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♦ Sala w. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall 
Kontakt w sprawie wynajmu sali: tel: 617-268-4355 
Contact for renting the hall, tel: 617-268-4355 
For audio-visual equipment,  tel. 617-922-3691 (Mariusz) 

♦  Ministranci / Altar Servers - Mr. Eugeniusz Bramowski, 
tel.781-871-2991. Zapraszamy nowych kandytatów.

♦  Fundacja Kultury Polskiej - Polish Cultural Foundation, Inc.  
Mr. Andrzej Pronczuk,  tel. 617-859-9910

♦ Szkoła J zyka Polskiego im w. Jana Pawła II - John Paul II 
Polish  Language School -   Mr. Jan Kozak,  tel. 617-464-2485

♦ Chór Parafialny i Chórek Dzieci cy  
         Promyki w. Jana Pawła II - Parish Choir & Children Choir  
        Mrs. Marta Saletnik, tel. 857-212-7962  
♦ Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 

Mr. Wincenty Wiktorowski ,  tel. 617-288-1649 
♦ M ska Grupa ywego Ró a ca - 
        Władysław Biernat,  tel. 781-267-9946 
♦ ywy Ró aniec / Rosary Society                                                                   

Mrs. Kasia Chludzi ska, tel. 617-208-9491  
♦ Klub Polski / Polish American Citizens Club -                                                

Mrs. Stasia Kacprzak, tel. 617-436-2786; 617-816-0142  

♦ Kongres Polonii Amerykanskiej Wsch. Mass. /  Polish  
        American Congress of Eastern Mass / Klub Gazety Polskiej - 
        Mr. Wieslaw Wierzbowski, tel. 617-828-1934
♦ Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater - 
        Mrs. Barbara Bry , tel. 781-275-3656
♦ Biblioteka Polonijna - Mrs. Beata Kozak, otwarta w 1 i 3 niedziel   

miesi ca, po Mszy w. o godz. 11:00.
♦ Rada Parafialna / Parish Council: Jan Kozak, Grzegorz Borycz-

ka, Marcin Bolec, Daniel Chludzi ski, Monika Danek, Jacek Gre-
loch, Lucy Willis, Celina Warot, Aneta Biernat, Alicja Sabbia. 

♦ Rada Finansowa / Finance Council: Marcin Bolec, Grzegorz 
Boryczka, Wiesław Wierzbowski, Andrzej Pro czuk, Bogdan Ma-
ciejuk, Anna Górska, Adam liwiak. 

♦ Wspólnota Ewangelizacyjna „Maranatha”- spotkania w ka d
rod , po mszy w. wieczornej, Aneta Biernat, tel. 781-308-2606

♦ Krakowiak Polish Dancers of Boston  - www.krakowiak.org; 
         contacct@krakowiak. org,  tel. 781-832-0962 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 
Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

Monday - office closed 
Tuesday, Thursday, Friday - 9:00 am - 2:00 pm 

Wednesday: 11:00 pm - 5:00 pm
Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 
PORZ DEK MSZY WI TYCH 

MASS SCHEDULE 
Mon. - Tu. 7:00 am (English); 8:00 am (Polish) 
Wed.- Fr.         7:00 am  (English);             7:00 pm (Polish) 
First Fridays  6:00 pm - 7:00 pm - Adoration of the Blessed 
Sacrament and Confession / Pierwsze pi tki miesi ca Adora-
cja Naj wi tszego Sakramentu i spowied  .
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 

SPOWIED  / CONFESSIONS  
 30 min. before Masses and on special request                     

30 min. przed Msz  lub na yczenie 
CHRZEST / BAPTISM 

By arrangement with the priest.  
Instruction for parents and godparents is required. 

