

54 West Main Street (P.O. Box 98) 
Dudley, MA 01571
(508) 9435633 Rectory
www.standrewbobola.com
rectory@standrewbobola.net
Office hours  Monday  Wednesday 8:30am  12:30pm

Pastor: 
Rev. Krzysztof Korcz
Parish Secretary  Magdalena Dumała
Sunday Mass
Saturday Vigil: 4:45pm
Sunday: 8:00am 9:00am (Polish) | 11:00am
Weekday Mass
Monday, Tuesday, Thursday: 8:00am, Wednesday
6:30pm. We pray Rosary every day 20 minutes before
Mass. During this time Pastor will hear confessions.
Friday  No Mass
Except for First Friday of the month at 8:00am
Holy Days  6:30pm


Sacrament of Reconciliation (Confession)
Saturday: 3:00pm and 15 minutes before weekend and
weekly Masses
Sacrament of Baptism
Sunday at 12:00pm by Appointment
Sacrament of Marriage
Arrangements must be made at least 12 months prior
to wedding. Please contact us to arrange.
Visitation of The Sick
Please notify the rectory if you know of someone who
is unable to get to church and wishes to receive the
sacraments.

Welcome to Saint Andrew Bobola Parish / Witamy w Parafii Sw. Andrzeja Boboli
New Parishioners are always welcome. If you would like to register or you have changed your address, please fill out the
information below. 
Zapraszamy nowych parafian do naszej rodziny parafialnej. Prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenie do plebani. 
Name: ______________________________________________________________________________
Address: _____________________________________________________________________________
Telephone Number: ____________________________________________________________________
Email:_______________________________________________________________________________

St. Andrew Bobola 2018 FESTIVAL On August 24 & 25
FRIDAY, 4:3010 p.m.
Maestro`s Men~610 p.m.
SATURDAY 11 a.m.11 p.m.
Chicken BBQ (advanced Tickets only)
12:302 p.m.
Polka Mass ~ 4p.m.
Eddie Foreman Orchestra ~ 59p.m.
Polish Dj Pawel Powaza ~ 911p.m.

PIĄTEK, 16:30 22:00 
Zespół Maestro od 18:00 do 22:00 
SOBOTA 11:00  23:00 
Kurczak BBQ 12:3014:00 
Msza Święta 16:00 
Eddie Orkiestra 17:0021:00 
Polski Dj Paweł Poważa 21:0023:00 

20thSunday in Ordinary Time ± August 19, 2018
“Watch carefully then how you live, not as foolish persons but as wise…” (EPHESIANS 5:15) A wise person recognizes that all we
have and all we are comes from God. A wise person thanks God continually throughout the day for all His many blessings. A wise person realizes that God has blessed us for a reason and that He wants us to help Him build His kingdom of earth.. 

Thank you from the Pastor
What a nice surprise to return to St. Andrew's and discover
that the kitchen was not only completed, but that it had
already been inspected, passed, and is ready for our
Festival. Many thanks go out to the Parish Finance
Committee members, especially to David Bugajski for all
the work and time and energy he put into taking on the job
of planning and executing all the work that had to be done
to accomplish this huge undertaking. All the time spent
talking with those doing the work, those helping with all
the little details, and all those who have donated their time
and also their financial resources. While it may have
seemed at times to be an impossible task, your dedication
to the parish and willingness to work together has
definitely paid off. The end result is beautiful and will
serve this parish for many years. I am proud of you. You
are to be congratulated! As with many renovations, the
estimated cost does not always reflect the real cost of the
job. As we went along we added many items that were not
considered in the beginning stages of the renovation, and
that leaves us with a deficit of $20,000. The Finance
Committee chose to borrow this from the Parish account so
that work could be completed. Our job now is to repay that
amount to the Parish savings. With that said, we will
continue our second collections each month until we have
paid it off entirely. The Second collection will be this
month on August 2526. Thank you again for a wonderful
job, your generosity and support of St. Andrew Bobola
Parish. May God bless you. Fr. Chris 

