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EASTER SUNDAY 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 

16 KWIETNIA 2017 

TODAY: 
1. Procession and Resurrection Mass at 6:00am. 
2. Masses: 6:00am, 8:30am, 10:30am, 12:30pm, & 2:30pm. 

*No 7:00 evening Mass. 
3. Divine Mercy Devotions at 10:00am. 
4. Easter collection. May God reward you for your generosity! 
 
THIS WEEK: 
1. Monday - Saturday: Divine Mercy Devotions after the 

7:00p.m. Mass. 
2. EASTER MONDAY:  

*Masses at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm.  
*Parish office will be closed. 

3. Tuesday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in the 
church for children receiving FHC on May 21, and a meeting 
for their parents will be held in the parish auditorium. 
Attendance is mandatory. 

4. Wednesday: First Holy Communion Practice at 6pm in the 
church, for children receiving FHC on May 28, and a  
meeting for their parents will be held in the parish auditorium. 
Attendance is mandatory.  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7pm Mass. 

5. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After 
Mass, devotion to St. John Paul II, attainment of plenary 
indulgence, and veneration of the relic. 

6. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. CCD classes for 
all 8th grade students will start at 5:15pm. 

7. Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after 
the 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am. CCD classes for all  
 8th grade students will start at 8:45am  
*Polish School classes at 10:15am. 

 
NEXT SUNDAY:    SECOND  SUNDAY  OF  EASTER 
                                    DIVINE  MERCY  SUNDAY 
1. Second collection is for Human Development. 
2. Closing of the Divine Mercy devotions after the 10:30a.m. 

Mass. 
 
OTHERS: 
1. A warm thank you is extended to all parishioners who 

participated in our Parish Retreat, adoration, and closing of 
40 hours devotions, especially the members of the Guard of 
Honor, Eucharistic Ministers, altar servers, lectors, Directors 
of the CCD Religion Program, Polish School, & Saturday 
Preschool, and all parishioners. May the risen Lord 
continually bless you!  Fr Stefan 

2. The Confirmation Final Exam for Candidates in grade 8 
preparing for Confirmation, will take place on Sunday, April 
30, after 12:30pm Mass in the auditorium. All Candidates 
must attend the Mass & Confirmation Exam. 

3. Mother’s Day. From Sunday, May 14 to Monday, June 12, 
we will pray for the intentions offered for Mother's Day. 
Special Mother’s Day envelopes, on which you can write your 
intentions and first and last names, can be found by the 
entrances to the church. We encourage all of you to 
remember and pray for our mothers, thanking them for their 
dedication, devotion, and service in fulfilling and 
implementing their maternal vocation. 

DZISIAJ: 
1. Procesja Rezurekcyjna o godz. 6:00 rano. 
2. Msze św.: 6:00, 8:30 i 10:30 rano, 12:30 i 2:30 po południu.  

*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie. 
3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 10:00 rano. 
4. Kolekta Wielkanocna. Za wszelką ofiarność, składamy 

serdeczne Bóg zapłać. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek - Sobota: Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
2. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY:  

*Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem.  
*Kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

3. Wtorek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które przystąpią 
do Pierwszej Komunii św. 21 maja oraz spotkanie z rodzicami 
dzieci w auli pod kościołem. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa. 

4. Środa: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które  przystąpią 
do Pierwszej Komunii św. 28 maja oraz spotkanie z rodzicami 
dzieci w auli pod kościołem. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa.  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy  
 św. o godz. 7:00 wieczorem. 

5. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00 
wieczorem. Po Mszy św. nabożenstwo do św. Jana Pawła II, 
uzyskanie odpustu zupełnego i uczczenie relikwii. 

6. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. Lekcje religii dla 
uczniów z klasy 8-mej o godz. 5:15 wieczorem. 

7. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano. Lekcje religii dla 
uczniów z klasy 8-mej o godz. 8:45 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:   ll  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
                                      CZYLI  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 
1. Druga kolekta przeznaczona na Human Development. 
2. Zakończenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego po Mszy 

św. o godz. 10:30 rano. 
 
RÓŻNE: 
1. Serdecznie dziękuję wszystkim parafianom za udział w 

Rekolekcjach Parafialnych, adoracji i zakończenia 40 godz. 
Nabożeństwa, a szczególnie, Członkom Gwardii Honorowej, 
Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, Ministrantom, 
Lektorom, Góralom, Dyrekcji Lekcji Religii, Szkoły Polskiej i 
Przedszkola Polskiego, oraz wszystkim parafianom. Niech 
Chrystus Zmartwychwstały nieustannie Wam Błogosławi. 
        Fr Stefan 

2. Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 
Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony w 
niedziele, 30 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30pm w auli 
parafialnej. Obecność wszystkich Kandydatów na Mszy 
św. i egzaminie jest obowiązkowa. 