SAKRAMENT MAŁ E STWA / 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  

YCIE JEST DAREM OD BOGA LIFE IS A GIFT FROM GOD   

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jerzy ebrowski OFM Conv. - pastor / proboszcz 
            Fr. Michał Socha OFM Conv. - vicar /wikary 

KATECHECI / CATECHISTS  
                    Ania Maziarz - kl. 0,1;  

 O. Jerzy ebrowski - kl. 2; Matylda Kasperkiewicz - kl. 3;  
Monika Danek - kl.4; Małgorzata Liebig-Malupin - kl.5 ;  
Eugeniusz Bramowski - kl. 6, 7; O. Michał Socha - kl.8; 

Urszula Boryczka, Ela Sokolowska, Danuta Daniels - zast pstwa; 
Monika Danek - koordynator 

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Administrative assistant & Religious Education Coordinator  

 Mrs. Iwona Gajczak 
Business manager - Ms. Connie Bielawski 

SŁU BA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist - Mrs. Marta Saletnik  

Our Lady of Czestochowa - Roman Catholic Church 
Parafia Matki Boskiej Cz stochowskiej 

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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MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE

Saturday, June 20, 2020  
      8:30 am (P)   † Ryszard  Warot - Rodzina Wójcik
      4:00 pm (E)  † Lucy and Edward Sweda - Children
      7:00 pm (P)  † Stanisława Boryczk - Agnieszka i Adam  
                                                                                   Chojnowscy
SUNDAY, June 21, 2020 FATHER’S DAY 
   8:00 am (P) † Jadwig  i Szymona Złotory skich - Córka  
                                                                                          z rodzin
   9:30 am (E)  † Jerzy Sieklucki- Jadwiga liwi ska 

Monday, June 22, 2020 
   7:00 am (E)  - Octave of Father’s Day (Day 2) 
   8:00 am (P)  † Zygmunta Miłkowskiego - ona Zofia
Tuesday, June 23, 2020

   7:00 am (E)  Octave of Father’s Day (Day 3) 
   8:00 am (P) † Charles J. Rolak - Siostra i brat 
  Wednesday, June 24, 2020 THE NATIVITY OF ST. JOHN  
                                                                             THE BAPTIST 
   7:00 am (E)  - Octave of Father’s Day (Day 4) 
   7:00 pm (P)  † Mary Kukla  (Rocz. ur.)- Rodzina Pijanowskich
  Thursday, June 25, 2020   
   7:00 am (E)  - Octave of Father’s Day (Day 5) 
   7:00 pm (P)  † John Kowalczyk - ona z dzie mi 
                        † Ryszard  Warot - Halina Parol z rodzin
                        - Za Parafian / For Parishioners  
Friday, June 26, 2020 

    7:00 am (E) - God’s blessing and health for Radosław  
                           on his 56th birthday - Sister Marta and family 
   7:00 pm (P) - Oktawa Dnia Ojca (Dzie  6)  
Saturday, June 27, 2020  

      8:30 am (P)   † Ryszard  Warot - Zofia Miłkowska
      4:00 pm (E)  - Octave of Father’s Day (Day 7)
      7:00 pm (P)  † Józef , Alfonsa i Helen  Warot- Syn z rodzin
SUNDAY, June 28, 2020  
   8:00 am (P)  - O Bo e błog. dla Lucyny Sikora w dniu imienin  
                                                                                           - Siostra 
   9:30 am (E) - Octave of Father’s Day (Day 8)

11:00 am (P) - Oktawa Dnia Ojca (Dzie  1)  
Na misjach franciszka skich zostan  odprawione Msze w.  

w intencjach:  
† Józefa Wierzbickiego- Rodzina Nowak     
† Ryszard  Warot - Władysław i Stanisława Maziarz  

                                                                                 z rodzin
 † Kathleen Flynn- Daughter and son

11:00 am (P) † Leona Stryjewskiego- Rodzina Stryjewski    
Na misjach franciszka skich zostanie odprawiona Msza w.  

