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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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Saturday, July 9, 2016  

      8:00 am   † Rev. Cyril Augustyn  - Rodzina Rolak 

      4:00 pm   † Rev. Patrick Rolak  - Rolak family 

      7:00 pm   - Za Parafian — For Our Parishioners  
SUNDAY,  JULY 10, 2016  

       8:00 am  † Oliver Winsett (4 roczn.) - Ciocia 

       9:30 am  † Jan Mieczysław Białach (anniv.) - Wife and children 

 

                       

 
 

   

 

Monday, July 11,  2016 - św. Benedykta        

      7:00 am   † Sean Williams - Ed Wojciechowski      
      7:00 pm   † Józef Marciniak - Teresa z dziećmi 

Tuesday, July 12, 2016   

       7:00 am   † Józefa Ostrowska - Family   

                       - Return to good health for Krystian Kiami -Family        
       7:00 pm   † Mary Szymczak - Jody Pokornicki 
                       † Mieczysław Gugała - Dzieci i wnuki  

Wednesday, July 13,  2016  
       7:00 am  † Mary and Frank Lima - Daughter Jeanne Egan 
       7:00 pm  † Tadeusz Marecki - Mama 

Thursday, July 14,  2016  - św. Kateri Tekakwitha 

       7:00 am  - Return to good health for Krystian Kiami -Family        
       7:00 pm  † Stanley i Edna Bobrowiecki - Rodzina Rolak 

                       † Władysław Łapiński- Rodzina Łupińskich 

Friday, July 15, 2016  -św. Bonawentury 

       7:00 am  † Rita Destick- Richard Rolak 

       6:00 pm  - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

       7 :00 pm  † Romuald i Czesława Chrzanowscy— Córka Janina z dziećmi 

                       † Aleksander Chludziński - Przyjaciele 

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 
 

     

 

  

 

 

UWAGA / ATTENTION: 

NOWA KSIĘGA INTENCJI 

NA PRZYSZŁY ROK , 2017, 

ZOSTANIE OTWARTA PO 

WAKACJACH POD KO-

NIEC WRZEŚNIA.  

NEW MASS INTENTION 

BOOK FOR 2017 WILL BE 

AVAILABLE AT THE END 

OF SEPTEMBER 2016. 

  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

11:00 am   † Stefania i Władysław Cholewiński - Syn z rodziną 

  Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza św. w intencji: 

- O powrót do zdrowia Krystiana Kiami - Rodzina 

† Mieczysław Gugała - Dzieci i wnuki 

† Józefa Warot - Chór Parafialny 

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 

    MASS INTENTIONS 

               - INTENCJE MSZALNE 
 

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 

Monday, July 4,  2016         

     7:00 am  † Ryszard Ramusiewicz - Ania &  

                    Adam with familes        

     7:00 pm † Alfred Sosnowski - Weterani Pl.#37  

                    i Korpus Pomocniczy Pań 

Tuesday, July 5, 2016   

       7:00 am  † Willie Singletary - Richard Rolak 

                      - Return to good health for Krystian  

                        Kiami - Wawryszuk Family        

       7:00 pm  † Piotr i Kazimiera Matwiejczuk -  

                      Dzieci 

                      † Janusz Jadkowski - Zofia 

                      † Jan Milun- Halina Parol 

Wednesday, July 6,  2016 
       7:00 am  † Helen Balon - Karen & Richard  

                      Rolak  

       7:00 pm † Za zmarłych Braci, Siostry,  

                      Rodziców, Krewnych i Dobrodzie       

                       jów Zakonu oraz członków FZŚ 

Thursday, July 7,  2016  

    7:00 am  † Danuta Marecka -Neighbor Jadwiga 

                   - Return to good health for Krystian  

                        Kiami - Family        

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

                   Sobieszek w dniu 21.urodzin - Babcia 

                   † Ruby i Joseph Jankowski - Rodzina  

                   Rolak   

                  † Marek Romanik (1 roczn.) - Rodzina  

                   Chludzińskich 

Friday, July 8, 2016  

    7:00 am  † Elżbieta Podgajna- Stenia, Nina  

                   and  Mariola with families 

    6:00 pm  -Wystawienie Najświętszego  

                    Sakramentu 

    7:00 pm  † Zofia Molinari -Alicja Kozakiewicz 

     

 

11:00 am  † Jan i Józefa Ubowski - Syn i synowa 
z wnukami 
 Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione 

Msze św. w intencjach: 

- O powrót do zdrowia Krystiana Kiami - Rodzina 
+ Józefa Warot - Przyjaciele 

http://www.vermontchurchsupply.com/home.php?cat=11
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14-ta Niedziela Zwykła 
Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

          LATO – WAKACJE – WIARA. 

     CZY BÓG JEDZIE NA WAKACJE ? 

