brien - Ed  

                      Wojciechowski 

      7:00 pm  - O zdrowie i Boże błog. dla Anny  

                     i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu  

                     - Własna 

Thursday, July 21,  2016  

    7:00 am   - The Mass of thanksgiving for  

                      the graces received - Boryczka  

                      Family 

                   - God’s blessings & health for  

                      Jonathan-Marvin-Jean Richard on  

                      his birthday - Edel Richard 

    7:00 pm   † Ryszard Leończuk - Córka 

                    † Władysława i Romuald Sokołowski   

                     - Córka Marianna z rodziną  

                   † Bożena Banasiak - Siostra Teresa 

     

 

 

 

 

 

11:00 am   - O zdrowie i Boże błog. dla Urszuli i 
Grzegorza Boryczka z okazji rocznicy ślubu - 
Własna 
Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona 

Msza św. w intencji: 

- O zdrowie i Boże błog. dla Damiana 
Chludzińskiego w dniu urodzin - Babcia i dziadek 
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16-ta i 17-ta Niedziela Zwykła 
Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

MŁODZIEŻ ŚWIATA SPOTYKA 

PAPIEŻA W KRÓLEWSKIM KRA-

KOWIE. Czym są Światowe Dni Młodzie-

ży? Światowe Dni Młodzieży to międzyna-

rodowe spotkania młodych katolików z 

całego świata. Obchodzone są każdego 

roku w diecezjach, a co dwa lub trzy lata 

pod przewodnictwem Ojca Świętego w wyznaczonym przez 

Niego miejscu na świecie. ŚDM są okazją do tego, aby wraz ze 

swoimi katechetami, duszpasterzami oraz biskupami wyznawać 

wiarę w Jezusa Chrystusa. Tematyka corocznych spotkań wy-

znaczana jest przez Papieża. Ojciec Święty kieruje do młodych 

orędzie, którego treści są rozwijane podczas spotkań w para-

fiach. Idea ustanowienia ŚDM zrodziła się w 1985 r. podczas 

spotkania Papieża Błogosławionego Jana Pawła II z młodymi 

całego świata na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie. To 

właśnie Papież był pomysłodawcą i gospodarzem pierwszych 

ŚDM w 1985 r. w Rzymie w których uczestniczyło ok 300 tys. 

młodych, a odbyły się one z okazji ogłoszenia przez Organiza-

cję Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego roku młodzie-

ży. Jednak pierwsze spotkanie Papieża z młodymi miało miejsce 

rok wcześniej w 1984 r. z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu 

Odkupienia. W 1986 r. w Niedzielę Palmową Papież oficjal-

nie ogłosił Niedzielę Palmową Światowym Dniem Młodzieży. 

Znak jaki Papież przekazał wtedy młodym to drewniany krzyż na 

którym zostały wyryte słowa Papieża w czterech językach: 

„Nieście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa 

do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupie-

nie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”. Od 

2003 r. symbolem ŚDM jest również ikona Matki Bożej Salus 

Populi Romani, co jest ściśle związane z obchodzonym wtedy 

rokiem Różańca oraz słowami jakie Papież skierował do mło-

dych w swoim orędziu. Mottem tego orędzia było: Oto Matka 

Twoja (J 19,27) Oba znaki przekazane przez Ojca Świętego 

krążą po świecie gromadząc na modlitwie wiele osób. Krzyż 

wraz z Ikoną są za każdym razem przekazywane do kraju w 

którym odbywać się będą kolejne dni młodzieży. Kolejne 

międzynarodowe Światowe Dni młodzieży odbyły się w Bu-

enos Aires miały one charakter dialogu Papieża z młodymi. 