3. Dzień Matki. W miesiącu maju będzie odprawiana Msza św. 
gregoriańska w intencji wszystkich Matek żyjących i tych, które 
odeszły już do wieczności. Msza św. gregoriańska będzie 
odprawiana w każdy dzień począwszy od niedzieli 14 maja do 
poniedziałku 12 czerwca. Koperty na których prosimy wypisać 
czytelnie intencje: imiona i nazwiska, znajdują się pod chórem. 
Zachęcamy do pamięci i modlitwy w intencji naszych Matek, 
dziękując im za poświęcenie, oddanie dla nas. 



669 

Remont Kościoła 
Józef i Anna Leśniowski  $750 
 
Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą ofiar-
ność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 

Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those parish 
families who have already made their donation to our church 
renovations. God bless you for your generosity! 
          Fr. Stefan 

Dear  Parishioners 
and 

Friends: 
 

 It is my pleasure to extend my 
best wishes to each of you for a very 
Happy Easter. May the triumph of the 
Lord strengthen our souls and grace us 
with happiness and success; and may 
the blessings of our Risen Savior guide 
us, protect us, and be with us on Easter 
and always. 
 

HAPPY  &  BLESSED  EASTER! 
 
 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii: 
 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdecznie-
jsze życzenia dla wszystkich Parafian i Przyjaciół naszej 
Parafii. Niech Zmartwychwstały Zbawiciel króluje w naszych 
sercach, wypełnia je miłością i nadzieją oraz obdarza nas 
radością i pokojem w każdym dniu naszego życia. 
 

WESOŁEGO  ALLELUJA! 
 

        Fr. Stefan 

He found it in His heart 
To forgive us just the same, 

Even when He died 
And was suffering so much pain 

Even from the cross 
As His life was nearly through, 
He cried, "Father forgive them 

For they know not what they do" 
Oh what love so great 

That His thoughts were filled with us 
That we should come to know 
Just how much that He loved. 

© By M.S.Lowndes 

Sobota 22 kwietnia, Chrzty: 
 

11:30AM    John Krawontka 
  2:00PM    Zoey Niedzielski 
  2:00PM    Alexander Robert Krol 
 
Congratulations to the parents of 
the newly-baptized children. May 

God bless you always. 

BÓG ODRZUCIŁ TEN KAMIEŃ 
 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 
I wstał tak lekko z grobu, 
że na twarzach straży 

Nie było widać lęku i zdumienia 
Może nie zobaczyli nawet, 
że się świat odmienia 

 
Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 

I nie przepuścił tej nocy nikomu 
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 

 
Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 
 

Ernest Bryll z tomu "Golgota Jasnogórska", 2001  

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 21, 2017 from 6:00pm 

to 7:00pm: 
Tuesday, April 18, 2017 
Monday, April 24, 2017 
Monday, May 1, 2017 
Monday, May 8, 2017 
Monday, May 15, 2017 

 
Additional Classes for 

Children receiving 
First Holy Communion on 
May 28, 2017 from 6:00pm 

to 7:00pm: 
Wednesday, April 19, 2017 

Tuesday, April 25, 2017 
Tuesday, May 2, 2017 
Tuesday, May 9, 2017 
Tuesday, May 16, 2017 
Tuesday, May 23, 2017 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św.  
21 maja 2017, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 wieczorem: 
wtorek, 18 kwietnia 2017 

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 
poniedziałek, 1 maja 2017 
poniedziałek, 8 maja 2017 
poniedziałek, 15 maja 2017 

 
Próby dla dzieci, 

przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. 

28 maja 2017, odbędą się od 
godz 6:00 do 7:00 wieczorem: 

środa, 19 kwietnia 2017 
wtorek, 25 kwietnia 2017 

wtorek, 2 maja 2017 
wtorek, 9 maja 2017 
wtorek, 16 maja 2017 
wtorek, 23 maja 2017 

 

 + Bozena E. Zalewska 

Remember that you are never alone, Christ is 
with you on your journey every day of your 

lives! He has called you and chosen you to live 
in the freedom of the children of God. Turn to 
Him in prayer and in love. Ask Him to grant 
you the courage and strength to live in this 
freedom always. Walk with Him who is ‘the 

Way, the Truth and the Life.’ 
~St. John Paul II 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the  
 7:00 PM. Mass. 
 

Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after  
    the 7:00 AM. Mass. 
 *Devotion to the Divine Mercy after the 7:00 PM.  
    Mass in Polish. 
 

First & Third Thursday of each month: Mass in honor of  
 St. John Paul II at 7:00 PM in Polish. After Mass, devotion  
 to St. John Paul II, plenary indulgence, and veneration of  
 the relic. 
 

First Saturday of each month: Mass & First Saturday 
 devotion. 

* * * * * 
 

Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 po Mszy św. o godz 7:00 wieczorem. 
 

Sobota: *Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy 
    św. o godz. 7:00 rano.   
 *Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o  
    7:00 wieczorem po Polsku. 
 

Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca: Msza św. ku czci 
 św. Jana Pawła II o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św.  
 nabożenstwo do św. Jana Pawła II, uzyskanie odpustu  
 zupełnego i uczczenie relikwii. 
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, Msza 
  św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie 
  Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 Lekcje Religii dla wszystkich uczniów klas 8-mych bedą się 
rozpoczynały 15 minut wcześniej, aby dać naszym kandydatom 
więcej czasu do przygotowania się do sakramentu Bierz-
mowania. Piątkowe zajęcia bedą się rozpoczynały o godz. 
5:15pm i zajęcia sobotnie o godz. 8:45am. 

 CCD religion classes for all 8th grade students will start 15 
minutes earlier in order to give our Confirmation candidates 
more studying time while they are preparing for their Sacra-
ment. Friday Classes will start at 5:15pm & Saturday Classes 
will start at 8:45am. 

 Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 
Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony w 
niedziele, 30 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30pm w auli 
parafialnej. Obecność wszystkich Kandydatów na Mszy św. i 
egzaminie jest obowiązkowa. 

 Czwartek, 18 maja, o godz. 6:00pm, Spowiedź św. dla Rod-
ziców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do Pier-
wszej Komunii św. 21 maja. 

 Czwartek, 25 maja o godz. 6:00pm, Spowiedź św. dla Rod-
ziców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do Pier-
wszej Komunii św., 25 maja. 

CONFIRMATION 2017 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 

Sacrament of Confirmation in 2017, must participate in the 
following additional classes, held in the church: 

 Wednesday, May 10, 2017 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 Wednesday, May 17, 2017 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 

Monday, May 22, 2017 from 6:00 - 7:30 p.m. 
Attendance for all candidates and their sponsors is mandatory. If 
a sponsor cannot attend, then one parent must attend and teach 

the sponsor his role during Confirmation mandatory. 
 Confession before Confirmation: 

Friday, May 26, 2017  at 5:30p.m. 
Attendance for all parents, candidates and their sponsors must 

go to Confession. Attendance is mandatory. 
 Sacrament of Confirmation Mass: 

Tuesday, May 30, 2017  at 7:00p.m. Mass 
All Confirmation candidates and their sponsors must meet in the 

church auditorium no later than 6:15p.m. 

BIERZMOWANIE 2017 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2017r. musi wziąć udział w dodatkowych 
lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 środa, 10 maja, 2017 6:00 - 7:30 wieczorem 
 środa, 17 maja, 2017 6:00 - 7:30 wieczorem 
 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 

poniedziałek, 22 maja, 2017 6:00 - 7:30 wieczorem 
Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz ich 

świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek nie może 
być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go zastąpić i 

pouczyć o spełnieniu roli podczas Bierzmowania. 
 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 

piątek, 26 maja, 2017 o godz. 5:30 wieczorem 
Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni przystąpić do 

Sakramentu Spowiedzi św. 
 Sakrament Bierzmowania: 

wtorek, 30 maja, 2017, Msza św. o godz. 7:00 p.m. 
Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 6:15 p.m. w sali pod kościołem. 

Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 2016/17 
 

 Zakończenie Roku Katechetycznego 2016/17 piątkowych 
lekcji religii odbędzie się w piątek 19 maja 2017. Uroczysta 
Msza św. rozpocznie się o 5:30pm. Po Mszy św., uczniowie 
udadzą się do swoich klas, gdzie odbędzie się rozdanie 
świadectw. Prosimy o odebranie dzieci najpóźniej do godziny 
7 wieczorem. 

 Closing of the 2016/17 Catechetical year on Friday, May 19, 
2017 with 5:30pm Mass, for all students attending CCD Re-
ligion classes on Fridays. After Mass, all students will receive 
their certificates in their classroom. We ask that all parents/
guardians pick their students up by 7:00pm. 

 Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 2016/17 jest 
zaplanowane na sobotę 20 maja 2017. Uroczysta Msza 
Święta zostanie odprawiona o godz. 9:00 rano. W kościele 
dyrekcja wręczy uczniom główne nagrody i wyróżnienia, 
świadectwa zostaną rozdane uczniom w klasach. Prosimy o 
odebranie dzieci najpóźniej do godziny 11 rano. 

 Closing of the 2016/17 Catechetical and School year on Sat-
urday, May 20, 2017 with 9:00am Mass for all students at-
tending CCD Religion, Polish Preschool, and Polish School 
classes on Saturdays. We ask that all parents/guardians pick 
their students up by 11:00 AM. 

 BIAŁY TYDZIEŃ: 29 maja - 2 czerwca. Msze św. o 7:00 wiec-
zorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w pierwszokomuni-
jnych ubraniach. Zakończenie Białego Tygodnia w piątek, 2 
czerwca. We czwartek, 26 maja, po Mszy św., wszystkie dzieci 
zbiorą się w auli parafialnej. 