Czerwiec dla wielu z nas, zwłaszcza dla 

dzieci młodzieży i wielu rodziców kojarzy 

się z upragnionym ostatnim dzwonkiem, 

oznajmiającym koniec szkoły i początek 

upragnionych wakacji ! A więc czas bez szkoły, bez nauki, 

bez książek, bez pracy domowej, bez dźwigania każdego 

ranka ciężkiego plecaka i co najważniejsze - bez porannego 

wstawania. Nareszcie nie ma polskiej szkoły, będzie wolna 

sobota i możliwość dłuższego poleniuchowania w łóżku za-

równo dla dzieci jak i wielu rodziców.  Pewnie każdy zgodzi 

się, że te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu to chyba 

pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie zaplanował, że po cało-

rocznym wysiłku należy się odpoczynek. W dzisiejszej 

Ewangelii Pan Jezus wysyła swoich uczniów na niełatwą 

misję ewangelizowania współczesnego świata. Po wytrwałej 

i niełatwej misyjnej pracy, apostołowie powracają zmęczeni 

fizycznie i psychicznie wyczerpani.  Wyrozumiały Pan Jezus 

mówi im - “Idźcie i odpocznijcie nieco". Apostołowie, po 

trudzie ewangelizowania powracając do Jezusa zapewne en-

tuzjastycznie opowiadali Mu o swoich osiągnięciach. Mimo 

to musieli wyglądać na zmęczonych, skoro Jezus odsyła ich, 

aby poszli odpocząć. Kiedy uczeń szkoły podstawowej, col-

legu, czy student uniwersytetu wraca ostatniego dnia ze szk-

oły/uczelni, niesie w ręku swoje świadectwo, wie też, że cze-

ka go zasłużony odpoczynek. Eksplozja szczęścia niesie go 

na górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, cie-

płe kraje. Niektórzy marzą o spływie kajakowym,  wędkowa-

niu, czy po prostu beztroskim grillowaniu… Różne mamy 

pomysły na wakacje i w różne miejsca jedziemy. Wielu z nas 

jedzie do Polski, aby w końcu nacieszyć się rodziną, kuzyna-

mi, dziadkami, przyjaciółmi… Niektórzy będą mieli szczę-

ście przeżywania  wraz z młodzieżą  świata Światowych Dni 

Młodzieży z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Niektórzy 

z nas spędzą wakacje w domowym zaciszu, korzystając z 

uroków i piękna przyrody, która jest w zasięgu naszej ręki. 

Każdy z nas będzie cieszył się wakacjami na swój własny 

sposób.  Wakacje to taki piękny czas mający jedną wadę - 

kiedyś muszą się skończyć. Wtedy wracamy do naszej co-

dzienności, do szkoły, do różnych innych zajęć.  Myśląc o 

naszych wakacjach zadać możemy sobie na pozór retoryczne 

pytanie – A czy Pan Bóg też jedzie na wakacje ? Odpowia-

dając sobie na pytanie stwierdzić należy, że owszem, Pan 

Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze 

sobą zabierzemy!     Pamiętajmy, że rozpoczynający się   

wakacyjny  sezon to czas   skłaniający  nas  do głębszej re-

fleksji, bo przecież wakacje, które są odpoczynkiem od wie-

lu spraw, nie mogą być odpoczynkiem od Boga, a wręcz 

odwrotnie, są wspaniałą okazją, aby pogłębić swoją ducho-

wość, nauczyć się przeżywać wspólnie z rodziną radość pły-

nącą z obcowania z Nim.  

 Lato i wakacje to też dobra pora na pogłębienie swoich 

wiadomości religijnych poprzez zwiedzenie zabytków 

(kościołów), czy po prostu nawiedzenie sanktuariów reli-

gijnych w rejonie gdzie odpoczywamy. W naszym kraju 

jest ich sporo i na to, aby je nawiedzić, nie musimy brać 

kredytu okolicznościowego na urlop. Czas przeżywany 

wspólnie z rodziną możemy wzbogacić o elementy religij-

ne, o których albo zapomnieliśmy, albo nigdy nie pamię-

taliśmy, bo po prostu nikt nas nie nauczył i nie wpoił nam, 

aby bez nich niczego nie zaczynać i nie kończyć. Uczyń-

my ten okres, na który tak zawsze czekamy, okresem pod-

sumowań ciężkiej pracy, okresem ładowania swoich aku-

mulatorów, nie tylko fizycznych, ale również duchowych,  

znajdując więcej czasu na rozmowę z rodziną, ze znajo-

mymi, a przede wszystkim z Bogiem, którego przecież 

znajdziemy wszędzie, nie tylko w budowlach sakralnych, 

ale także w przyrodzie, w krajobrazach czy w ludziach, 

których spotkamy. 

 Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamię-

tajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce On, aby-

śmy zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On 

chce być z nami i przeżywać wszystkie chwile naszych 

radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze sobą na 

wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli 

o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem, Przewod-

nikiem… Mamy pamiętać, że na czas wakacji wcale nie 

zamykają kościołów i tak jak zawsze, każdego dnia jest 

sprawowana Msza św. Również w wakacje należy pamię-

tać o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy 

czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga na waka-

cje, to na pewno rozmawiać z Nim na modlitwie każdego 

dnia; dziękować Mu za słońce, piękno krajobrazu, który 

odkrywamy; za dobroć ludzi, której doświadczamy; za 

wiele chwil radości, które nas spotkają!  

Wakacje to doskonały czas na test naszej wiary. Być może 

czasami naszą obecność na Eucharystii, spowiedź, modli-

twę traktujemy jedynie jako praktyki religijne, które są 

jednym z wielu "obowiązków" naszego życia. A przecież 

mówi się, że wakacje to czas, gdy od obowiązków mamy 

odpocząć. Pewnego razu na Mazurach w malowniczej 

miejscowości Ukta, gdzie przepływa rzeka Krutynia, zna-

na ze spływów kajakowych pewnego księdza zaskoczyła 

dziwna sytuacja. Po wieczornej Eucharystii przed kościo-

łem na kapłana czekała młoda studentka. Zamiast radości 

na jej twarzy widać było smutek i zakłopotanie. Zapytana 

o powód smutnej twarzy powiedziała, że trapi ją problem. 

Przyjechałam tu   na wakacje z grupą znajomych, wszyscy 

się doskonale bawią, ale nikt oprócz niej mnie nie  chce  

nawet słyszeć o niedzielnej Eucharystii. Być może wielu 

ministrantów czy lektorów w czasie wakacji znajdzie się 

w podobnej sytuacji. Warto wtedy pamiętać, że  Pan Bóg 

chciałby też na wakacje pojechać, ale pod warunkiem że 

my Go ze sobą zabierzemy…! 
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KOLEKTY 
Kolekta I -$1,499.00, Kolekta II -$765.00 

 

Kolekta 10 lipca będzie na 
“Maintenance and repair - Naprawy i remonty”. 

Kolekta 17 lipca będzie na „Air Coditioning  
- Klimatyzację” 

  

♦ Church donation by Genowefa & Jan Kotowski - $50; 

♦ In memory of Józefa Warot by Barbara & Wiesław Bie-

licki - $50; Widawski Family -$50, Marek & Maria Sta-

siewicz -$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. 

14th Sunday in Ordinary Time 

 

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. 
P.S. Nieodebrane świadectwa oraz świadectwa ukoń-
czenia klasy 7 można odbierać w zakrystii. 

BINGO W NASZEJ PARAFII. Pla-

nujemy wznowienie Binga w naszej 

Parafii w sali pod kościołem. Planuje-

my inaugurację Binga w drugi czwar-

tek września. Planowane Bingo odby-

wać się będzie co drugi  czwartek w 

godz. 7.00 – 9.30 p.m. Poszukujemy chętnych wolontariu-

szy do pomocy. Chętni proszeni są o kontakt z O. Jur-

kiem. 

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 pluszowych zabawek. Będą one 

wykorzystane jako nagrody dla dzieci.  

PANIE BĘDZIEMY PROSILI O DAR CIASTA. 

 

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 kontakt z biurem parafialnym. 

 

ZMARLI          

 Śp. JJÓZEFAÓZEFA  WAROTWAROT  LL. 89. 89    

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie  

BINGO IN OUR PARISH. We plan to have Bingo in our 

parish again. It will be held every second Thursday of the 

month in the church hall, time: 7:00 -9:30 PM. The first 

bingo will take place on the second Thursday of Septem-

ber. We are looking for volunters who would like to help. 

Please contact Fr. Jurek if you would like to get involved. 

MODLITWA WAKACYJNA: Naucz mnie Panie dobrze 

wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym 

umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, 

abym na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie 

światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. 

Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na waka-

cje, aby spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapomi-

nasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku 

środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad na-

mi i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, 

Panie. Amen.  
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Harvest Time 
  Jesus has a vision in this week’s Gospel - Satan falling like 

lightning from the sky, the enemy vanquished by the missionary 

preaching of His Church. 

  Sent out by Jesus to begin gathering the nations into the 

harvest of divine judgment (see Isaiah 27:12-13; Joel 4:13), the 

70 are a sign of the continuing mission of the Church. 

  Carrying out the work of the 70, the Church proclaims the co-

ming of God's kingdom, offers His blessings of peace and mer-

cy to every household on earth - "every town and place He in-

tended to visit." 

  Our Lord's tone is solemn today. For in the preaching of the 

Church "the kingdom of God is at hand," the time of decision 

has come for every person. Those who do not receive His mes-

sengers will be doomed like Sodom. 

