
 

Saint Joseph Basilica 
LITURGICAL CELEBRATIONS/ 

MSZE WI TE 
 

    Sunday Vigils / Soboty wieczorem: 4:00 p.m. 
 

Sundays/Niedziele      
7:00 a.m. (Polish); 9:00 a.m. (English);  

10:30 a.m. (Polish) 
 

Holy Day Vigil / Wigilie wi t: 5:00 p.m. 
 

       Holy Days/ wi ta      
6:30 a.m.; 8:30 a.m.; 7:00 p.m. (Polish) 

 
Weekdays / W tygodniu                     

6:30 a.m. (Mon-Fri);  7:00 a.m. (Sat) 
 

CONFESSIONS / SPOWIED  
Saturdays / Soboty:  

7:30 a.m. and at 3:15 p.m. 
First Friday / Pierwszy Pi tek: 6:00 p.m. 

 

PARISH OFFICE HOURS:  
Mon., Tue., Wed., Fri.:  

9 a.m. - 1 p.m. & 2 p.m. - 4 p.m. 
 

Thursday / Czwartki 
 Office Is Closed! / Biuro zamkni te! 

Please call ahead for an appointment with a priest. 
Spotkania prosimy osobi cie umawia  z ksi dzem. 

SAINT JOSEPH SCHOOL 
47 Whitcomb Street  
Webster, MA 01570 

 
Phone: 508-943-0378  

Fax: 508-949-0581 
www.sjs-webster.com 

 
Principal  

 Michael Hackenson 
Secretary 

Aleksandra Gronek 

Mission Statement 
   Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of  faith,  

by promoting a sense of commitment to the Church, encouraging divine worship and prayer,  
fostering evangelization and nurturing the spirit of service. 

   Within the context of our Polish - American religious and cultural heritage, we foster our tradition  
and aspire to personal growth in faith. We are determined to develop our vision for the future,  

to educate the children in Christian values and to be receptive to the creative and saving grace of God

PARISH PERSONNEL 
 

Pastor                                             Rev. Grzegorz Chodkowski 
Weekend assistance                          Rev. Allen Alexander MIC 
Business Manager                                                  Ewa Mamro 
Office Staff                              Elizabeth Sabaj, Christine Shore 
Sacristan                                                                Thomas Liro 

RELIGIOUS EDUCATION/RCIA  
Phone: 508-943-0467 ; e-mail: rectory@saintjosephbasilica.com 

 
FELICIAN SISTERS  
Phone: 508-943-2228 

SAINT JOSEPH PARISH  
53 Whitcomb Street  
Webster, MA 01570 

 

Phone: 508-943-0467   
Fax: 508-943-0808 

e-mail:  
rectory@saintjosephbasilica.com 

www.saintjosephbasilica.com 
 

SAINT JOSEPH “GARDEN  
OF PEACE” CEMETERY 

31 Old Worcester Rd 
Webster, MA 01570 
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BAPTISM. On designated Sundays. Please call to make arrange-
ments. Parents are required to receive orientation. 
 
SAKRAMENT CHRZTU  W wyznaczone n iedz ie le .  
Prosz  zadzwoni  na plebani , aby ustali  dat .  
Rodzice zobowi zani s  do krótkiej katechezy. 
 
MARRIAGE. Proper preparation for marriage requires one year’s 
notice. Please contact the rectory for appointment. 
 
SAKRAMENT MA E STWA Narzeczeni powinni zawiadomi  kan-
celari  parafialn  rok przed dat  lubu. 
 
MINISTRY TO THE SICK For those of advanced age, ill or hospital-
ized, call the rectory to arrange visitation. 
 
SAKRAMENT CHORYCH Po sakramentaln  pos ug  ksi dza prosz  
dzwoni  na plebani . 
 
PARISH MEMBERSHIP If you would like to become part of St. Jo-
seph Parish Family, please call the rectory.  
ZAPISY DO PARAFII Parafia w. Józefa serdecznie zaprasza nowych 
c z o n k ó w .  Z a p i s y  p r z y j m u j e m y  
w kancelarii parafialnej. 
RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults) is a process established by the 
Church for individuals to become Catholic and receive the Sacraments of  
Initiation-Baptism, Confirmation, and the Eucharist. If you wish to become 
Catholic, or are a Baptized Catholic in need of making your First Communion 
and/or Confirmation, please call the Parish Office. 