REFLECTION

When we invite people to visit us, we offer them food and
drink to nourish and cherish them. Jesus invites us to his
table and he puts himself before us as food and drink to
nourish our spirit. In daring language he declares himself
to be our food and drink, the one who can satisfy our
deepest hungers and thirsts, our hunger and thirst for life.
Jesus promises that ‘whoever eats my flesh and drinks my
blood has eternal life.’ We receive the Eucharist to draw
spiritual life and motivation from the risen Lord. We are
then sent out from the Eucharist to be channels of that life
for each other. In a real sense we are sent out from the
Eucharist as life givers, as agents of God’s life and love for
our homes, our society, our world. Jesus is living food for
us, sent from the Father in heaven.
Our Eucharist is a source of recreation, a source of new
life in us. Here we find new inspiration and vision through
the Word of God. Here we can have our faith renewed and
we are given the strength to live it out. When we keep
coming to Jesus and feeding on his word, that word will
shape our lives.

HELP, HELP, HELP!!!
FESTIVAL HELP
NEEDED!!
We are so grateful for everyone who has volunteered to
date….believe it or not, more help is needed!!
Gołąbki will be made on Thursday, the 23rd± helping
hands are desperately needed!! Please come to the church
hall to help make this crowd favorite!!
Kapusta with Father Chris ± helping hands needed to
make kapusta with Father Chris….strong arms (maybe
some men??) are needed to strain the cabbage. Let Father
Chris know if you can help.
Yard Sale Help needed  in addition to festival day help
that is still needed, Anne and Ken Bembenek need people
to help them set up the yard sale on Friday morning ± the
24th± starting at 9 a.m. and break down on Sunday after
the Festival.
Pastry Booth help needed ± please bring your baked
goods to the church hall on Friday or Saturday of Festival
weekend. Also ± we need help selling pastry at the booth
during Festival weekend ± please contact Stasia Ucher
or Irena Slawniak if you can help.
Set up help ± Thursday, Aug 23 ± from 12:00
on….Please help Marek set up for the festival on
Thursday. We need to hang banners, set up tables, cover
tables, set up chairs, set up basket displays, put up
canopies for kid’s booth…..lots of jobs for all kinds of
people. The more people that are on hand to help, the
earlier we can all go home and rest up for the Festival.
It is hard to imagine, after all the planning that is going
into Parish Festival, that help will be needed on
Sundayto dismantle much of the Festival that we worked
so hard to set up days before. If you cannot help during
the Festival itself, perhaps you can consider helping us
taking it all down.A great big thank you goes out to all
the parishioners who have worked so hard in various
ways to make this Festival a success; there are truly some
great people in this Parish, working very hard. showing
their love and commitment to their Parish.
Gift basket drop off ± Please drop off your donation for
the gift basket table in the church hall on Wednesday or
Thursday evening between 5 and 7:30.
Polka Mass will be held at 4:00 p.m.on Saturday under
the tent± there will be no 4:45 Mass.
We need to borrow coolers for the bar….please drop
off your coolers, marked with your name, in the church
hall for David Bugajski to use Festival weekend.
Festival volunteers ± please check the schedule in the
foyer of the church to confirm the shift you are assigned
to. We are asking people to arrive 15 minutes before their
shift so information and instructions can be shared with
you.There is still time and need to volunteerin case you
have not yet done so…please add your name wherever
you are available to work. We are hoping for 2 people on
each booth on each shift. 
PRAY FOR GOOD WEATHER AND TELL ALL
YOUR FRIENDS ABOUT OUR FESTIVAL!!!!



