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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  

                    Elżbieta Sokołowska, Urszula Boryczka - kl. 0,1;  
 O. Andrzej Treder  (zastępstwa Ewa Sudol )- kl. 2; Matylda Kasper-

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

Eugeniusz Bramowski - kl. 7; 
  O. Jerzy Żebrowski - Bierzmowanie, 

Katarzyna Chludzińska, Małgorzata Sokołowski - zastępstwa 
Monika Danek - koordynator 

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 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaj5qS8LLSAhVi4IMKHbmECO0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpompejanska.rosemaria.pl%2F2014%2F07%2Fkto-dolaczy-do-nowenny-pompejanskiej-na-swieto-matki-bozej-czestochowskiej
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Saturday, February 24, 2018  
 

         8:30 am  † John Caise - Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Młodzież i Dzieci        

szkoły Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II 

          4:00 pm † Stanley Kukla (1 Anniv.) - Daughter & Family 

          7:00 pm † Za zmarłych z rodziny Gradek - Irena Pawlik 

SUNDAY, FEBRUARY 25, 2018   

         8:00 am - For Our Parishioners / Za Parafian 

          9:30 am - Free intention / Wolna Intencja  

        10:30 am - Gorzkie Żale  

        11:00 am † Za zmarłych z rodzin Aniśko i Szomko - Teresa Januszkiewicz 

Monday, February 26, 2018  

           7:00 am  - Free intention / Wolna Intencja  
                        8:00 am † Zdisław Radoł (1R) - Wnuczka z rodziną 
 

Tuesday, February 27,  2018 

          7:00 am - Thanksgiving and God’s blessing for                                                                                        

Madeleine Leon & Jackson Gaveau - Self-intention 
                        8:00 am † Apolonia Skrzyniarz - Rodzina 

Wednesday, February 28, 2018     

         7:00 am - Free intention / Wolna Intencja  

                         7:00 pm - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha świętego dla  

                            Noli, Eweliny i Urszuli - Babcia i mama. 

Thursday, March 1,  2018  

          7:00 am  - Free intention / Wolna Intencja  
          7:00 pm † Katherine Karski - Lucia i Ela Grochowska 

                        † Waleria Steczyńska - Lucia i Ela Grochowska 

Friday, March 2 , 2018  FIRST FRIDAY 

          7:00 am  - Free intention / Wolna Intencja 

          6:30 pm - Spowiedź / Wystawienie NS i Adoracja 

          7:00 pm † Wanda i Kazimierz Łupińscy - Jadwiga i Zbigniew Łupińscy 

                         Droga Krzyżowa bezpośrednio po mszy św. 

 

Saturday, March 3, 2018  
 

         8:30 am † Elżbieta Roszkowska -  Siostra Jadwiga 

          4:00 pm † Wiesław Stojanowski - Alina & Jan Kozak 

          7:00 pm † Teofila i Feliks Maziarz - Syn z żoną, z rodziną 

SUNDAY, MARCH 4, 2018   

         8:00 am † Kazimierz Klincewicz - Żona zrodziną 

          9:30 am - For Our Parishioners / Za Parafian 

        10:30 am - Gorzkie Żale  

        11:00 am † W intencji Żołnierzy Wyklętych - Weterani PL 37 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

View our bulletins online  at www.ourladyofczestochowa.com 

UROCZYSTOŚĆ  W SANKTUARIUM BOŻE-

GO MIŁOSIERDZIA W SALEM / CELEBRA-

TION IN THE SANCTUARY OF DIVINE 

MERCY IN SALEM 

W niedzielę, 19 lutego w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia, odbyło się poświęcenie Pierwszej 

klasy relikwii Siostry Faustyny i uroczysta Msza 

Święta koncelebrowana przez biskupa w asyście 

rektora Ks. Roberta Będzińskiego i O. Jerzego 

Żebrowskiego. Uroczystości przewodniczył bi-

skup Mark O'Conell 

Była tam  delegacja naszej Parafii; O. Jurek, Ba-

sia i Lidia Bolec, Wiesław Wierzbowski i Tade-

usz Walkowiak. 

On Sunday, February 19 in the Sanctuary of Divi-

ne Mercy, the dedication of Sister Faustina's First 

Class Relic and the solemn Holy Mass, concele-

brated by the Bishop Mark O’Conell assisted by 

the Rector Robert Bedzinski and O. Jerzy Że-

browski took place.  

The delegation from our Parish : Father Jerzy, 

Basia and Lidia Bolec, Wiesław Wierzbowski 

and Tadeusz Walkowiak. 



 

4  

                Second Sunday of Lent  

FROM THE PASTOR’S DESK  / Z BIURKA PROBOSZCZA 

View our bulletins online at www.ourladyofczestochowa.com 

                                                    

CELEBRATNG  125 YEARS 

 OF OUR PARISH 

Abraham - The Father of our faith! 