JOIN OUR COMMUNITY  /  DO CZ DO NAS 
If you wish to become a member of our family please fill out this form and mail it to the rectory or put it into the collection basket. 

Je li pragniesz do czy  do naszej rodziny, wype nij poni szy formularz i prze lij go do biura parafialnego lub w ó  do koszyka z kolekt . 
 
                      ____ New Parishioner / Nowy Parafianin    ____ Data update / Zmiana danych 
 
Name / Imi  i Nazwisko: ________________________________________________________________________________________ 
 
Street / Ulica:________________________________ City/Town / Miejscowo :______________________  State / Stan:___________ 
 
Zip:_________ Phone / Telefon:________________________________ email:____________________________________________ 

Sunday Vigil, April 17th 
4:00pm - r.s. Gladys Livernois & deceased members of 
     the Czyzewski family 
   - int. daughter & family 
 
Sunday, April 18th 
7:00am - .p. Maria i Micha  Trzuskot 
   - int. syn Krzysztof z rodzin  
9:00am - r.s. Frances Zdrok 
   - int. Joseph & Carol Zdrok 
10:30am- .p. Maria i Franciszek Szczepaniak 
   - int. Teresa Plewa z rodzin  
 
Monday, April 19th 
6:30am - r.s. For the parishioners 
 
Tuesday, April 20th 
6:30am - r.s.  Helen & Edward Mrzyglod 
   - int. Mrzyglod family 
 
Wednesday, April 21st 
6:30am - r.s. For the deceased remembered in wypominki 
7:00pm - r.s. Barbara i Jan Czerwonka 
   - int. wnuk z rodzin  
       
Thursday, April 22nd 
6:30am - r.s. Stella Minarik (40th anniv.) 
   - int. daughter, Joanne 
 
Friday, April 23rd 
6:30am - r.s. Charles Kulpan 
   - int. Charlotte Kulpan 
 
Saturday, April 24th 
7:00am - r.s. Leon (anniv.) & Helen Klejna 
   - int. Dorothy Sabaj & daughters 
 
Sunday Vigil, April 24th 
4:00pm - r.s. Myron & Rose Walker 
   - int. Richard & Zofia Walker & family 
 
Sunday, April 25th 
7:00am - .p. Maria Trojan 
   - int. wnuczka z rodzin  
9:00am - r.s. Louis & Theresa Przystas 
   - int. children 
10:30am- .p. Edward Chodur 
   - int. rodzina Seku a 

Weekly Masses Intentions / Intencje Mszalne 
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To make a donation to St. Vincent de Paul, send it c/o Sacred 
Heart Parish, 18 E. Main Street, Webster, MA 01570.

THIRD SUNDAY OF EASTER 
April 18, 2021 

“Jesus himself stood among them and said to them, 
“Peace be with you.’ But they were startled and frightened…” - LUKE 24:36-37 
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To help support the parish, you may mail your envelopes to the rectory, drop them off, or give online.
This information can be found on the parish website. 

This weekend’s second collection is for Parish Obligation to the Diocese. 
There is no second collection next weekend. 

   My Jesus, I believe that you are present in the most 
Blessed Sacrament. I love you above all things and I 
desire to receive You into my soul. Since I cannot now 
receive you sacramentally, come at least spiritually 
into my heart. I embrace you as if you were already 
there, and unite myself wholly to you. Never permit 
me to be separated from you. Amen.  
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TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
18 kwietnia 2021 

„A gdy rozmawiali o tym, On sam stan  po ród nich i rzek  do nich: «Pokój wam!»    
Zatrwo onym i wyl k ym zdawa o si , e widz  ducha.” ( k 24, 36-37) 

   I zmartwychwstanie Jezusa, i Jego mi-
styczna wi  z Ko cio em nale  do tej sa-
mej wiary apostolskiej: ten sam Duch, któ-
ry Go o ywi , jest dusz  Ko cio a; ten sam 
Duch, który dokona  Jego wcielenia w onie 
Maryi, dokona  Jego wcielenia w ono Ko-
cio a. Niezale nie wi c od grzeszno ci 

swoich cz onków, Ko ció  uczestniczy w 
kap a skiej, prorockiej i królewskiej misji 

Chrystusa. A zatem pozosta e w tki dzisiejszej Ewangelii mówi  nam o po-
dwójnej realno ci: zmartwychwstania Jezusa i Jego wi zi z Ko cio em. Pokaza-
niem cia a i ko ci, r k i nóg, oraz spo yciem pieczonej ryby Jezus przekona  
uczniów o pierwszej realno ci. Czym mia by nas przekona  o drugiej?  