w intencji:  
† Józefa Wierzbickiego- Ela i Wojtek Sokołowscy     

GRATULACJE DLA 
NASZYCH OJCÓW

Kilka tygodni temu celebro-
wali my Dzie  Matki. W dniu 
dzisiejszym obchodzimy 
Dzie  Ojca. Z tej to okazji 
pragniemy Wszystkim Ojcom 
naszej parafii zło y  najser-
deczniejsze yczenia. Pra-

gniemy, aby dobry Bóg darzył naszych Ojców zdrowiem, 
pogod  ducha, poczuciem odpowiedzialno ci za rodzin  i 
otaczał ludzk yczliwo ci   i bo  miło ci . Niech Maryja, 
Matka Jezusa i nasza Matka w niebie, wyprasza im po-
trzebne łaski i b dzie dla nich ródłem wszelkiego błogosła-
wie stwa.                                                                             
Jak wiemy, rola Ojca w dzisiejszym społecze stwie nie jest 
łatw  rol . Na naszych oczach toczy si  wielki bój 
‘Cywilizacji wiatła’ z ‘Cywilizacj  Ciemno ci’. Na na-
szych oczach toczy si  walka z chrze cija sk  wiar   i rodzi-
n . Nowe ideologie próbuj  wykorzeni  warto ci bo e z 
ludzkich serc. Warto pami ta , e chrze cija stwo ju  od 
czasów Chrystusa przemieniało zdegenerowany wiat w cy-
wilizacj  miło ci. To dzi ki Chrystusowemu Ko ciołowi, 
zniesiono niewolnictwo, kobiety odzyskały swoj  godno    
i chrze cija ska rodzina stała si  wzorem do na ladowania  
w ka dym społecze stwie. Rodzina zbudowana na funda-
mencie wiary i miło ci jest najlepsz  komórk   buduj c
zdrowe i odpowiedzialne społecze stwo. 
W zmieniaj cym si wiecie rola ojca nie jest rol  łatw . 
Nasi ojcowie potrzebuj  du ego modlitewnego wsparcia       
i obfito ci bo ych łask, aby mogli swoje zadanie ojcowskie 
wykona  tak, jak pragnie tego Bóg. W naszej Parafii mamy 
wielu wspaniałych ojców, którzy troszcz  sie o swoje rodzi-
ny. Gratulujemy im i cieszymy si , e s  pi knym przykła-
dem do na ladowania. Dzi  nasz  modlitw  w szczególny 
sposób otaczamy ojców, którym przyszło samotnie wycho-
wywa  swoje dzieci. Niech dobry Bóg w wyj tkowy sposób 
błogosławi i otacza ich ludzk yczliwo ci . W dzisiejsz
niedziel  zaczyna si  o miodniowa Oktawa w intencji na-
szych ojców. Zapraszamy cał  Wspólnot  do gorliwej mo-
dlitwy przed Panem. 

HAPPY FATHER’S DAY
A few weeks ago we celebrated Mother’s Day. Today we 
honor our fathers, celebrating Father’s Day. On this occasion 
we wish them all the best, joy of life, peace in their hearts 
and the love of their families and of our society. As we know 
the life of a father today is not easy in our changing society. 
New ideologies like gender confuse our children, trying to 
destroy christian values. That’s why we have to pray even 
stronger to support our fathers so God will strengthen them 
and give them the graces needed to fulfill their mission. 
Through our prayers and the graces of God may they be role 
models in our changing society. May God who is our He-
avenly Father bless them in a very special way. We are 
proud of you. Thank you and God bless you! 
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TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

THE YEAR OF THE EUCHARIST
Last Sunday on Corpus Christi Day  our 
archdiocese officially started “The 
Year of the Eucharist”. During that 
year we will discover who we are, why 
we are here, and what is our mission as 
disciples in Christ. If we center ourse-
lves in the Real Presence of Jesus, in 
His friendship, then everything else will 
make sense.”  Jesus is there, waiting for 
us, inviting us to the table where He is making a gift of 
Himself to us so we may have the strength to make a gift 
of ourselves to others. That is what human fulfillment is 
about.”   Like so many Catholics throughout the country 
and the world, our parishioners have missed receiving the 
Eucharist these last two months of quarantine. During that 
difficult time, we felt the spiritual pain of separation from 
Jesus.  We hope that this absence has caused an even gre-
ater longing for the Eucharist. The Catechism of the Ca-
tholic Church is reminding us that “The Eucharist is the 
source and summit of the Christian life”. The other sa-
craments, and indeed all ecclesiastical ministries and 
works of the apostolate, are bound up with the Eucharist 
and are oriented toward it. For in the blessed Eucharist is 
contained the whole spiritual good of the Church, namely 
Christ himself, our Pasch. Through our outdoor parish 
celebration of the feast of “The Body and Blood of Je-
sus” and the procession with The Blessed Sacrament to 
the four altars, we announced to the entire world that Jesus 
is resurrected and alive! He has the power to change this 
current situation of the pandemic.  The world needs to 
convert, it needs to come back to God and accept Jesus as 
our Savior and King - the ruler  of our hearts and families. 
May the entire world realize that without God we are po-
werless!  Only Jesus can save us! May the world honestly 
shout – Jesus we trust in You! 