Abraham often is called the father of our faith, because he total-

ly trusted God.  Abraham was the man God called to leave his 

country, his people and his father's household and promised to 

give him land, fame, great posterity and blessings. Abraham 

proved himself to be the kind of faithful and obedient man that 

God is looking for that's why it is said of him - he believed the 

Lord and he credited it to him as righteousness. Abraham was 

tested by God many times.  His greatest test was when God 

asked him to take his only son, Isaac, whom he love, and sacrifi-

ce him as a burnt offering on Mount Moriah. He obeyed without 

any resistance nor hesitation. As he was about to slay his son, 

the angel of the Lord stopped him and said not to lay a hand on 

the boy because now I know that you fear God, because you 

have not withheld from me your son, your only son. As a result 

of Abraham's complete obedience, he received abundant 

blessings, everything that God has promised. Through the years 

of Abraham's experience with God, he has learned that God is 

above all things. We remember when he bargained with God not 

to destroy Sodom and Gomorrah for the sake of 50, 45, 40, 30, 

20 and finally 10 righteous people? God agreed to Abraham's 

bargain not to destroy the cities for the sake of 10. Yet only 

three were saved and the cities were destroyed. Again, remem-

ber when he didn't trust God enough to protect him during the 

time he lived in Egypt  and in Gerar? He half-lied saying Sarah 

was his sister so that the Pharaoh and the King Abimelech of 

Gerar will not kill him because Sarah was very beautiful. Both 

rulers and their households were punished because of what he 

did. Finally, with the birth of Isaac, Abraham was overjoyed and 

has seen that truly God is faithful to His promises. God certainly 

knows what is best. What He demands only is complete faith 

and obedience. Well, that is easier said than done. But Abraham 

has learned his lesson well. Now, he loves the Lord with all his 

heart, soul and strength that he was able to give up the one he 

loved the most, his son. Now, his trust and obedience to God 

comes first before anything else. When he sacrificed Isaac, it 

showed that he has finally learned to surrender everything in 

his life to God. Put yourself in Abraham’s place. What conflic-

ting emotions must have raged through his mind? Isaac was his 

long-promised heir. Why would God want him dead? Abraham 

had waited so long for a son, and now he would have to lose 

him. On the other hand, Abraham reasoned that God could ra-

ise Isaac from the dead. Had God not caused Isaac to be born 

from parents who, in terms of childbearing potential, were as 

good as dead? God had said the promises were to be fulfilled 

through Isaac. Abraham trusted and relied on God. He believed 

that God knew what he was doing. Your journey through life 

may not be as eventful as Abraham’s, but you can be sure there 

will be tests and trials, ups and downs, successes and failures 

along the way. We can all be encouraged by these examples 

from the life of the father of the faithful. One does not learn to 

live by faith all at once. It doesn’t come naturally.  

We must learn, and, as we learn, we make mistakes. But those 

mistakes need not cut us off from God. He is a patient, compas-

sionate and merciful teacher. Like all good teachers, he does 

not expect his students to fail. He will work with us, encourage 

us, and, yes, sometimes allow us to be tried and tested, “that 

your faith…may be proved genuine and may result in praise, 

glory and honor when Jesus Christ is revealed”. Indeed, God 

says, “My righteous one will live by faith. And if he shrinks 

back, I will not be pleased with him”. But for those who do fol-

low God in faith, there is the promise from Jesus Christ: “Never 

will I leave you; never will I forsake you” 

A b r a h a m  -  O j c e m  n a s z e j  w i a r y !                                                

Abraham nazywany jest często ojcem naszej wiary, gdyż zaufał 

Bogu bezgranicznie. Bóg nakazuje mu opuścić swoją rodzinę, 

przyjaciół, swój kraj i udać się tam, gdzie On go poprowadzi. 

Abraham, chociaż nie rozumie Bożego planu, totalnie ufa 

Stwórcy. Abraham nie może mieć potomstwa, ze swoją żoną 

Sarą są już w podeszłym wieku i Bóg obiecuje im potomstwo. 

Sara, wbrew prawom natury, będąc kobietą w podeszłym wieku 

rodzi syna Izaaka. Była to ogromna radość i jednocześnie znak 

od Boga, który dochowuje wierności i obficie błogosławi lu-

dziom, którzy do końca mu ufają. Bóg próbuje wiarę Abrahama. 

Abraham wychodzi z tej próby zwycięsko. Bóg pokazuje mu 

swoją moc w ziemi egipskiej. Abraham widzi potęgę Boga. 