   Jednym z elementów, dzi ki którym 
nasza wi tynia jest zawsze pi knie 
udekorowana w kresie wi tecznym 
jest fakt, e mamy wielu oddanych 
parafian, którzy kupuj  kwiaty na te 
wi ta. W duchu wdzi czno ci za te 

ofiary, zostan  odprawione trzy Msze 
w intencji ofiarodawców: jedna za ich 
bliskich zmar ych, jedna o Bo e b ogo-
s awie stw dla ofiarodawców i jedna 
za yj cych cz onków ich rodzin. 
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 Dzisiejsza druga jest przeznaczona na Zobowi zania Diecezjalne. 

PACC 
   Do cz onków PACC oraz lokalnej spo eczno ci polskiej  
i ameryka skiej! Polish American Citizens Club informuje, 
e do 30 kwietnia 2021 zosta  przed u ony czas na odnowienie 

cz onkostwa na rok 2021. Obecni cz onkowie Klubu otrzymaj   
listownie zawiadomienie o odnowieniu i planowanych dzia ania 
Klubu. Prosimy o jak najszybsz  odpowiedz. 

Z powa aniem Cz onkowie Zarz du  

KATECHEZA 
   Katecheza - Nie b dzie zaj  katechetycznych w  Po-
niedzia ek, 19 kwietnia. Najbli sze zaj cia odb d  si  w po-
niedzia ek, 26 kwietnia o godz. 17:30. 
   Bierzmowanie -  Wieczór rekolekcyjny z przygotowa-
niem do ceremonii Bierzmowania odb dzie si  26 kwietnia. 
OBECNO  KANDYDATÓW OBOWI ZKOWA! 
   Uroczysta msza w. z udzieleniem Sakrament Bierz-
mowania w naszej parafii odb dzie si  w SOBOT ,  
1 MAJA o godz. 10:00. 

CMENTARZ 
   Wraz z nadej ciem wiosny, rozpoczynamy prace 
na cmentarzu. Bardzo prosimy o zg aszanie wszel-
kich powsta ych po zimie uszkodze  na grobach. 
Jednocze nie prosimy o wyrozumia o  i cierpli-
wo . Pracownicy cmentarza b d  stopniowo do-
konywa  wymaganych poprawek.  
   Po zimowej przerwie pod czona zosta a woda 
na cmentarzu. Prosimy o rozs dne korzystanie z 
wody. Przy okazji przypominamy o przestrzeganiu 
zasady „jednej stopy”. Wszelkie dekoracje, które 
znajduj  si  dalej od pomnika, ni  jedna stopa 
cz sto stanowi  ogromne utrudnienie przy kosze-
niu trawy czy kopaniu nowych grobów. Bardzo 
prosimy o wzi cie pod uwag  nie tylko pi kna ro-
dzinnej mogi y, ale równie  pracy i wysi ku pra-
cowników cmentarza. Przy wspólnym zrozumieniu 
masz cmentarz b dzie miejscem spokoju i ciszy, 
tak jak wskazuje jego nazwa: „Ogród pokoju w. 
Józefa” 

   w. Wojciech, biskup i m czennik, którego Ko ció  w Polsce uznaje za jednego ze swoich g ównych 
patronów, pochodzi  z ksi cego rodu czeskich S awnikowiców, spokrewnionego przez D brówk   
z dynasti  Piastów. 
   Jego krew le y u fundamentów Ko cio a i pa stwa na ziemiach piastowskich. Jako aposto  pogan w 
swej ostatniej misji dotar  do wybrze y Ba tyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniós  mier  m cze sk . 
Przy jego grobie spotkali si  w 1000 roku cesarz Otton III i ksi  Boles aw Chrobry, a wydarzenie to 
przesz o do historii jako Zjazd Gnie nie ski. Ju  wówczas w. Wojciech - wychowanek szko y w Magde-
burgu, biskup praski, mnich rzymski, aposto  W gier i Polski, wreszcie m czennik pruski, którego cia o 
znalaz o si  w Gnie nie – urasta  do rangi symbolu duchowej jedno ci tworz cej si  wówczas Europy. 
   Wzorem swoich wielkich poprzedników w. Cyryla i w. Metodego czy  duchowe tradycje ró nych 
kultur. Po latach dzieci stwa sp dzonego na dworze rodziców w czeskich Libicach, zdoby  wykszta ce-
nie w Magdeburgu, gdzie przez 10 lat pobiera  nauki w jednej z lepszych szkó  owych czasów. Tam te  
otrzyma  bierzmowanie, a na cze  ówczesnego arcybiskupa Magdeburga przyj  drugie imi  Adalbert. 

