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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 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Katarzyna Chludzińska 
617-794-4053  

  Klub Polski / Polish American Citizens Club - Ms. Stasia      

       Kacprzak Club: 617-436-2786; Cell: 617-816-0142   

  Klub Gazety Polskiej - Mr. Wiesław Wierzbowski 

 Tel.: 617-828-1934 

 Kongres Polonii Amerykanskiej Wsch. Mass. /  Polish Ame-

rican Congress of Eastern Mass.- Mr. Wieslaw  

       Wierzbowski  Tel. 617-828-1934 

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater  

 Biblioteka Polonijna - otwarta w 1 i 3 niedź. mieś. Po Mszy 

św. o godz. 11:00. 

 Rada Parafialna/ Parish Council - Jan Kozak, Grzegorz Bo-

ryczka, Marcin Bolec, Szymon Biegański, Daniel Chludziński, 

Monika Danek, Jacek Greloch, Lucy Willis, Celina Warot, An-

na Kozupa. 

 Rada Finansowa/ Finance Council: Richard Rolak, Marcin 

Bolec, Grzegorz Boryczka, Wiesław Wierzbowski, Andrzej 

Prończuk, Bogdan Maciejuk. 

 Wspólnota Ewangelizacyjna „Maranatha”- spotkania w 2 & 4 środę 

miesiąca. Tel. Kasia & Daniel: 617 - 794 - 4053. 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

Monday - Thursday - 8:00 am - 2:00 pm 

Friday: 1:00 pm - 5:00 pm 

Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Tu. 7:00 am (English); 8:00 am (Polish) 

Wed.- Fr.         7:00 am  (English);             7:00 pm (Polish) 

First Fridays  7:00 pm - 7:30 pm - Adoration of the Blessed 
Sacrament and Confession/ Pierwsze piątki miesiąca Adora-
cja Najświętszego Sakramentu i spowiedź . 

Saturday 8:30 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  

 30 min. before Masses and on special request/30 min. przed 

Mszą lub na życzenie 

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. 

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

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 Pol-
ish heritage. We strive to continue to serve God and each 
other, celebrating and sharing our Polish traditions, welcom-
ing and reaching out to all people. The parish is served by Conventual Fran-
ciscan 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 OFM Conv. - pastor 

                         Fr. Andrew/Andrzej Treder OFM Conv. - vicar 
                                KATECHECI / CATECHISTS  
                   Katarzyna Chludzińska - kl. 0; Elżbieta Sokołowska - kl. 1;  
 O. Jerzy Żebrowski  (zastępstwa Magda Kasperkiewicz)- kl. 2,  

kl. 3 i 4 Monika Danek,  Małgorzata Liebig-Malupin- kl. 5 ;   
Piotr Goszczynski - kl. 6;  Danuta Daniels - kl. 6; 

Eugeniusz Bramowski - kl. 7; 
Alicja Szewczyk,  Małgorzata Sokołowska, 

Urszula Boryczka, Danuta Surowiec-Ramos - zastępstwa 
Irena Sutormin - koordynatorka  

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator - Mrs. Irena Sutormin 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

Our Lady of Czestochowa - Roman Catholic Church 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 
Established A.D. 1893 

 

655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

www.ourladyofczestochowa.com 

parish@ourladyofczestochowa.com 

tel. 617-268-4355; fax 617-268-4599 
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Saturday, January 6, 2017  
 

         8:30 am † Serafina i Stanisław Gienieczko - Alina i Jan Kozak 

          4:00 pm  - For Union in the Family - Richard Family 

          5:30 pm - Koncert Kolęd / A Christmas Carol - The Concert 

          7:00 pm † Longina Jurek i Helena Rusinek - Przyjaciele 

 

SUNDAY, JANUARY 7, 2017  THE EPIPHANY OF THE LORD 
 

        8:00 am  - O zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny - Własna 

          9:30 am  † For the intention known to God - Friend  

 11:00 am  - O zdrowie,  Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mamy                

w dniu urodzin - Synowie Adaś, Mateusz i Babcia  

         

Monday, January 8, 2018 THE BAPTISM OF THE LORD 

 

          7:00 am † Eleanor & Joseph Kalczynski - Bielawski Family 
                        8:00 am  - Free intention / Wolna Intencja  

                    

Tuesday, January 9,  2017  

   