ROK EUCHARYSTII
W ubiegł  niedziel  obcho-
dzili my Uroczysto  Bo e-
go Ciała. W archidiecezji 
bosto skiej rozpocz li my t
celebracj  „Rok Euchary-
stii”. Obchody roku eucha-
rystycznego dla ka dego 

b d  czasem pogł bionej refleksji na temat Eucharystii, 
która winna by  centrum ycia ka dego chrze cijanina. 
Rok ten przypomni nam tak e, e ka dy z racji chrztu 
wi tego ma w tym wiecie misj  do spełnienia jako apos-

ostoł/ka Chrystusa na ziemi. Trzeba nam od wie enia 
chrze cija skiej wiadomo ci, e niedzielna Msza wi ta 
winna by  centrum naszego ycia i wszelkich naszych 
tygodniowych aktywno ci.  

B dziemy mieli dany nam od Boga czas na pogł bienie 
naszej eucharystycznej wiadomo ci i lepszego zrozumie-
nia niezgł bionej tajemnicy Eucharystii i całej naszej wia-
ry. Niech ten Rok Eucharystyczny zbli y nas do Chrystu-
sa, który po swoim zmartwychwstaniu yje w swoim ko-
ciele, w sakramentach swego ko cioła, na kartach Pisma 
wi tego i pragnie y  w ka dym z nas i ka dej rodzinie.  

On pozostał na zawsze z nami Naj wi tszym Sakramencie 
ołtarza. W ubiegł  niedziel  poprzez celebracj  „Bo ego 
Ciała” publicznie wyznali my nasz  wiar  w Boga w 
Trójcy Jedynego. Nasza uroczysto  celebrowana na ze-
wn trz, symboliczna w tym roku procesja z Naj wi tszym 
Sakramentem do pi knie przygotowanych 4-ch ołtarzy 
ukazała, e Zmartwychwstały Jezus yje w ród nas, pra-
gnie nas karmi  swoim Eucharystycznym Ciałem i ka de-
go dnia błogosławi  tym, którzy otwieraj  przed nim swo-
je serce. Tylko Jesus mo e zaspokoi  nasz „duchowy 
głód” Boga. Odczuli my to bardzo bole nie podczas kwa-
rantanny, gdy ko cioły były zamkni te i nie mogli my 
skorzysta  z Sakramentu Pojednania, czy przyj  Pana 
Jezusa podczas Mszy wi tej. Dzi  dzi kujemy Bogu za 
to, e Jezus jest obecny po ród nas i pragnie błogosławi , 
ka demu z nas, naszym rodzinom i całemu wiatu. Trzeba 
tylko otworzy  nasze serca i zaprosi  Jezusa do naszego 
serca i do naszych domów. On cz sto puka do naszych 
serc i pokornie czeka na zaproszenie!  Oby wiat wyci -
gn ł wła ciwe nioski i zrozumiał, e bez Boga w naszym 
yciu nie rozwi emy naszych problemów. Pandemia ob-