  But those who believe will find peace and mercy, protection 

and nourishment in the bosom of the Church, the Mother Zion 

we celebrate in this week’s beautiful First Reading, the "Israel 

of God" Paul blesses in this week’s Epistle. 

  The Church is a new family of faith (see Galatians 6:10) in 

which we receive a new name that will endure forever (see 

Isaiah 66:22), a name written in heaven.  In this week’s Psalm 

we sing of God's "tremendous deeds among men" throughout 

salvation history. But of all the works of God, none has been 

greater than what He has wrought by the Cross of our Lord Je-

sus Christ.  Changing the sea into dry land was but an anticipa-

tion and preparation for our passing over, for what Paul calls the 

"new creation."  And as the exodus generation was protected in 

a wilderness of serpents and scorpions (see Deuteronomy 8:15), 

He has given His Church power now over "the full force of the 

Enemy." Nothing will harm us as we make our way through the 

wilderness of this world, awaiting the Master of the harvest, 

awaiting the day when all on earth will shout joyfully to the 

Lord, sing praise to the glory of His name.                                   

Dr. Scott Hahn 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI 
Pani Beata Kozak, nasza bibliotekarka, serdecznie zaprasza 
wszystkich Parafian z Rodzinami oraz Znajomymi do Biblio-

teki. Ostatnio przybyło bardzo dużo ciekawych książek! Bi-
blioteka otwarta jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
po Mszy św. o godz. 11:00. 

  Like the Samaritan, He pays the price for us, heals the wounds 

of sin, pours out on us the oil and wine of the sacraments, en-

trusts us to the care of His Church, until He comes back for us. 

  Because His love has known no limits, ours cannot either. We 

are to love as we have been loved, to do for others what He has 

done for us - joining all things together in His Body, the 

Church. 

  We are to love like the singer of this week’s Psalm - like those 

whose prayers have been answered, like those whose lives has 

been saved, who have known the time of His favor, have seen 

God in His great mercy turn toward us. 

  This is the love that leads to eternal life, the love Jesus com-

mands today of the scholar, and of each of us - "Go and do like-

wise."                                           Dr. Scott Hahn  

NIEZAPOMNIANY WEEKEND… WE DWOJE – 

wspaniała propozycja dla małżeńskich par na tegoroczne 

wakacje. Wspaniałe spotkania organizowane organizowa-

ne są kilka razy do roku. Szczególowe nformacje: (973)

370-0107,spotkaniamalzenskieusa@gmail.com; 

www.spotkaniamalzenskie.com. Przy wejściu do kościoła 

i w biurze parafialnym są szczegółowe karty reklamowe. 

Zapraszamy. 

What We Must Do 
  We are to love God and our neighbor with all the strength of 

our being, as the scholar of the Law answers Jesus in this we-

ek’s Gospel.  This command is nothing remote or mysterious - 

it's already written in our hearts, in the book of sacred Scripture. 

"You have only to carry it out," Moses says in this week’s First 

Reading. 

  Jesus tells His interrogator the same thing: "Do this and you 

will live." 

  The scholar, however, wants to know where he can draw the 

line. That's the motive behind his question: "Who is my neigh-

bor?" 

  In his compassion, the Samaritan in Jesus' parable reveals the 

boundless mercy of God - who came down to us when we were 

fallen in sin, close to dead, unable to pick ourselves up. 

  Jesus is "the image of the invisible God," this week’s Epistle 

tells us. In Him, the love of God has come very near to us. By 

the "blood of His Cross" - by bearing His neighbors' sufferings 

in His own body, being himself stripped and beaten and left for 

dead - He saved us from bonds of sin, reconciled us to God and 

to one another. 

WAKACYJNY HUMOR: Przedszkolanka przechadzała 

się po sali obserwując rysujące dzieci. 

Od czasu do czasu zaglądała, jak idzie praca. 

Podeszła do dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. 

Przedszkolanka spytała ją, co rysuje. 

Dziecko odpowiedziało:- Rysuję Boga. 

Zaskoczona nauczycielka po chwili odpowiedziała: 

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda. 

Nie przerywając rysowania dziewczynka odpowiedziała: 

- Za chwilę będą wiedzieli. 

VACATION HUMOR: A kindergarden teacher was wal-

king around the classroom and watching the kids who we-

re drawing pictures. 

From time to time she was checking on kids’artwork. 

She approached one girl who was drawing with great con-

centration. The teacher asked her what she was drawing. 

The girl answered: - I am drawing God. 

After a moment, the surprised teacher answered: 

-But no one knows what God looks like. 

Still drawing, the girl answered: 

- In a while they will know. 

VACATION OF OUR PARISH SECRETARY 

Iwona will be on vacation from July 11th to Au-

gust 1st. 
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