         7:00 am † Joseph & Mary Maciora, Mary Maciora Jacobs - Joseph Maciora 

          8:00 am - For Our Parishiniers/ Za Parafian 

Wednesday, January 10, 2017 

         7:00 am † Joe Żebrowski - Farher George Żebrowski 

          7:00 pm † Marek Pruchniewski - Danuta z rodziną 

Thursday, January 11,  2017  

          7:00 am  - In Honor of the Sacred Heart  Jesus for the Poor Holy Soul                       

in Purgatory  - Mrs. William Davulis                                                                 

          7:00 pm †  Józef Żebrowski i Marek Konkel - Rodzina Laszczkowskich 

                        †  Jan Stryjewski - Ojciec Chrzestny 

Friday, January 12, 2017          

          7:00 am - Free intention / Wolna Intencja  

          7:00 pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo - Własna  

 

Saturday, January 13, 2017  
 

         8:30 am † Józef Żebrowski i Marek Konkel - Grono Pedagogiczne i Pracownicy  

                            Szkoły Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II 

          4:00 pm † Grzegorz & Franciszka Murawski - Granddaughter 

          7:00 pm † Maria & Ludwik Kaczkowski - Syn z rodziną 

 

SUNDAY, JANUARY 14, 2017   

        8:00 am  † Krystyna Gosk - Syn z rodziną 

          9:30 am - For Our Parishiniers/ Za Parafian 

        11:00 am  - Dziękczynna i prośba o dalsze łaski  

                            z okazji 21 urodzin Natalii- Rodzice 

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

 

KOLĘDA - na życzenie.   

BLESSING OF THE HOUSES - on request 

 

P A R A F I A L N Y  O P Ł A T E K                                             

Zapraszamy na Parafialny Opłatek. Odbę-

dzie się on  w niedzielę 14-go stycznia, po 

Mszy św. o godz. 11- ej. Będzie przygoto-

wane domowe jedzenie przez nasze Para-

fianki. Prosimy o Fanty na Loterię i o 

upieczenie ciast!  Z góry dziękujemy. Bę-

dzie Mikołaj. Sugerowana donacja za 

obiad $ 15.00 od osoby dorosłej. Dzieci do 

lat 12 – zwolnione z opłaty.                                                                 

There will be home prepared food by 

members of our Parish. Suggested dona-

tions $15.00 + , children up to 12 years old 

– free. We need Lottery Prizes and Pastry. 

Thank You in advance. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicgObDnJnYAhXkx4MKHT_bCj0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fphotobucket.com%2Fimages%2Fjesus%2520bless%2520you&psig=AOvVaw3lboM1y97xS4BOM0io-y1z&ust=1513881038460838
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                The Epihany of the Lord / Uroczystość Tzech Króli 

FROM THE PASTOR’S DESK                                             
Z BIURKA PROBOSZCZA 

THE EPIPHANY 

OF THE LORD 

The word epiphany 

m e a n s 

“manifestation”, and 

the Solemnity of the 

Epiphany of the 

Lord is a celebration 

of the first two occa-

sions on which it 

became evident that Jesus was not just an ordinary man, 

but that He was the Son of God. The first time that this 

was revealed was when the wise men (magi) from the 

East came to worship Jesus; in the River the second 

occasion is the Baptism of Jesus Jordan. The arrival of 

the magi to pay homage to the king of the Jews is a signi-

ficant event. It signified that Gentiles as well as Jews 

could welcome the good news of Salvation that was made 

manifest in the Incarnation and birth of Jesus. We learn 

from the magi that if we choose to seek Christ in all since-

rity, we too will find Him – not through our own efforts, 

but through our willingness to follow the light of His life 

and teaching. Following their example, we are inspired to 

worship Him. Like them, we do not want to come empty-

handed, but want to bring gifts to our Lord that will show 

Him how much we love and honor Him. Tradition has 

drawn different associations with the gifts that the wise 

men brought to Jesus. Gold is a sign of wealth and was 

regarded as a symbol of kingship; frankincense is a type 

of incense that symbolized divinity and was also associa-

ted with prayer, as it was burned alongside the grain offer-

ings in the Tabernacle as a fragrant offering rising to God. 