Abraham zauważa Boże miłosierdzie i chęć ocalenia człowieka, 

gdy  targuje się z Bogiem o ocalenie skazanych na zatracenie 

mieszkańców  miast Sodomy i Gomory. Szczytem ciężkiej pró-

by wiary staje się moment, gdy Bóg żąda od  niego ofiary, jego 

jedynego syna Izaaka. Abraham przełamuje samego siebie i 

składa syna w ofierze. W ostatniej chwili Bóg interweniuje i 

ocala życie jego ukochanego syna, który stanie się potem ojcem 

wielkiego narodu. Abraham bezgranicznie zaufał Bogu; nawet 

wbrew ludzkiej nadziei. Bóg wynagradza niesamowitą wiarę 

swego sługi Abrahama. Postawmy się na miejscu Abrahama. 

Czy zaufalibyśmy Bogu bezgranicznie, do końca, tak na 

„ślepo”? Na pewno byłoby w naszej postawie wiele ludzkich 

kombinacji, nawet buntu i szukanie różnych form usprawiedli-

wienia się. Powinniśmy się uczyć wiary jaką miał Abraham. Nie 

jest to łatwe, ale jest to możliwe i z Boża pomocą możemy prze-

kraczać  w duchowym życiu samych siebie. O taką wiarę trzeba 

się gorąco modlić. Niech to będzie zadaniem dla każdego z nas 

na tegoroczny Wielki Post i na cały Jubileuszowy Rok. Jak 

Abrahama, tak i nas, będzie doświadczał Bóg. Jeśli w sercu na-

szym jest miejsce dla Chrystusa, to na pewno z tych życiowych 

doświadczeń wyjedziemy obronną ręką. Niech Bóg nam błogo-

sławi na wszystkich życiowych drogach i niech one dzięki łasce 

Bożej prowadzą każdego z nas do grogi, która doprowadzi nas 

bezpośrednio do nieba. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz6s7m7LTZAhVM3IMKHQaABq8QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fpewnosczbawienia.pl%2Ftag%2Fwiara%2F&psig=AOvVaw04q57j6VmkWnoyBe_UXABf&ust=1519228346238217
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Kolekty / Collections 

This Sunday the II-nd collection is for „  Maintenance and 

Repair”.  

W dzisiejszą niedzielę II-ga Kolekta jest na „”Naprawy i 

Remonty. 

II-nd Collection - March 4-will be for „H.O.P.E.”.  

II-a Kolekta March 4 będzie na „Nasze Wsparcie w Wydat-

kach Parafialnych”. 

Collection from Ash Wednesday 02.14.18 

I- $562: from envelopes $323; loose money $239 

Kolekty 02.18.18  

I - $ 1,401.00: from envelopes $733.00;  

loose money $668.00 

II- $ 767.00: from envelopes $465.00,   

loose money $302.00  

             Church Donation by: 

                        Rosary Society               $100 

                         

    

   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, Bartek Góralski, Henryk Juzwicki, Władysław 

Plewiński, Joel Rivera, John, Michael McCallister, Mary 

Marchocka, Maria Kilar, Stanley Sadowski, Krzysztof 

Wodynski, Alina Bandrowska, Bogdan Halama. 

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, Gabrysi Piotrowskiej i Victorii Kenez, 

Maja Daniek 

God Bless You for Your Generosity! 

               Druga Niedziela Wielkiego Postu  

View our bulletins online at www.ourladyofczestochowa.com 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ w Sali pod Kościo-

łem. Od 14 lutego 2018, dzięki staraniom Fundacji 

Kultury Polskiej, można obejrzeć wystawę pod tytu-

łem  „They risked their lives - Poles who saved Jews  

during the Holocaust:”. Wiemy ze  tysiące Polaków w 

czasie II Wojny Światowej ukrywało Żydów - za co 

groziła natychmiastowa kara śmierci dla całej rodziny.  

MUSISZ TO ZOBACZYĆ! 

Głównym celem Roku Jubileuszowego w naszej Parafii jest 

pogłębienie wiary naszej Wspólnoty. Temu celowi służyć 

będą rekolekcje z Całunem Turyńskim. Serdecznie wszyst-

kich zapraszamy na to wyjątkowe duchowe przeżycie. 

PrzyjdŹ sam i zaproś innych! 

The main purpose of the Jubilee Year in our Parish is to 

deepen the faith of our Community. The retreat with the 

Shroud of Turin will serve this purpose. We cordially invite 

you to this unique spiritual experience. Please come  and 

invite others! 
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Życie na 50% 

Czy kiedy idziesz wieczorem spać, masz poczucie 

spełnienia, zadowolenia z tego co udało Ci się 

zrobić? A może myślisz, nie to  zrobię/zacznę 

jutro. Dużo o tym ostatnio myślę. “Odkładamy” 

życie na jutro, na za tydzień. Ja zawsze sobie tak 

wmawiałam. Do czasu. 

Siedziałam z kolegą przed wykładem i nagle on odwrócił się i zapytał: 

Basia, czemu odkładasz to na potem? Nie wiedziałam co mu odpowie-

dzieć.  Zadaliście sobie kiedy takie pytanie? Dlaczego żyjesz na 50%? 