Błogosławiony Jan Paweł II odpowiadał na pytania, które mło-

dzież wcześniej przygotowała. Dotyczyły one problemów z 

jakimi borykali się w swoim kraju. W Santiago de Compostel-

la  w 1989 r. Papież mówił o tym, że nasza wiara ma podłoże 

historyczne, a mottem spotkań było Ja jestem Drogą, Prawdą i 

Życiem (J 14,6). ŚDM w 1991 w Częstochowie były szczegól-

nie ważne ze względu na podłoże historyczne. Były one okazją 

do wspólnego spotkania młodzieży podzielonej wcześniej Euro-

py. Hasłem ŚDM w Częstochowie były słowa Otrzymaliście 

ducha przybrania za synów (Rz. 8, 15) . W 1993 r w Denver 

Błogosławiony Jan Paweł II zachęcał do odwagi w głoszeniu 

Chrystusa i Dobrej Nowiny. Wyjątkowym pod względem liczby 

uczestników było spotkanie z młodymi w 1995 r. w Manili na 

Filipinach. Zgromadziło się tam na wspólnej modlitwie ok 4 

mln osób z całego świata.  

 Ojciec Święty skierował do nich słowa: 

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posy-

łam (J 20,21) Istotny był także podczas 

tych dni udział we Mszy Świętej przedsta-

wicieli chińskiego Kościoła patriotyczne-

go. W 1997 r. Papież spotkał się z młody-

mi w Paryżu. Spotkanie to było pełne 

symbolicznych gestów które miały pomóc 

w odpowiedzeniu sobie na zadane w orę-

dziu pytanie.  Nauczycielu, gdzie miesz-

kasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1,38–39) . 

Kolejne spotkanie miało miejsce w Rzymie w roku 2000 r. Był 

to rok w którym obchodziliśmy Wielki Jubileusz Chrześcijań-

stwa. Zapraszając młodych do Rzymu Papież skierował do nich 

słowa: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być 

świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontempla-

cji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie 

ofiarnie braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie 

pokoju”. W 2002 r. ŚDM obchodzone były w Toronto pod 

hasłem: Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem 

świata (Mt 5, 13–14). To były ostatnie ŚDM pod przewodnic-

twem Błogosławionego Jana Pawła II. Niezwykłym wydarze-

niem tych dni była przygotowana i prowadzona przez młodzież 

Droga Krzyżowa. Papież w homilii na zakończenie powie-

dział: Dziękuję Bogu za drogę Światowych Dni Młodzieży! 

Dziękuję Bogu za tylu młodych, których objęły one w ciągu 

tych szesnastu lat! Po śmierci Papieża Błogosławionego Jana 

Pawła II obchodom ŚDM przewodniczył Ojciec Święty Bene-

dykt XVI kontynuując tradycję międzynarodowych spotkań. 

Odbyły się one kolejno: w 2005 r. w Kolonii, w 2008 r. w Syd-

ney oraz w 2011 r. w Madrycie.  W Kolonii mottem ŚDM 

były słowa: Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2) Papież 

mówił: Przedstawcie Chrystusowi swe radości i swe smutki, 

pozwalając, aby swoim światłem rozjaśnił On wasze umysły i 

swoją łaską dotknął waszych serc. W Sydney Benedykt XVI 

przypomniał o wrodzonej godności każdego ludzkiego życia, od 

chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także wyjaśnił sens 

troski o naturalne środowisko. Zachęcał do zastanowienia się 

nad tym, jakie miejsce zajmują w naszym społeczeństwie ludzie 

ubodzy, starsi, imigranci oraz osoby pozbawione prawa głosu. 

Te dni upłynęły pod hasłem: Gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz. 1, 8) . 

Ostatnie ŚDM jakim przewodniczył Papież Benedykt XVI mia-

ły miejsce w Madrycie a ich mottem było: Zakorzenieni i zbu-

dowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7) . Bene-

dykt XVI powiedział do młodych: „Drodzy przyjaciele, niech 

żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata 

ani przyszłości, ani swej słabości.” Od 2013 roku ŚDM prze-

wodniczy Papież Franciszek. W Rio de Janeiro podkreślił, że 

Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Papież 

Franciszek będzie przewodniczył także tegorocznym obchodom 

w Krakowie, gdzie ogłosi miejsce kolejnego spotkania z mło-

dymi. Hasłem tegorocznych Światowych  Dni Młodzieży jest 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni Miłosierdzia dostą-

pią”.  Pamiętajmy w codziennej modlitwie o młodzieży świata 

udających się na spotkanie z papieżem Franciszkiem do naszej 

Ojczyzny. 
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KOLEKTY 
7/3/16 - Kolekta I -$1,453.00, Kolekta II - $975.00 

7/10/16 - Kolekta I -$1,620.00, Kolekta II - $1,045.00 
 

Kolekta 24 lipca będzie na “Improvement Fund - Na ulepsze-
nie posiadłości parafialnych”. 