Myrrh is an aromatic resin that was one of the ingredients 

of the holy oil used for anointing priests, prophets, and 

kings, and it was also used to embalm the dead (thus sym-

bolically foreshadowing the death of Jesus). Nicodemus 

brought a hundred pounds of a mixture of myrrh and aloes 

to anoint the body of Jesus after He was taken down from 

the Cross for burial. Today, Catholics mix myrrh with 

frankincense (as well as other ingredients) for use as sa-

cramental incense during the celebration of the Mass. It is 

used to purify the objects that are enveloped in the smoke 

and symbolizes the prayers of the Catholic faithful rising 

up to heaven. What about us? What gifts can we bring to 

our Lord and King? In truth, we have nothing to give 

Jesus that is not already His; everything that we have and 

are is a gift from God. We have nothing to offer Him other 

than ourselves; we have nothing to bring Him other than 

our love and worship 

Yet these are the gifts that He desires the most, the gifts 

that are truly fit for the King who gives Himself complete-

ly to us so that we can be united with Him forever in eter-

nity. If the Magi had come in search of an earthly King, 

they would have been disconcerted at finding that they 

had taken the trouble to come such a long way for 

nothing. Consequently, they would have neither adored 

nor offered gifts. But since they sought a heavenly King, 

though they found in Him no signs of royal pre-eminence, 

yet, content with the testimony of the star alone, they ado-

red: for they saw a man, and they acknowledged a God. 

Do you recognize in the baby Jesus in our nativity seen, 

in the Blessed Sacrament of the alter the powerful God 

and King of the kings? Do you recognize in  the newly 

born Jesus  a King and Ruler of your heart…? The magi 

were blessed. They were given the guidance of a star. In 

the darkness of this world we have all been given help on 

our journey to God; the beauty of nature, the Word of God 

in Sacred Scripture, Spirit-filled witnessing and preaching, 

the faith of others and our own faith. Let us thank God for 

giving us stars to lead us to Him. The kings came to Bet-

hlehem, guided by the star of their faith and believed in   

Jesus. What about you? Do you believe that Jesus Christ 

is the Son of God? Do you believe that He died on the 

cross for your sins and rose again? Do you believe that He 

is able to save you? Do you believe that He is willing to 

save you? 

 Today we celebrate another 

epiphany of Jesus which 

occurred at his baptism when 

his heavenly Father spoke and 

said This is my Beloved Son 

with whom I am well pleased. 

What does this epiphany tells 

us?  It reminds us of our own 

baptismal mission; it reminds 

us that we have a responsibili-

ty to do as baptized Christians. 

Our baptismal mission is to share our faith and in sharing 

our faith we also have a responsibility to do. Jesus was 

sinless; he did not need cleansing. No, the act of baptism 

was part of Christ mission in coming to earth. Jesus' bapti-

sm was unique. It was different from the "baptism of re-

pentance" that John had been performing. It was not a 

"Christian baptism" as we experience today. Christ's bap-

tism was a step of obedience at the beginning of his public 

ministry to identify himself with John's message of repen-

tance and the revival movement it had begun. By submit-

ting to the waters of baptism, Jesus linked himself with 

those who were coming to John and repenting. He was 

setting an example for all of his followers as well.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTx4yMj7zYAhVH7YMKHawsDl0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Faugustowskireporter.pl%2Faktualnosci%2F3927-swieto-trzech-kroli.html&psig=AOvVaw1PvSubCIRCNZ2pomSqV2r3&ust=1515
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii-77DkbzYAhWBx4MKHctjAyYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparafiaskoki.pl%2Fchrzest%2F&psig=AOvVaw0g_FcowWkztFiUBNlnp38g&ust=1515080227529249
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Kolekty / Collections 

This Sunday the II-nd collection is for „ H.O.P.E.”. 

W dzisiejszą niedzielę II-ga Kolekta jest na „Nasze 

Wsparcie w Wydatkach Parafialnych”. 

II-nd Collection - January 14 will be for „Fuel Collek-

tion”  

II-a Kolekta 14 Stycznia będzie na „Ogrzewanie” 

Kolekty 12.31.17  

I - $ 1,747.00: from envelopes $1,176.00;  

loose money $571.00 

                    Kolekty 01.01.18 

I - $ 1,323.00: from envelopes $649.00,   

loose money $674.00                 

Church Donation by: 

      Michael Popiolek                     $1,000  

     Anna Laszczkowska                  $50   

                 

                                 

       

    

   Please pray for the sick, homebound and 

hospitalized.  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, prze-

bywających w szpitalach:   Shirley Gouliaski, 

Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, 

Amalia Kania, Regina Suski,  Rita  Wyrwicz,  Helen 

Daniszewska, Lucy Mackiewicz, Jacek Sowiński, Rafał 

Michałek, Frederick Schueler, Meghan Buder, Genevieve 

Strutner, James Travis, Bartek Góralski, Henryk Juzwicki, 

Władysław Plewiński, Joel Rivera, John, Michael McCal-

lister, Mary Marchocka, Maria Kilar, Stanley Sadowski. 