20 Niedziela zwykła ± 19 Sierpnia 2018
Podziękowanie dla Parafian

Jaka wielka niespodzianka, kiedy wracam do Parafii św.
Andrzeja Boboli i odkrywam, nie tylko, że nasza kuchnia
parafialna jest już wyremontowana, ale także przeszła
wszelkie inspekcje prawne i jest gotowa do użytku na
nasz kolejny festiwal parafialny. Wielkie podziękowania
składam Komitetowi Finansowemu, a szczególnie David
Bugajski za ogromna pracę włożoną w planowaniu tego
wielkiego projektu, za czas poświęcony w czasie
realizacji projektu i wielki trud włożony, aby osiągnąć ten
wielki sukces. Dziękuje wszystkim parafianom, za
wszelka pracę i pomoc włożoną w czasie remontu, a
szczególnie wszystkim tym, którzy wsparli ten projekt
finansowo. Podczas, gdy wydawało się to niemożliwym
wyzwaniem dla naszej parafii, wasze oddanie serca dla tej
parafii, wzajemna współpraca i poświęcenie przyniosły
wielkie owoce. Jest to piękne i ogromne wasze
osiągnięcie, które będzie służyło parafii na wiele lat.
Jestem z was bardzo dumny i składam wam wielkie
gratulacje! Jak każdy remont niesie ze sobą pewne koszty,
które w momencie planowania nie da się do końca
określić i wyliczyć. Do ukończenie remontu planowany w
2017 roku budżet $65,000 nie wystarczył, aby pokryć
wszystkie koszty całego projektu. Stało sie tak, ponieważ
koszty kontraktorów wzrosły po roku, jak również
kuchnia została wyposażona dodatkowe urządzenie, które
wcześniej nie były planowane w zakupie. Komitet
Finasowy wraz Ks.Proboszczem podjął więc decyzję, aby
pożyczyć
$20,000
z
parafialnego
konta
oszczędnościowego i ukończyć remont, aby kuchnia była
otwarta na festiwal. Z tego powodu, będziemy
kontynuować drugą kolektę raz w miesiącu, do czasu,
kiedy zostanie zwrócona pożyczona suma z parafialnego
konta oszczędnościowego. Druga kolekta w tym miesiącu
będzie 2526 sierpnia. Dziękuje jeszcze raz a waszą
wspaniałą pracę i ofiarność na ten cel. Niech Bóg Wam
błogosławi. Ks. Krzysztof 
REFLEKSJA
Pan Jezus doskonale znał człowieka wiedział, co potrzeba
mu do pełnego szczęścia. Znając historię narodu
wybranego doskonale wiedział, że sama manna ±
„pokarm ojców”  nie wystarczy. Dlatego przypomina
nam dziś ważną prawdę: „Kto spożywa moje Ciało i pije
moją Krew, trwa we Mnie a Ja w nim”. To Ciało wydane i
Krew przelana dla naszego zbawiania. To prawdziwe
lekarstwo, szczególnie na grzech. Jak pisał św. Ambroży,
„Raną jest to, że ulegamy grzechowi, a lekarstwem ±
Najświętszy Sakrament”. Przychodzi więc do nas Bóg,
który staje się dla nas chlebem. 
Św. Tomasz z Akwinu w „Hymnie eucharystycznym”
przypomina: „Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, /
Kto się im poddaje, temu wiary brak, / Ja jedynie wierzyć
Twej nauce chcę, / Że w postaci Chleba utaiłeś się”. Bóg
przychodzi na ołtarz, stając się chlebem, chce nas na
nowo zaprosić do tego, byśmy się tym chlebem karmili.
Przecież nikt z nas, kto jest zaproszony przez kogoś na
przyjęcie, nie wychodzi stamtąd głodny. Tylu ludzi
wychodzi natomiast z Eucharystii i nie korzysta z
zaproszenia Jezusa, by karmić się „chlebem z nieba”. 