Kolekta 31 lipca będzie na „Air Coditioning - Klimatyzację” 
  

♦ In memory of Józefa Warot by Hubski Family -$50 

♦ In memory of Charles F. Rolak by son Richard -$100 

♦ In memory of Irene Stempkowski by  Barbara & Paul Ray- 

   $1,000 

♦ Church donations by: Apolonia & Stanisław Skrzyniarz -  

   $100, Parishioner - $500. 

O. JUREK  SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM za 

pamięć modlitewną, życzenia, kartki i drobne prezenty z racji 

30 Rocznicy Kapłaństwa.  Dziękuję i Bóg zapłać! Zawsze pa-

miętam o Was w swoich modlitwach. 

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. Prosimy 

Wspólnotę o modlitwę  w intencji małego Antosia Grzybko 

oraz Krystiana Kiami. 

16th & 17th Sunday in Ordinary Time 

 

ZMARLI          

 Śp. Janina Adranowicz l.81 

Zmarła w polsce Śp. Józefa Ozga  

(Matka p. Jana surowiec) 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie  

   YOUTH OF THE WORLD WILL MEET IN  

KRAKOW, POLAND 
At the end of this month the royal Polish city Krakow will become 

the center of the universe. The young people from all over the 

world will meet the Holy Father Francis there. On July 27th pope 

Francis will officially open another World Youth Days.  Many peo-

ple say that WYD is Pope John Paul II’s best invention. He used to 

say that it was the young people themselves who invented it. Let us 

take a look at how this adventure started. There was a Holy Year of 

the Redemption in 1983-1984, 1950 years after the Passion of 

Jesus. One of the activities that John Paul II decided to hold was a 

gathering of young people on Palm Sunday. The organizing com-

mittee expected about 60,000 participants. 250,000 came. In 1985 

the UN proclaimed an international year of youth. The Pope felt 

that the Church’s concern for the younger generations should be 

made known, and so he issued another invitation to young people to 

come to Rome for Palm Sunday. Again the response was huge. 

300,000 young people gathered in churches around the city for 

times of prayer and catechesis, and then they met together in Saint 

Peter’s Square to take part in the ceremonies with the Holy Father. 

After these two gatherings, many people were left wondering why 

there had been such a huge response and what young people were 

seeking. John Paul II had expected it. He knew that young people 

felt the need to meet together to share their experiences, to listen to 

words of faith, to look to the future together, and to renew and con-

firm their commitment. At the end of 1985 he announced the insti-

tution of World Youth Day and that it was to be celebrated every 

year in the dioceses. The Pope also named a day for the celebration: 

Palm Sunday. Why? John Paul II tells young people: “The response 

is given by all of you who have been coming to Rome on pilgrima-

ge for many years precisely to celebrate this day. Does this not 

mean perhaps that you yourselves are searching for Christ at the 

heart of his mystery? You are seeking it in the fullness of the truth 

which is Christ himself in the history of humankind”. The diocesan 

celebrations were soon joined by international gatherings. At first 

these took place every two years.  