na yła ludzk  bezsilno  i pokazała, e bez Bo ej pomocy 
człowiek sobie w yciu nie poradzi. Oby wiat wyci gn ł 
odpowiednie wnioski: powrócił do normalno ci, do Boga, 
by bronił warto ci rodziny i godno ci ka dego człowieka 
od pocz cia a  do mierci. Mo na odnie  wra enie, e 
dzisiejszy wiat niemal „oszalał”, wywracaj c niemal 
wszystko „do góry nogami”, wprowadzaj c   na sił  tzw. 
nowoczesne ideologie, które s  destrukcyjne i burz  po-
rz dek społeczny  prowadz c do destrukcji i rozbicia ro-
dziny. Pami tajmy o słowach w. Jana Pawła II 
„Wymagajmy od siebie, nawet wtedy, gdyby inni od 
nas nie wymagali”. Odwagi, nie l kajmy si ! Jezu ufam 
Tobie! 
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   Please pray for the sick, homebound and hospitalized.  
      Módlmy si  za chorych, cierpi cych, przebywaj cych w szpita-
lach:   Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, 
Aniela Socha, Amalia Kania,  Jacek Sowi ski, Rafał Michałek, 
Frederick Schueler, Meghan Buder, Genevieve Strutner, Bartek 
Góralski, Joel Rivera, John, Maria Kilar, Stanley Sadowski, Alina 
Bandrowska, Genia Doucette, Dawid, Jean McCormack, Jadwiga i 
Remigiusz Paprocki, Teresa Kli , Zdzisław G., Radek Majek, Rosa-
lind Serna, Marlena Rybacka, Irena Wojcik, Ms. Sanny, John De-
Noble, Noreen Curtain, Vento Mildred, Ann Kineavy, Noreen Cur-
tain, Keith Morrison, Jadwiga Wyszumirska, Władysław Gajczak, 
Marek Samsel.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl si  za nami! 
Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

P.S. Módlmy si  za lekarzy, piel gniarki, wolontariuszy i wszystkie 
inne słu by medyczne oraz osoby pracuj ce w słu bie zdrowia i 
wszystkich, którzy  staraj  si  ul y  chorym i cierpi cym zwłaszcza 
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Módlmy si  za przywódców Polski, Stanów Zjednoczonych i 
wiata, aby podejmowali m dre decyzje. A tak e za naukowców, 
eby z Bo ym natchnieniem wynae li potrzebne lekarstwo. 

12 NIEDZIELA W CZASIE ZWYKŁYM 

View our bulletins online at www.ourladyofczestochowa.com 

DONATIONS
Church donation - anonymous -$300,  donation for flowers-
anonymous -$100. 
THANK YOU AND GOD BLESS ALL OUR DONORS. 

Kolekty / Collections 
This Sunday Collection is for „Promoting the Gospel”. 
W dzisiejsz  niedziel  kolekta jest na „Promowanie Ewangelii”.  
Collection June 28 will be „Parish Support”. 
Kolekta 28 czerwca b dzie na „Na Potrzeby Parafialne”. 
                             Kolekta / collection:  06.14.2020 
First collection- $2,717: Second collection - $612.

PARAFIALNE REKOLEKCJE W PLENERZE
Termin 27-30 sierpnia czwartek-niedziela 
Koszt: dzieci do 5 lat -za darmo, dzieci od 5 -$170, doro li-$240 
To s  kwoty za wszystko (rekolekcje, nocleg, wy ywienie, 
atrakcje dla dzieci i dorosłych, opieka nad dzie mi). 
Rekolekcje dla dorosłych prowadzi ojciec Marcin Cwierz. 
Dla młodzie y ojciec Tymoteusz Tarnacki. Miejsce 
to Hume New England, Monterey, MA. Kontakt - Monika 
Danek -7814993718. 

UWAGA! UWAGA! - WAKACYJNY BIULETYN
Tradycyjnie ju  podczas wakacji nasz biuletyn ukazywał b dzie 
si co dwa tygodnie. Bardzo prosimy - je li kto  chciałby za-
mówi  intencje Mszy w. na czas wakacyjny - o szybki kontakt 
z biurem parafialnym. Wówczas intencje b d  wydrukowane w 
biuletynie. W przeciwnym razie b d  one ogłaszane ‘od pulp-
itu’. 
Dzi kujemy za wyrozumiało  i kooperacj . yczymy wszyst-
kim zdrowych, błogosławionych i wolnych od koronawirusa 
wakacyjnych dni. Szcz  Wam Bo e! 