Dlaczego odkładasz marzenia, plany, miłość na jutro? Dlaczego nie 

dzisiaj? Pomyśl że masz tylko ten jeden dzień, co chciałbyś zrobić, z 

jakim uczuciem odejść/zasnąć? Co gdyby tak w tym tygodniu żyć dzi-

siaj, nie jutro.  Dzisiaj! “Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro niepew-

ne... Tylko DZIŚ jest Twoje”– Jan Paweł II 

Spróbuj :) 

ZAPISY DO GRUPY    

M Ł O D Z I E Ż O W E J                    

Powstaje Grupa Młodzieżowa 

przy naszej Parafii. Chętni pro-

szeni do wpisywania się na 

listę, znajdującą się na stoliku 

przy wejściu do kościoła. Ce-

lem grupy jest zgłębianie swo-

jej wiary, pielęgnowanie pol-

skich tradycji, dyskusje na te-

maty ważne dla młodzieży, 

służba Wspólnocie i przede 

wszystkim bycie razem w kato-

lickim i polskim środowisku 

rówieśników. Sugerowane te-

maty spotkań: Jak czytać Pismo Święte, Problem Wiary i co-

dziennego życia, Zagrożenia rodzinnego życia, choroby naszej 

cywilizacji (eutanazja, aborcja, depresja, sekty, uzależnienia i 

nałogi etc.), przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa, odpo-

wiedzialne rodzicielstwo,  relacje międzyludzkie, zagrożenia 

wiary, powołanie człowieka do szczęścia etc. Będą też  poru-

szane tematy zasugerowane przez samych uczestników spotkań. 

Po roku  osoby regularnie uczestniczące w spotkaniach otrzy-

mają Świadectwo Kursu Przedmałżeńskiego, które wymaga-

ne jest  przy zawarciu Sakramentu Małżeństwa. Zapraszamy 

osoby od lat 17.  Spotkania ( do uzgodnienia) odbywać się będą 

najprawdopodobniej w soboty po wieczornej Mszy Świętej.  

Zapisz się.  Czekamy. Nie będzie to zmarnowany czas.      

PIERWSZE SPOTKANIE - SOBOTA 3 MARCA po wie-

czornej Mszy Świętej w naszym kościele. ZAPRASZAMY! 

View our bulletins online at www.ourladyofczestochowa.com 

Donation record for income tax available in office,   

please call 617-268-4355. 

WIELKI POST 

Środą Popielcową rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post w naszym 

życiu. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty. Chciejmy ten 

czas wykorzystać jak najlepiej dla duchowego wzrostu. Zapra-

szamy na Drogi Krzyżowe w każdy piątek.  

ZAZNACZ SWÓJ KALĘDARZ                                            

MARK YOU CALENDAR  

2 Marca - spotkanie z siostrą z klasztoru w Mińsku na Biało-

rusi, bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej. 

March 2 - meeting with sister from Mins / Belarus/ 

9-11 Marca - Rekolekcje z Całunem Turyńskim 

March 9-11 - Special Retreat withTurin Shroud 

24-28 Marca - Rekolekcje Wielkopostne 

March 24-28 -Lenten Reatreat 

 

PIERWSZA KOMUNIA - niedziela, 13 maja 2018,             

godz. 11:00 am  

FIRST COMMUNION - Sunday, May 13, at 11:00 am 

BIERZMOWANIE– niedziela, 20 maja 2018,  

o godz. 9:30 am  

CONFIRMATION - Sunday, May 20, at 9:30 am.  

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

CZERWONE GITARY - 10 Kwietnia  godz. 7:00 pm, 

więcej info www.imprezypolskie.com 

Zapraszamy  na spotkanie z siostrą z klasztoru w Mińsku 

na Białorusi Piątek, 2 marca godz.7:00pm 

 

We invite you for a meeting with a sister from the monaste-

ry in Minsk, Belarus. Friday, March 2 at 7.00pm 

W tym roku Polacy w kraju i za granicą dumnie obchodzą 

100- lecie Niepodległości. Z tej to racji odbywają się róż-

ne uroczystości z tym związane. Rocznica ta jest też oka-

zją do korygowania często zakłamanej prawdziwej historii 

naszego kraju. W ubiegłym tygodniu gościliśmy dyrekcje 

nowopowstałego Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-

sku. Było to bardzo ciekawe i pożyteczne spotkanie. Dzię-

kujemy wszystkim, którzy w nim uczestniczyli. 

P.S. W ten program wpisuje sie druga wystawa, którą ma-

my w Sali pod Kosciołem.  Przyprowadź swoich bli-

skich, znajomych aby poznali prawdziwą historię Pol-

skiego narodu. 