W 981 roku powróci  do Czech, gdzie otrzyma  wi cenia kap a skie, a rok pó niej, po mierci biskupa praskiego Dytmara, 
obj  tamtejsze biskupstwo. 
   Jako biskup Pragi hojnie wspiera  ubogich oraz budow  ko cio ów. Zdecydowanie sprzeciwia  si  wielo e stwu, rozwi -
z o ci, handlowi niewolnikami z krajami muzu ma skimi i intrygom czeskich mo now adców, co w efekcie spowodowa o 
jego konflikt z ksi ciem Boles awem II. w. Wojciech wraz z bratem Radzimem opu ci  Prag  i uda  si  do klasztoru bene-
dyktynów w Rzymie. Tam zrezygnowa  z godno ci biskupiej i prowadzi  ycie mnicha, które koncentrowa o si  na ascezie, 
modlitwie, czytaniu i pracy fizycznej. Po kilku latach, ulegaj c naleganiom papie a i poselstwom rodaków, powróci  do 
Pragi, któr  jednak musia  opu ci  na zawsze, gdy zamordowano jego czterech braci, a tak e nastawano na jego ycie. 
   Jako misjonarz wyruszy  wi c na W gry, gdzie mia  ochrzci  przysz ego króla Stefana I. Bywa  te  na dworze cesarza 
niemieckiego Ottona III, którego by  spowiednikiem, powiernikiem i doradc . W czasie d ugich pobytów za granic  da  si  
pozna  elitom ówczesnego chrze cija stwa zachodniego jako cz owiek wyj tkowej wi to ci. M ody cesarz Otton III, jak  
i papie  Sylwester II mieli dla niego najwy sze uznanie. "Jako cz owiek Ko cio a w. Wojciech zawsze zachowywa  nieza-
le no  w niestrudzonej obronie ludzkiej godno ci i podnoszeniu poziomu ycia spo ecznego. Z duchow  g bi  do wiad-
czenia monastycznego podejmowa  s u b  ubogim. Wszystkie te przymioty osobowo ci w. Wojciecha sprawiaj , e jest 
on natchnieniem dla tych, którzy dzi  pracuj  nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzgl dnieniem jej korzeni kulturowych 
i religijnych" – stwierdzi  papie  Jan Pawe  II przemawiaj c w Gnie nie z okazji 1000-lecia m cze skiej mierci patrona 
Polski. 
   w. Wojciech nie maj c mo liwo ci powrotu do Czech, gdzie wymordowano jego rodzin , znalaz  oparcie na dworze Bo-
les awa Chrobrego. Stamt d w 997 roku wyruszy  w sw  ostatni  podró  misyjn  do poga skich Prus. Jednak ju  pierwsze 
spotkanie z Prusami okaza o si  niepomy lne, a mi-
sjonarze zostali zmuszeni do odwrotu. Kilka dni pó -
niej, 23 kwietnia 997 roku we wsi wi ty Gaj, nieda-
leko dzisiejszego Pas ka, zostali zaatakowani. w. 
Wojciech zgin  mierci  m cze sk . 
   Boles aw Chrobry wykupi  od Prusów cia o wi te-
go. Mia  pono  zap aci  za nie tyle z ota, ile wa y o. 
Doczesne szcz tki w. Wojciecha spocz y w katedrze 
gnie nie skiej, która od tego momentu sta a si  
miejscem szybko rozprzestrzeniaj cego si  na ca  
Europ  kultu m czennika. Jego mier  wywar a wiel-
kie wra enie w zachodnim chrze cija stwie, dlatego 
ju  w 999 roku papie  Sylwester II og osi  Wojciecha 
wi tym. 