SUMMER BULLETIN
Traditionally during the months of July and August our parish 
bulletin will be printed every two weeks. In case you would like 
to order Mass intention for the summer months, please contact 
the parish office ASAP. Otherwise the intentions won’t appear 
in our bulletins and will be announced from the pulpit.  
Thank you for your understanding and cooperation! God bless 
you and have a nice, blessed  and coronafree summer! 

PODZI KOWANIA 
WOLONTARIUSZOM

Z osobistego do wiadczenia ka dy z 
nas wie, e maj c dom czy mieszkanie 
jeste my cz sto zaskakiwani przez 
psuj ce si  rzeczy. Podobnie jest w 
naszym parafialnym domu. Zawsze 
co  si  popsuje, zawsze co  trzeba 
usprawni . 
W ostatnim czasie posuł si  wentyla-
tor z wyci gu  kuchni z sali Jana Paw-
ła II. Usuni ciem usterki zaj li si  nasi 
parafialni specjali ci -wolontariusze: 
Tadeusz Walkowiak i Jan Surowiec. 
Wentylator jest w naprawie.  
W/w serdecznie dzi kujemy za po-
wi cenie i słu b  na rzecz Parafialnej 

Wspólnoty.  
Przy tej okazji dzi kujemy Wszystkim 
innym wolontariuszom za bezintere-
sown  prac  na rzecz naszej parafii. 
Wielu z nich pracuje skrycie, przez 

nikogo nie zauwa onych.  
Dzi kujemy Panu ogrodnikowi, Beacie Kozak za trosk  o ko-
ciół i zakrysti , Janowi Surowiec za koszenie trawy i dbanie o 

parking, Halinie Sobieszek za pomoc w biurze, Andrzejowi 
Król za prace techniczne w ko ciele, ekipie, która pomaga nam 
w przygotowaniu Mszy w. na parkingu (rozstawia krzesełka, 
podł cza pr d...). Szczególnie wdzi czni jeste my Mariuszowi 
Wierzbickiemu, który niestrudzenie - od pocz tku pandemii, co 
niedziel , przekazywał w eter transmisje Mszy w. Dzi kujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszcz  si  o dobro 
naszej Parafii. Dzi kujemy tak e Wszystkim tym, którzy z racji 
pandemii lub starszego wieku nie mog  by  fizycznie na 
Mszach w. lecz duchowo ł cz  sie z nami przez modlitw  i 
wspieraj  nasz  wspólnot  swoimi datkami. Wszystkim ser-
decznie dzi kujemy. Niech Bóg obficie wynagrodzi Wasz  do-
bro , a Czarna Madonna niech otacza Was w szczególny sposób 
swoj  macierzy sk  opiek .   

DZI KUJEMY ZA PRZYGOTOWANIE 
OŁTARZY NA BO E CIAŁO

Serdecznie dzi kujemy Weteranom Pl.#37,  Szkole J zyka Pol-
skiego im. w. Jana Pawła II, ywemu Ró a cowi oraz rodzi-
com dzieci przygotowuj cych si  do I Komunii w. za przygo-
towanie ołtarzy na Bo e Ciało. Dzi kujemy wszystkim, którzy 
doło yli swoj  cegiełk  do przygotowania Mszy w. i naszej 
procesji. Dzi kujemy tym, którzy we Mszy w. uczestniczyli. 
Niech dobry Bóg obficie wszystkim nam błogosławi i zachowa 
w zdrowiu, bezpiecze stwie i pokoju. 
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BŁOGOSŁAWIE STWO                
SAMOCHODÓW

Jak wiemy w. Krzysztof jest patronem 
kierowców. Liturgiczne wi to patrona 
kierowców i podró uj cych obchodzi
b dziemy 25 lipca. W naszej parafii tradycyjnie ju  błogosła-
wimy samochody wiernych na pocz tku wakacji. Dla ch t-
nych, w przyszł  niedziel , po ka dej Mszy w. kapłani bło-
gosławi  b d  samochody (na parkingu).  

