

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:_______________________________________________________________________________





Matko Boska Częstochowska 
módl się z nami !
Our Lady ofCzestochowa 
pray for us !

21thSunday in Ordinary Time ± August 26, 2018
“If it does not please you to serve the Lord, decide today whom you will serve…As for me and my household, we will serve the
Lord.” (JOSHUA 24:15) When we commit to serve the Lord, we must be willing to become a partner in the work of the Lord. A partner
is a person who invests time in prayer every day, joyfully participates in charitable works and generously supports the parish and
Church mission. If we say we serve God, we must actually do something and not merely talk about it! 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA 

On August 26, Poland will celebrate the Feast of their
Heavenly Queen and Patroness of their country dearly
loved by every Polish Catholics and symbol of their unity
and strength, the Queen of Poland, OUR LADY OF
CZESTOCHOWA 
The image of Our Lady in Czestochowa, Poland is among
that small group of Black Madonnas recognized
throughout the entire world, largely due to the recent
manifestations of public piety shown by the reigning
Polish Pope, John Paul II. The image is sometimes called
Our Lady of Jasna Gora after the name of the monastery
site in which it has been kept for six centuries. Joan Carroll
Cruz relates the following 'miracle story' regarding the
selection of this time.
. 

St. Ladislaus determined to save the image from the
repeated invasions of the Tartars by taking it to the more
secure city of Opala, his birthplace. This journey took him
through Czestochowa, where he decided to rest for the
night. During this brief pause in their journey, the image
was taken to Jasna Gora [meaning "Bright Hill"]. There it
was placed in a small wooden church named for the
Assumption. The following morning, after the portrait was
carefully replaced in its wagon, the horses refused to move.
Accepting this as a heavenly sign that the portrait was to
remain in Czestochowa, St. Ladislaus had the image
solemnly returned to the Church of the Assumption. 

The miracles worked by Our Lady of Czestochowa seem to
occur mainly on a public scale. During her stay in
Constantinople, she is reported to have frightened the
besieging Saracens away from the city. Similarly, in 1655
a small group of Polish defenders was able to drive off a
much larger army of Swedish invaders from the sanctuary.
The following year, the Holy Virgin was acclaimed Queen
of Poland by King Casimir. It is also recorded that Our
Lady dispersed an army of Russian invaders by an
apparition at the River Vistula on September 15, 1920. In
more recent times, the Czestochowa Madonna has also
been acknowledged for her protection of and cooperation
with the Polish nation. Beyond these public prodigies:

The miracles attributed to Our Lady of Czestochowa are
numerous and spectacular. The original accounts of these
cures and miracles are preserved in the archives of the
Pauline Fathers at Jasna Gora. 



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 


A BIG THANK YOU goes out to ever yone who
worked so hard to make our annual parish festival a success. We will have a full update on the festival in a few
weeks and a wrap up meeting will be scheduled at that
time. 


TRIP TO USA NATIONAL PARKS 
St Andrew Bobola Parish, is organizing a special TRIP
TO THE NATIONAL PARKS ± 11 DAYS ,
1323 MAY, 2019. Total cost: $2,000.00

PILGRIMAGE TO ISRAEL AND JORDAN
St. Andrew Bobola Parish, is organizing a Pilgrimage to
Israel and Jordan March 1728, 2019. 
All inclusive cost with breakfast,dinners is $3,190.00 

Please contact: Tel: 5089435633
Registration Forms are available 
on the website:www.standrewbobola.com 