 

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 Anto-

sia Grzybko, Gabrysi Piotrowskiej i Victorii Kenez.  
God Bless You for Your Generosity! 

The Epihany of the Lord / Uroczystość Tzech Króli 

As Jesus and John were humble evangelizers of the faith 

during their time, so must we. Jesus wanted to be baptized 

even though he didn’t need baptism because it would be 

through baptism that everyone would become followers of 

Jesus. Everything we do in the Church we do because it 

comes from Jesus. The seven sacraments come from Je-

sus. Before Jesus ascended into heaven he commanded the 

apostles to baptize in the name of the Father and the Son 

and the Holy Spirit.  As we celebrate the baptism of Jesus 

it reminds us that everything we have and do in the 

Church comes from Jesus. Baptism is the sacrament which 

takes away our sins, regenerates to a new life of grace, 

unites us with God and makes us members of Christ’s 

Church. Baptism is necessary for salvation because as 

Christ said: Truly, truly, I say to you, unless one is born 

of water and the Spirit, he cannot enter the Kingdom of 

God.  During Jesus’ baptism a voice came from heaven 

You are my beloved Son; with you I am well pleased. So,  

let us be obedient to God and listen to Jesus! 

Przeżywamy dzisiaj 

w liturgii bożonaro-

dzeniowej tajemnicę 

Objawienia Pańskie-

go.  Wspominamy 

czas, gdy do żłóbka 

Bożej Dzieciny w 

Betlejem, prowadzeni gwiazdą wiary przybywają Mędrcy, 

tradycyjni Trzej Królowie. Reprezentują oni sferę rządzą-

cą ówczesnego świata. W przeciwieństwie do króla Hero-

da mają  dobre intencje i kochające serca. W darze przy-

noszą Jezusowi to, co ówczesny  świat ma najlepszego: 

złoto, kadzidło i mirrę.  

Złoto jest symbolem bogactwa, władzy królewskiej i do-

brobytu. Kadzidło miało dla ówczesnych narodów bardzo 

ważne znaczenie; było symbolem dostojeństwa i używano 

go przy odprawianych modłach. Kapłani Żydowscy dwa 

razy dziennie w świątyni jerozolimskiej używali kadzidła 

do okadzania Arki Przymierza. Mirra, mająca właściwo-

ści lecznicze daje przyjemny dla powonienia aromat, uży-

wana była jako dodatek do „świętego oleju”.  Oleju tego  

używano do namaszczania kogoś przeznaczonego do wy-

pełniania funkcji kapłańskich, prorockich i królewskich. 

Olejem  tym namaszczano także zmarłych, którzy za życia 

pełnili zaszczytne funkcje społeczne. Dzisiaj w kościele 

katolickim używamy mirry, zmieszanej z kadzidłem pod-

czas specjalnych modlitewnych ceremonii i uroczystości 

religijnych. Tradycyjni Trzej   Królowie wraz z darem 

swojej wiary przynieśli Jezusowi wszystko to, co najlep-

szego posiadał ówczesny świat. A co my przynosimy 

Jezusowi w darze?  Tak naprawdę,  nie mamy niczego, 

czego by Jezus nie posiadał; wszystko bowiem  co my 

posiadamy jest  przecież Jego własnością! Wszystko co 

my posiadamy nie jest tak naprawdę nasze, a należy do 

Boga. My możemy Jezusowi ofiarować to, co najlepsze-

go posiadamy – samego siebie! Z takiego daru Boża 

Dziecina najbardziej się ucieszy! Królów do Betlejem 

przyprowadziła gwiazda.  Oni przyszli, złożyli pokłon i 

uwierzyli! A jak jest z nami? Czy zginając kolana przed 

małą Dzieciną w żłóbku, przed Najświętszym Sakramen-

tem  w katolickim kościele, wierzymy, że to prawdziwy 

Bóg, że to  nasz Stwórca i Odkupiciel? Czy ty  wierzysz, 

że Jezus umarł za ciebie na krzyżu,  pragnie twojego zba-

wienia i szczęścia wiecznego…?  