The first WYD was held in the dioceses in 1986, and then the 

first international gathering was held in 1987 in in Buenos 

Aires, Argentina, a strong message to a country that was emerging 

from dictatorship. Thea 4th WYD in1989 was held in Santiago de 

Compo stela in Spain. This is a well-known center of faith in Euro-

pe that attracts huge numbers of young pilgrims from all over the 

world. The 6th WYD in Czestochowa in Poland in 1991 was the 

first great meeting of young people from Eastern and Western Eu-

rope after the fall of the Berlin Wall. The 8th WYD in 1993 left the 

old continent and went to Denver in the United States. Here the 

young people were invited to proclaim Christ without fear, even in 

the heart of a modern metropolis. In Manila in the Philippines in 

1995, in spite of the scarcity of available financial resources, the 

10th WYD turned out to be the largest gathering ever known. In 

1997, the 12th WYD took place in Paris in France and was a new 

“French revolution”. Masses of young people filled the streets and 

squares singing about their faith, and showing a spiritual thirst and 

a missionary desire that was really amazing. In the Jubilee Year of 

2000, the 15th WYD was held in Rome. John Paul II, in spite of his 

advancing illness, joyfully shared in this amazing time of grace 

with nearly two million young people. He asked them to be 

“sentinels of daybreak”. In 2002, the 17th WYD was held in Toron-

to in Canada. The young people, “people of the beatitudes”, came 

to proclaim Christ in a modern, multicultural country. In 2005, 

shortly after the death of John Paul II, Benedict XVI presided over 

the 20th WYD in Cologne in Germany. It was focused  on Euchari-

stic adoration, recalling the adoration of the Magi whose relics are 

kept in the city cathedral. In 2008, the 23rd WYD was held in Syd-

ney in Australia, the “Land of the Holy Spirit”, a continent that was 

new and distant for many, but WYD was finally brought close to 

many youth in the southern hemisphere. The  WYD in Sydney  was 

attended by 400 thousand people and next one  Madrid  gathered 

1.5 million of young people.  Pope Benedict XVI chose Rio de 

Janeiro in Brazil as the next WYD venue in 2013. After his resi-

gnation at the beginning of 2013, the celebrations in the Brazilian 

city were led by Pope Francis. The motto: “Go and Make Disciples 

of All Nations” was taken from the Gospel of Matthew. Pope’s 

Francis own interpretation of those words “Go, make some noise” 

seemed to resonate with many young people. Rio’s event in terms 

of attendance came close to that in the Philippines, with 3.7 million 

people. In Rio de Janeiro  pope Francis invited the youth of the 

world to Krakow, Poland. In Krakow he will announce the next 

place of gathering of the youth of the world. Let us keep the young, 

enthusiastic and courageous youth of the world in our daily prayers. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=ftp%3A%2F%2Fv114559.home.net.pl%2FEchoFary%2520v.standard%2FEcho%2520fary%25202012-10.pdf&psig=AFQjCNF0tt2hBQpGjAj9eI4Adaq6uENRDA&ust=1457021083357749
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POLSKA MSZA POLSKA MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ŚDM W ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ŚDM W 
CATHOLIC TVCATHOLIC TV  

W piątek 29 czerwca o godz. 9:30 rano, w dniu rozpoczę-
cia SDM w Krakowie, w duchu łączności z Papieżem i 
młodzieżą świata zgromadzoną w Krakowie, Ojciec Jurek 
odprawi Mszę św. transmitowaną przez Katolicką Telewi-
zję. Telewizyjna kaplica pomieści 25 osób. Lektorzy, mi-
nistranci oraz chętni do udziału we Mszy św. proszeni są o 
kontakt z biurem parafialnym lub Ojcem Jurkiem ASAP.   

FAREWELL ON YOUR TRIP TO WORLD  

YOUTH DAY IN POLAND 
Grupa młodzieżowa, udająca się na Światowe Dni Mło-

dzieży w Krakowie, która gościła u nas podczas Spring 

Fest, zaprasza nas na Mszę św.o godz.12:30, a po niej pot 

luck lunch w Sali pod kościołem przed swoim wyjazdem 

na niedzielę 17 lipca (szczegóły poniżej). 
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 (The reception will 

be at Parish Hall). 
Send-Off: 3:15PM. 

HARVEST FESTIVAL  
We plan this year’s Harvest Festival 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 activi-
ties in the fresh air, on the parking lot.  

As every year we will prepare lots of good food, music, lot-
tery 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 ask-
ing you to donate books – new or used, most desirable in Polish, 
for children and adults. Please bring the books to the parish of-
fice.  