    Przy grobie w. Wojciecha zosta a proklamowana 
pierwsza polska metropolia: Gniezno. 
http://www.swietywojciech.archpoznan.pl 

PARTNERS  
IN CHARITY 

   Jak co roku zostali my poproszeni, 
aby wesprze  diecezjalne dzie a chary-
tatywne. W tym roku zostali my po-
proszeni o zebranie $31300 z czego do 
tej pory zebrali my ju  $20651. Serdecznie dzi kujemy za te 
wszystkie ofiary. Z pewno ci  ka dy z nas ma w yciu co , za 
co chcia by podzi kowa  Bogu. Jedn  z form okazani tej 
wdzi czno ci jest pomocna d o  wyci gni ta w kierunku bli -
niego w potrzebie. objawia si  codziennie we 
wspó czuj cym spotkaniu z najs abszymi po ród nas. 

to równie  fundusz wspieraj cy programy eduka-
cyjne i formacyjne. Serdecznie dzi kujemy tym parafianom, 
którzy ju  z o yli swoje ofiary na ten cel. 
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Catholic Cruises and Tours and The Apostleship of The Sea of the United States of America

Catholic Cruises and Tours to Worldwide Destinations

Call us today at 860-399-1785 or email Janet@CatholicCruisesandTours.com
www.CatholicCruisesandTours.com

Take your 

FAITH ON A 

JOURNEY
Catholic Cruises and Tours

Holy Land Discovery • Fatima, Lourdes and Shrines of Spain • Grand Catholic Italy • Footsteps of 
Apostle Paul • Shrines of Alpine Europe • Pilgrimage to Lourdes •  Scottish Highlands  

• Camino, A walking journey for the soul

Mass is included with all of our tours!

l us ttoddday att 888600 339999 11778855
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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

FROM OUR FAMILY TO YOURS

508.875.7600
373777171 Worcester R7777771771 d., Rte 9 (Rear) / Framinghammmmmmmmmmm

www.automaticapplianceservice.com
Amanmmaanana - Speed QAmaaaA aaA aAA an ueen - Kitchen Aid - Mayttaaytaytagtayttayttaytytyyyy g
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Headstone Cleaning 
Flower Planting & Delivery

508 - 939 - 1338
www.honoredmemorygravecare.com

Honored Memory Grave Care
Professional Grave Care Providers

BROOKSIDE
Rehabilitation & Healthcare Center

508-943-3889 
www.brooksiderehab.com

11 Pontiac Avenue, Webster MA  
admissions@BrooksideRehab.com

WHERE COMPASSIONATE 

CARE COMES NATURALLY

Formerly Oakwood

Short & Long-Term Care . Hospice Care 

Palliative Care . Stroke Recovery 

Physical & Occupational Therapy 

Orthopedic, Pulmonary, Wound, Respite, Dementia, 

Cardiac, Diabetes, Nutrition & Hemodialysis Care 

Speech Pathology . IV Therapy . Pain Management

Call Today 
508-943-4124

Proudly Supporting Saint Joseph’s Basilica
Mówimy po Polsku            www.stochajins.com

Sitkowski, Malboeuf & 
Hickey Funeral Home Inc.
340 School Street Webster, Massachusetts (508) 943-15155

“God is Love” 1 John 4:8 

“Feed My Sheep” John 21:17 

60 E Main St
Webster, Massachusetts 01570 
(508) 949-0475

Deli and pastry 
platters available 
for your next 
event!

Homemade soups, pierogi, golabki, 
fresh baked goods, and a wide variety 
of deli meats, cheeses, and kielbasa.

Zapraszamy na zakupy!

#1Year 
After 
Year

Jules L. Lusignan

Lake Realty

Owner/ Broker/ Founder

For All Your Real Estate Needs

Fax: 508.943.5454

111 East Main Street, Webster, MA 01570

or

eds

DAVID BARBALE
ROOFING 

GUTTERS & REPAIRS
  FREE ESTMATES

(508) 248-6709
Charlton, MARosaries from Flowers 

“Handmade from the Flowers 
of your Loved One”

841 Main Street 
Tewksbury, MA 01876 

(978) 851-9103

JMG Construction 
Fully Insured | Free Estimates

- Kitchen/Bathroom Remodeling - Windows - Siding - Decks  

- New Additions - Roofs - Basements - Tile Services

Experienced & Reliable

508-846-4790

201 Southbridge Street
Auburn, MA 01501

774-224-0440
sales@auburngraphics.com
info@auburngraphics.com
auburngraphics.com

KIDNEY TRANSPLANT DONOR NEEDED! 

BLOOD TYPE “O” 
POSITIVE

CONTACT: SAVELICIA@GMAIL.COM 

DONOR FELL THROUGH!
SAVE A LIFE

Sell Ads for this Bulletin and more.

ADVERTISING SALES
PART TIME. WORK FROM HOME.

Contact us or send your resume to hr@thebostonpilot.com

AD SPACE 
AVAILABLE

617-779-3771