(ciąg dalszy na stronie 6) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9_Dugd7QAhVBymMKHexaBp0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Fhands-praying-christian-pray-304398%2F&psig=AFQjCNGs8Vx9n6eeezLnhkBS0LW7DUDyNg&ust=148106029
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqk_mOkrzYAhWs64MKHX37BAoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparafiamirzec.cba.pl%2F%3Fp%3D1679&psig=AOvVaw36ReR_crTRdWZbsuWrzaKD&ust=1515080834908829
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Czy Jezus jest królem twojego serca, twojej rodziny ? 

Dzisiejsza liturgia ukazuje nam także drugi obraz Obja-

wienia Pańskiego – chrzest Jezusa w rzece Jordan. Pan 

Jezus był bez grzechu, nie potrzebował chrztu, ale przyj-

mując go podkreślił, że chrzest jest konieczny do naszego 

zbawienia, jest on „bramą” do wszystkich innych Sakra-

mentów Kościoła przez Chrystusa ustanowionych.  Lu-

dzie, którzy widzieli chrzest Jezusa, widzieli także, sym-

bol Ducha Świętego, unoszącą się nad Jezusem gołębicę. 

Słyszeli także donośny głos Ojca z nieba: „To jest mój 

Syn umiłowany w którym mam upodobanie”. Było to 

wyjątkowe objawienie Jezusa światu, gdzie Bóg Ojciec 

składa jednoznaczne świadectwo o swoim Synu.  Wspo-

mnienie chrztu Jezusa jest przypomnieniem naszego 

chrztu. Jest także przypomnieniem, że z sakramentu 

Chrztu Świętego i innych Sakramentów, które przyjęli-

śmy, wynikają także pewne obowiązki. Najprościej mó-

wiąc, mamy   jak pastuszkowie, jak Trzej Królowie, a  

potem apostołowie dzielić się radością naszej wiary z każ-

dym napotykanym człowiekiem. Mamy codziennie nieja-

ko „objawiać”, „ukazywać” Jezusa w naszych rodzinach, 

szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy i wszędzie 

tam gdzie spotykamy innych ludzi. 

P O D Z I E K O W A N I E  Z A  S Y L W E S T R A                    

Tydzień temu w naszej Parafialnej Wspólnocie przeżywa-

liśmy kolejnego w naszym życiu Sylwestra. Jak zawsze 

była to udana i radosna impreza. Sala Jana Pawła II była 

zapełniona i wszyscy świetnie się bawili. Była super mu-

zyka przygotowana przez DJ KAZ. Było pyszne polskie 

jedzenie przygotowane przez EuroMart. Była pięknie 

udekorowana sala wynik mozolnej pracy kilku naszych 

oddanych Parafian.  Sylwestra przygotowywały polonijne 

organizacje współpracujące z Parafią: Szkoła im. Św. Ja-

na Pawła II, Klub Gazety Polskiej, Fundacja Kultyry Pol-

skiej, Kongres Polonii Amerykańskiej, Teatr Amatorski,  

Weterani z PL#37.   Tak naprawdę było to dzieło kilku 

osób: Ewy Chełstowskiej, Haliny Sobieszek, Anety Ko-

walskiej, Małgorzaty Klincewicz, Barbary Bolec, Jana 

Kozaka, Marcina Bolec, Jana Surowieca, Marka Kowal-

skiego. Szczególne podziękowania należą się koordy-

natorce i zajmującej się logistyką biletową Halinie Sobie-

szek. Dziękujemy senator Annie Marii Anders Costa i 

towarzyszącym jej osobom za drugi już raz z rzędu 

uświetnienie swoją obecnością Parafialnego Sylwestra. 

Dziękujemy także Wszystkim, którzy elektronicznie re-

klamowali tegorocznego Sylwestra, dziękujemy tym, któ-

rzy złożyli donacje i w jakikolwiek sposób, często niepo-

strzegalnie dla innych, dołożyli swoja przysłowiową ce-

giełkę do wspólnego dzieła. Dziękujemy tym którzy zaku-

pili bilety i zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy 

drużynie z kuchni: Klaudii,   Malwinie i Ani Laszczkow-

skiej za ciężką , ale radosną pracę przy serwowaniu jedze-

nia. Niech dobry Bóg Wszystkim obficie wynagrodzi 

swoim błogosławieństwem w Nowym 2018 Roku.  