Pragniemy, aby wszyscy nasi kierowcy i podró uj cy z nimi 
bezpiecznie docierali do swoich celów i cieszyli si  urokami 
wakacyjnego czasu. Przy tej okazji chciejmy pami ta , e 
ko cowy przystanek naszej ziemskiej podró y powinien 
ko czy  si  w niebie!                                                          
P.S. Nie za szybko, eby w. Krzysztof i Anioł Stró  nad y-
li za tob  :-) 

K CIK W. JANA PAWŁA II /
 SAINT JOHN PAUL II’s  

CORNER 
Rok 2020 nazywany jest w ko ciele 
Rokiem Jana Pawła II. W naszych 
biuletynach w miar  wolnego miejsca 
b dziemy publikowa  krótkie wspo-
mnienia Parafian, Polonii i sympaty-

ków zwi zanych ze w. Janem Pawłem II. Gdyby kto  chciał 
podzieli  si  swoimi prze yciami zwi zanymi z polskim pa-
pie em to bardzo prosimy o kontakt z O. Jurkiem.  
W tym biuletynie par  słów do naszego Papie a od dzieci     
z Polskiej Szkoły im. w. Jana Pawła II z Bostonu: 

Email do Jana Pawła II 

Drogi Ojcze wi ty Janie Pawle II, 

Pisz  do Ciebie, bo chc  Ci powiedzie  jak bardzo Ci  po-
dziwiam jako człowieka i za wspaniałe dokonania w Twoim 
yciu. Jeste  osob  o wielkim sercu, w którym zawsze znaj-

dowało si  miejsce dla ka dego a szczególnie, e potrafisz 
zgromadzi  wokół siebie setki tysi cy młodych ludzi, którzy 
Cie uwielbiaj  i pragn  z Tob  przebywa . 
Podziwiam Ci  równie  za to, ze potrafiłe  przebaczy  czło-
wiekowi, który chciał odebra  Twoje ycie. Pokazałe  nam 
wła ciwa postaw , która uczy nas miło ci do bli nich oraz 
szacunku wobec drugiego człowieka. My l , e juz nigdy nie 
b dzie na 
wiecie takiego Papie a jak Ty.  

                                                        Pozdrawiam,  
                                                       Janek Brucker  
    ***********************************************
Kochany w. Janie Pawle II! 

    Bardzo podziwiam Ciebie za to, e byłe  tak m dry, e 
tłumy ludzi zje d ały si  z całego wiata, aby wysłuchiwa
Twoich kaza . Kocham Ci  za miło , któr  dawałe  dla 
wszystkich ludzi i wiele ludzi przez Twoje słowa odmieniło 
swoje ycie na 
lepsze. Podziwiam Ciebie za to, e d yłe  do zgody i pojed-
nania, jeste  wzorem godnym do na ladowania. Zawsze zo-
staniesz w moim sercu! 
                                          Kocham Ci  zawsze, 
                                            Kuba Fiedorczyk 
     **********************************************
Chc  napisa  do Ciebie kilka zda  za co Ciebie podziwiam. 
Przede wszystkim za to, e jeste  Papie em wszystkich ludzi. 
Mimo wielu zaj  i obowi zków zawsze znajdziesz czas dla 
drugiego człowieka. Nigdy nie wywy szasz si . Jeste  czło-
wiekiem skromnym, wra liwym na krzywd , pełnym ciepła, 
miło ci, oddanym słu bie Bogu i ludziom. Kochasz wszyst-
kich bez wzgl du na to, jak wygl daj  i w co wierz . Potra-
fisz kocha  i wybacza , zawsze pozostaniesz w mojej pami -
ci i sercu. 
                                            Kuba Kowal 

OGRANICZENIA ZWI -
ZANE Z MSZAMI W.      

