24 marca 2019 / March 24th, 2019
LEKTORZY
24 marca – Z. G. Wojciechowski
31 marca – J. T.Mrożkiewicz
6 kwietnia – D. Nowobilska

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 23 marca / March 23
6:00 PM + Władysława Wdowiak (6)
Niedziela, 24 marca / March 24
9:00 AM + Władysława Wdowiak (7)

LECTORS
March 24 – R. Sicner
March 31 – R. Zamecki
April 7 – E. Wysocki

11:00 AM
Poniedziałek, 25 marca / March 25
8:00 AM + Władysłwa Wdowiak (8)
Wtorek, 26 marca / March 26
8:00 AM + Władysłwa Wdowiak (9)
Środa, 27 marca / March 27
8:00 AM – za Parafian / for Parishioners
Czwartek, 28 marca / March 28
8:00 AM
Piątek, 29 marca / March 29
8:00 AM
Sobota, 30 marca / March 30
6:00 PM
Niedziela, 31 marca / March 314
9:00 AM
11:00 AM + Tadeusz Różycki

OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
17 marca / March 17th
I składka / 1st collection $3,411.00 (76 kopert /
envelopes)
II składka na rekolekcje wielkopostne /
collection for Lenten retreat $400.00

2nd

Świece / Votive candles $247.00
A PRAYER FOR VOCATION
Lord Jesus, as You once called the first disciples to
Dzisiejsza druga składka jest na rekolekcje
make them fishers of men, let your sweet invitation
wielkopostne.
continue to resound: Come, follow Me!
Give young men and women the grace of
W przyszłą niedzielę, 31 marca, druga składka
responding quickly to Your voice.
będzie na Catholic Relief Services.
Support our bishops, priests, and consecrated
people in their apostolic labor.
Today’s second collection is for the Lenten
Grant perseverance to our seminarians and to all
retreat.
those who are carrying out the ideal of a life totally
consecrated to Your service.
Next Sunday, March 31st, the second collection
Mary, Mother of the Church, the model of every
vocation, help us to say ”Yes” to the Lord Who calls
will be for Catholic Relief Services.
us to cooperate in the divine plan of salvation.
Amen.
St. John Paul II
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Dziękujemy księdzu Olgowi Szpieciowi za
wielkopostną posługę dla naszej wspólnoty.
Życzymy mu szczęśliwego powrotu na Białoruś i
Bożego błogosławieństwa w budowaniu parafii św.
Jana Ewangelisty w Mińsku. Królowo Towarzystwa
Chrystusowego – módl się za nami!
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Dokładnie
na
9
miesięcy
przed
Bożym
Narodzeniem,
Kościół
obchodzi
uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, czyli wspomina wizytę
Archanioła Gabriela u Maryi, po której – dzięki
zgodzie Maryi – rozpoczęło się życie Jezusa. W
Polsce ten dzień jest obchodzony jako dzień
świętości życia.
Pamiętajmy tego dnia w
modlitwie
zwłaszcza
o
nienarodzonych
dzieciach, które w Stanach Zjednoczonych są
narażone na śmieć nawet po urodzeniu!
ADORACJA W SEMINARIUM ST. MARY’S
W poniedziałek, 25 marca, o godz. 7:00 PM, w
kaplicy seminarium St. Mary’s, przy 9845 Memorial
Dr., odbędzie się godzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu.

LENTEN RETREAT
On Sunday, March 31st, we will have a day of
Lenten retreat with Father Frank Vera. The program
is as follow: 8:00 AM – 8:45 AM – confession; 9:00
AM – Holy Mass with the homily. Repent and
believe in the Gospel! (Mk 1, 15)
SOLEMNITY OF THE ANNUNCIATION OF THE
LORD
Exactly 9 months before Christmas, the Church
celebrates the solemnity of the Annunciation, that
is, the commemoration of the visit of Archangel
Gabriel to Mary, after which, thanks to the consent
of Mary, the life of Jesus began. In Poland, this day
is celebrated as the day of the sanctity of life. Let us
remember this day in prayers, especially about
unborn children who in the United States are
exposed to death even after birth!
ADORATION AT THE ST. MARY'S SEMINARY
On Monday, March 25th, at 7:00 PM, in the chapel
of St. Mary's Seminary, at 9845 Memorial Dr., an
hour adoration of the Blessed Sacrament will take
place.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
Zbierana w tym roku jałmużna wielkopostna jest
przeznaczona dla chrześcijan z doliny Niniwy (Irak).

LENTEN ALMSGIVING
The Lenten almsgiving collected this year is
intended for Christians from the Nineveh Valley
(Iraq).

CZEKI DLA PARAFII
W poniedziałek, 4 marca pracownica Chase Bank
odrzuciła czek wystawiony na parafię, na którym nie
umieszczono oficjalnej nazwy parafii „Our Lady of
Czestochowa”,
która
obowiązuje
od
1
października 1994. W celu uniknięcia kolejnych
nieprzyjemności w banku, bardzo proszę, aby
posługiwać się wyłącznie tą nazwą.

CHECKS FOR THE PARISH
On Monday, March 4, an employee of Chase Bank
rejected a check issued to the parish where the
official name of the parish "Our Lady of
Czestochowa" was not written. This name of the
parish has been valid since October 1st, 1994. In
order to avoid further unpleasantness with the
bank, I am asking you to use only this name.

KORZYSTANIE Z SALI PARAFIALNEJ
Został przygotowany formularz, który musi
wypełnić każdy, kto chce korzystać z sali
parafialnej. Choć ten komunikat pojawia się już
po raz trzeci, ciągle ma miejsce korzystanie z
sali bez wiedzy proboszcza.

USING THE PARISH HALL
A form has been prepared, which must be
completed by anyone who wants to use the
parish hall. Although this message appears for
the third time in the bulletin, there is still use of
the parish hall happening without the pastor's
knowledge.

PROMOCJA FESTIWALU
Już nieco ponad miesiąc dzieli nas od festiwalu
majowego. Konieczna jest więc mobilizacja
każdego z nas. Obecnie chodzi przede wszystkim o
promocję festiwalu. Zostały zamówione specjalne
plansze przeznaczone do samochodów. Dzięki nim
możemy reklamować festiwal wszędzie tam, gdzie
poruszamy się samochodem. Chodzi o to, żeby te
plansze pobrać z zakrystii i umieścić na tylniej
szybie samochodu.

PROMOTION OF THE FESTIVAL
A little over a month separates us from the May
festival. It is necessary to mobilize each of us.
Currently, it is all about the promotion of the festival.
Special boards for cars have been prepared. Thanks
to them, we can advertise the festival wherever we
go by car. The idea is to get these boards from
the sacristy and put them on the rear window of
the car.
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