Donations of stuffed animals to be used as prizes for chil-
dren, 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 happiness, 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 prepar-
ing 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 wydarzenie 

- w dniach 17 i 18 września (sobota i niedziela). Na sobotę pla-

nowana jest zabawa na sali, a niedziela tradycyjnie na wolnym 

powietrzu.  

Zwyczajem lat poprzednich na ten czas wspólnej radości i 

zabawy przygotujemy dużo dobrego jedzenia, muzykę, loterię i 

wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. W tym roku planu-

jemy także zaprosić między innymi  przedstawicieli władz na-

szego miasta, husarię oraz Miss Polonię... 

Będzie wyprzedaż książek. Książki nowe lub używane, dla 

dzieci lub dorosłych, szczególnie w języku polskim można 

przynosić do biura parafialnego. Prosimy też o ofiarowanie plu-

szowych zabawek. Będą one wykorzystane jako nagrody dla 

dzieci.  PANIE BĘDZIEMY PROSILI O DAR CIASTA. 

NIEZAPOMNIANY WEEKEND… WE DWOJE – 

wspaniała propozycja dla małżeńskich par na tegoroczne 

wakacje. Wspaniałe spotkania organizowane są kilka razy 

do roku. Szczegółowe informacje: (973)-370-0107, spotka-

niamalzenskieusa@gmail.com; www.spotkaniamalzenskie.com. 

Przy wejściu do kościoła i w biurze parafialnym są szcze-

gółowe karty reklamowe. Zapraszamy. 

VACATION OF OUR PARISH SECRETARY 

Iwona will be on vacation from July 11th to August 1st. 

POSWIĘCENIE POJAZDÓW naszych Parafian odbę-

dzie się na parkingu parafialnym, w niedzielę 24 lipca, 

bezpośrednio po każdej Mszy świętej. Niech Święty 

Krzysztof prowadzi bezpiecznie naszych kierowców po 

wakacyjnych drogach. Kierowcy niech pamiętają, aby 

zawsze jechać z szybkością bezpieczną – tak, aby Anioł 

Stróż za nimi nadążył ! Szerokich dróg i Szczęść Boże! 

BLESSING OF CARS of our Parishioners will take pla-

ce on Sunday, July 24th in the parking lot, right after every 

Mass. May St Christopher protect our drivers and safely 

lead them to their destinations. Drivers remember do not 

drive to fast, so the angel will be able to follow you!  God 

bless you! 

SERECZNIE DZIĘKUJEMY 

naszej Parafiance, która przywiozła z 

Polski piękne plakaty z racji 1050 

Rocznicy Chrztu Polski/ zostaną one 

zalaminowane i znajdą na stałe swoje 

miejsce w naszym kościele/, oraz fi-

gurki Matki Bożej, aby nasze dzieci 

mogły je losować w maryjnych mie-

siącach. Przy tej okazji bardzo prosi-

my dzieci, które nie zwróciły  figurek Matki Bożej z majowych 

losowań, aby przyniosły je do kościoła. Chcemy, aby w paź-

dzierniku nasze dzieci znowu mogły przeżywać radość z zapro-

szenia Matki Bożej do swojej rodziny. 

Będziemy wdzięczni też  indywildualnym osobom i firmom, 

które jako sponsorzy zechcą poprzeć nasz Polonijny Festiwal 

Dożynkowy. Jako podziękowanie sponsorzy Dożynek będą 

uhonorowani w specjalnym, festiwalowym, wydaniu Białego 

Orła oraz wymienieni w biuletynie kościelnym. Wszystkie zgło-

szenia i sugestie prosimy kierować osobiście lub lub telefonicz-

nie (617-268-4355) do biura parafialnego. 

We will be grateful to everyone who as an individual person or 

firm would like to become a sponsor of our Polonia Harvest 

Festival. All Harvest Festival sponsors will be acknowledged in 

the special, Festival, edition of White Eagle and also listed in 

church bulletins.  All applications and suggestions should be 

delivered in person or by phone (617-268-4355) to the Office.  

mailto:spotkaniamalzenskieusa@gmail.com
mailto:spotkaniamalzenskieusa@gmail.com
http://www.spotkaniamalzenskie.com