W KO CIELE
Cieszymy si , e po kilku tygo-
dniach, ko cioły nasze s  powoli 
otwierane. W drugiej fazie walki z 
koronawirusem jest jednak wiele 
restrykcji z tym zwi zanych: w 

ko ciele musi by  zachowana odległo  (2m / 6 feet)  mi dzy 
wiernymi (rodzina mo e siedzie  razem, ale pozostałe osoby 
musz  zachowa  odległo  2 metrów od kolejnej osoby); 
poruszanie si  w ko ciele musi odbywa  si  według zazna-
czonych strzałek (by unikn  kontaktów z drug  osob ). 
Ka dy powinien mie  zało on  mask  na ustach i personalny 
‘sanitizer’. Zabronione s  wszelkie piewy wspólnoty (gdy
piewaj c mo na nie wiadomie ‘rozsiewa ’ koronawirusa), 

w ko ciele nie mo na u ywa adnych piewników, modli-
tewników, ksi ek z czytaniami liturgicznymi etc. Po ka dej 
Mszy w. z udziałem wi kszej ilo ci ludzi ławki powinny 
by  dezynfekowane, nie przekazuje si  znaku pokoju,  nie 
ma te  spowiedzi w konfesjonałach (spowied  powinna od-
bywa  si  w przestrzeni otwartej). Lektorzy, ministranci po-
winni przed wej ciem do ko cioła mie  sprawdzon  tempera-
tur . W ko ciele nie mo e by  wi cej ni  40% dopuszczalnej 
liczby wiernych. Ka dy, kto b dzie chciał uczestniczy  we 
Mszy w.          o godz. 11:00, b dzie musiał wcze niej si
zarejestrowa  telefonicznie w biurze parafialnym (617-268-
4355), gdy  liczba osób b dzie ograniczona! S  to tylko nie-
które z głównych restrykcji.  
Z tej to racji, aby unikn  uci liwych restrykcji, Msze w. o 
godz. 11:00 odprawiane s  na parafialnym parkingu. Wielu 
parafian sugeruje, aby Msze w. (polowe) odbywały si  tam 
przez całe lato.  Po cichu mamy nadziej , e te uci liwe re-
strykcje b d  powoli łagodzone. W Polsce zniesiono ju
ograniczenia w liczbie ludzi, ale nadal obowi zuje noszenie 
maski w ko ciele.
P.S. Ostatnio w naszej archidiecezji zdarzyło si , e niektóre 
parafie zostały znowu zamkni te na kilka tygodni z powodu 
ponownego zara enia si  koronawirusem! 
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827 Dorchester Ave., Boston, MA 02125
617-288-7777

www.ZiggysTours.net

Rosaries from Flowers 
“Handmade from the Flowers 

of your Loved One”

841 Main Street 
Tewksbury, MA 01876 

(978) 851-9103

“Jesus Wept.” John 11:35 

617-436-1005
or visit:  www.rwcu.com

 256 Freeport St., Dorchester

Dedicated to our Members.  
Invested in our Community!!!

1020 Dorchester Avenue, Dorchester, MA
617-265-9840 • tpmurphy77@gmail.com • www.jmurphyfh.com

 James T. Murphy
Thomas P. Murphy
James L. Trayers

Honoring. 
Remembering.

Celebrating. 

Family owned and operated for four generations

Michael W. Hurley / Agent
New York Life Insurance Company

617-548-9701
mwhurley@ft.nyl.com

South Boston 

AD SPACE 
AVAILABLE

617-779-3771

KIDNEY TRANSPLANT DONOR NEEDED 

BLOOD TYPE “O” POSITIVE
CONTACT: SAVELICIA@GMAIL.COM 

SAVE A LIFE

PartnersofYOM.org

781-284-8747
GIVE TODAY

AD SPACE 
AVAILABLE

617-779-3771

Healthier Priests.  
Stronger Communities.
The strength of our communities  

depends on the well-being of our priests  
who tirelessly serve others.

Please support our priests at clergytrust.org
Clergy Health and Retirement Trust is an independently managed 

trust for the care of active and senior priests in good standing. Due to  the COVID-19 outbreak, 
businesses and consumer behavior 

are significantly impacted.

Please consider supporting the 
sponsors on the back pages to help 

keep the local economy strong.

Also, visit their websites to see how they 
can assist you with any of their services 

you may need through these difficult times. 

FROM OUR FAMILY TO YOURS

508.875.7600
371 Worcester Rd., Rte 9 (Rear) / Framingham 

www.automaticapplianceservice.com 
Amana - Speed Queen - Kitchen Aid - Maytag 
Whirlpool - Frigidaire - GE - LG - Electrolux
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