FESTIWALOWE WIADOMOŚCI 

Potrzebna Pomoc przy festiwalu!
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkich którzy pragną
się za angażować w pomoc przy festiwalu! Wciaz
potrzebujemy więcej ochotników !
Gołąbki będą robione 23 sierpnia od godziny 9:00
jesteśmy w ogromnym zapotrzebowaniu chętnych do
pomocy w ich przygotowywaniu ! Prosimy o wsparcie ! 
Wyprzedaż garażowa! Anne and Ken potr zebują
także Waszego wsparcia w rozstawieniu rzeczy na
wyprzedaż w piątek rano 24 sierpnia od godziny 9, a
także o pomoc w uprzątnięciu wszystkiego w niedziele
po festiwalu. 
Stoisko z wypiekami domowymi i ciastami. Pr osimy o
przynoszenie waszych wypieków do sali pod Kościołem
w piątek lub sobotę w dniach festiwalu. Potrzebujemy
także pomocy przy sprzedaży ciast podczas festiwalu
prosimy o kontakt ze Stasia Ucher lub Irena Slawniak
jeżeli możecie pomoc. 
Potrzebujemy pomocy przy rozstawieniu wszystkiego na
festiwal w czwartek od godziny 12:00 prosimy bardzo o
wsparcie. Musimy rozwiesić banery rozstawić stoły i
krzesła, przygotować wystawę koszy prezentowych i
namioty na stoisko dziecięce. Jak widać Możliwości do
pomocy wiele, im więcej osób się zbierze tym szybciej z
organizujemy wszystko. Jeśli nie możesz pomoc nam
podczas festiwalu, to prosimy o wsparcie nas w
sprzątaniu po festiwalu w neidziele.
Prosimy o pozostawianie rzeczy na kosze prezentowe
w środę i czwartek wieczór po między 17:00 a 19:30. 
Msza Święta w sobote  będzie o godzinie 16:00, pod
namiotem. 
Potrzebujemy pożyczyć coolery do baru, prosimy o
zostawienie podpisanych coolerow w sali pod Kościołem.
Prosimy Was o modlitwę aby cały festiwal przebiegł
pomyślnie a pogoda dopisala! Bog zaplac !





AUTOKAROWA WYCIECZKA PO PARKACH
NARODOWYCH U.S.A. 
Parafia św. Andrzeja Boboli organizuje autokarową
wycieczkę do Parków Narodowych, USA w dniach 1323
maja 2019. Koszt od osoby $2,000.
Chętnych prosimy o kontakt: Tel:5089435633
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
Parafia św. Andrzeja Boboli organizuje pielgrzymkę do
Izraela i Jordanii 1728 marca, 2019. Koszt od osoby
$3,190.
Chętnych prosimy o kontakt: Tel:5089435633
Rejestracyjne karty
na stronie:www.standrewbobola.com 








FESTIVAL YARD SALE 
We are asking for items in good condition to be donated to
this all important fundraiser.NO LARGE ELECTRONICS
or APPLIANCES.

KURS NOWE
ŻYCIE 1416 WRZEŚNIA
Our Lady of Częstochowa, Worcester, MA 
Kurs ten jest częścią programu międzynarodowej sieci
Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jedna z
odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera
odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny
skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest
zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga,
jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe.
Celem weekendu jest pomoc Tobie w odnalezieniu
żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczając
tego, że jesteś kochany/kochana przez Stwórcę i że On jest
Ojcem pełnym dobroci zdobędziesz nowe siły do życia i
dzielenia się miłością z innymi. Rekolekcje Prowadzi Min.
Witek i Sylwia Wilk
OPłATA: $150 (Bez noclegu)
• W cenę wliczony jest Koszt posiłków: (Piątekkolacja,
Sobota śniadanie, obiad, kolacja, Niedziela śniadanie,
obiad) i pokrycie kosztów organizacyjnych
• Osoba która zgłasza się na rekolekcje musi uczestniczyć
w całości (nie ma możliwości dołączenia w trakcie)
• Wpis na listę tylko
po otrzymaniu opłaty

Zapisy i rejestracja na stronie:
www.metanoia.olcworcester.com/nowezycie.php
lub pod telefonem : 7744020721
zgłoszenie zostanie przyjęte tylko po uiszczeniu opłaty,
opłata gotówką lub czekiem: Our Lady of Częstochowa,
34 Ward St, Worcester, MA 01610
z dopiskiem“NOWE ŻYCIE”zapisy do 30 sierpnia. 

STUDY THE PSALMS IN WEBSTER
Join us for “Psalms: The School of Prayer” at Sacred Heart
of Jesus Parish in Webster, 16 E. Main St., Webster,
beginningSept. 12 at 10 am or 7:45 pmand continuing
every Wednesday for 11 weeks. Jeff Cavins, Sar ah
Christmyer, and Dr. Tim Gray will show you how to
establish a deeply personal dialogue with God through the
Psalms. For more information or to register for the study,
please use the following link: https://ascensionpress.com/
studies/30087/registrations/new or pick up a registration
form at the Rectory or in the church or call Al Kotkin at
201 952 2873 or via email: alkotkin@aol.com.DR. 
Pilgrimage to Amrican Czestochowa in Doylestowon 
on Sunday August, 26 is leaving from St Joseph`s in
Webster at 5:15 am (Church parking lot) and will return
10pm. The cost for the Pilgrimage is $75.00 Contact St.
Joseph`s Rectory at 5089430467
ST. ROCH FLEA MARKET & VENDOR FAIR 
Saturday& Sunday August 25,26~ 7am4pm St. Roch
Church Lot next to Oxford Common, 342 Main St, Rt. 12,
Oxford. Lots of Shopping! Vendors wanted! 
$25 for 10` x 20` space± both days! Call 5088206878





MASS INTENTIONS AND DEVOTIONS


Saturday, August 18
4:45PM  r .s. Ber nie Radzikowski int. Alice Moninski
Sunday, August 19
8:00AM± r.s. Mary & Joseph Battista
9:00AM I I  za zmar lych z r odziny Kicilinski
II± śp. Kazimierz i Wanda Leoniak int. syna 
Tadeusza wraz z rodzina
11:00AM  r .s. J osephine Gr zych int. Ar thur and 
Barbara Gomes
Monday, August 20


8:00AM  r .s. Leon and Lillian Mar tel
Tuesday, August 21 
8:00AM  r.s. Thelma Barker int. Roland Malboeuf
Wednesday, August 22
6:30PM  r.s. Esther and Alfred Bogatkowski int. 
daughter and son
Thursday, August 23
8:00AM  za dusze w czyscu cierpiace int, Bogu wiadoma
Friday, August 24
8:00AM  NO MASS
Saturday, August 25 FESTIVAL OUTDOOR MASS
4:00PM  r .s. Sandy Blair int. Alice Moninski
Sunday, August 26
8:00AM± r.s. Josephine Grzych int. Woznicki Family
9:00AM I I  śp Mar ia Bilska i Mar ia Twar dzik int, 
Weronika Mroczka
II± śp. Maria i Stefan Debski int. Ireny 
Bugajskiej
11:00AM  increase in vocations to priesthood and 
religious life

MEMORIAL CANDLE SCHEDULE FOR AUGUST

Blessed Altar Candle
In memory of Harry Gallant given by wife
In memory of Bembenek and Forand Families given by
Alice Moninski
Divine Mercy 
In memory of Tony and Bernie given by Alice Moninski
Our Lady Of Czestochowa
for the souls in purgatory

FINANCIAL BLESSINGS: 
Weekly  $1,689.00 Online Giving  $120.00,
Fuel  $46.00, 
Aid for Church In East/Central Europe $463.00
Second Collection for Kitchen Renovation will be August 25
and 26
Partners in Charity  AmountNeeded $2,417.00 to reach
our goal!

THANK YOU