21 Niedziela zwykła ± 26 Sierpnia 2018
REFLEKSJA

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». To program
na całe życie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje
właściwy kierunek naszemu życiu. Dzisiaj uczymy się nie
tylko obecności Maryi w naszym życiu, ale także uczymy
się od Niej jak zawierzyć nasze życie Bogu.
Dzisiejsza Ewangelia opisuje pierwszy cud, jakiego
dokonał Jezus w czasie swojej publicznej działalności.
Warto zauważyć, że cud ten dokonuje się wobec młodych
ludzi przeżywających radość swojej miłości i wesela. To
w Kanie Galilejskiej, jak pisze św. Jan Paweł II w liście
apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, „Chrystus,
przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi,
pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na
wiarę” (n. 21).
Ewangelia opisująca cud w Kanie Galilejskiej wskazuje
na kilka obrazów, istotnych dla naszego wzrostu
duchowego i dla realizacji naszego powołania
chrześcijańskiego. Pierwszy to obecność Jezusa. Obraz
ten przypomina, jak ważne jest, by człowiek zaprosił
Jezusa do własnego życia, by Chrystus obecny był na
każdym jego etapie, który powinien zmierzać ku Niemu.
Kolejny obraz to obecność uczniów Jezusa na weselu.
Obraz ten przypomina, że nasze życie, jako ludzi
wierzących, jest włączone we wspólnotę Kościoła. Z tą
wspólnotą łączą się ważne dla nas wydarzenia. Dlatego
nasze rodziny to również Kościoły domowe. Między
Kościołem a rodziną istnieje szczególna więź i wspólnota.
Trzeci obraz to stągwie kamienne napełnione wodą, która
stała się winem. Ewangeliczne stągwie to obraz naszych
serc, napełnionych pokojem Chrystusa i Jego łaską. I tak
jak woda została zamieniona w wino, tak nasze serca
powinny ciągle zmieniać się na lepsze, powinny być
otwarte na drugich, na ich problemy. Czwarty obraz Kany
Galilejskiej to obecność Maryi. Ona pragnie być obecna
w naszym życiu. Chce rozważać w swoim Sercu także
nasze sprawy i troski. Trzeba, abyśmy zawierzyli Jej
nasze życie. Tajemnica Kany Galilejskiej to wreszcie
ważny dla nas program wypowiedziany w słowach Maryi:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Maryja chce,
abyśmy słuchali Jej Syna, naszego Pana i Zbawiciela. A
pełnienie woli Jezusa daje pokój naszym sercom. Mamy
też uczyć się Chrystusa od Maryi. Przypomniał nam o tym
św. Jan Paweł II. „Pierwszy ze «znaków», jakie uczynił
Jezus ± przemienienie wody w wino na weselu w Kanie ±
ukazuje nam Maryję właśnie w roli Nauczycielki, gdy
zachęca sługi do wykonania poleceń Chrystusa” ± napisał
św. Jan Paweł II w liście apostolskim o Różańcu (n. 14)

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją do
wyrażania naszej Matce i Królowej największego
uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i
naszym narodem.







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 





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 







 THE HOLY ROSARY SODALITY MEETING 
The meeting will be held on Wednesday September 5,
after the 6:30 pm Mass. 
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. 
ST. ANTHONY OF PADUA ADULT BIBLE
STUDIES 20182019
All are welcome to attend this year's studies which are
starting after Labor Day. The courses are: Monday 9:30 
11;15 AM "The Holy Land Revealed"  Study of the Holy
Land through the lens of archaeology. Wednesday 2  3:30
PM "The Lost Christianities"  Christian Scriptures and the
battles over authentication (2nd & 3rd Centuries) Thursday
9:30  11:15 AM "Great World Religions"  12 week
studies on each. This course will go into Fall of
2019.Thursday 6  7:30 PM "Catholicism"  10 weeks of
Bishop Robert Barron's tour through the world of Catholic
through 15 countries. Please contact Linda at 508 949
0335 or stanthonydudleyreled@ gmail.com



MASS INTENTIONS AND DEVOTIONS


Saturday, August 25 
4:00PM  r .s. Sandy Blair int. Alice Moninski
Sunday, August 26 Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej
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  incr ease in vocations to pr iesthood and 
religious life
Monday, August 27


8:00AM  r .s. Michael and Gladys Kelly int. Family
Tuesday, August 28
8:00AM  r.s. special intention
Wednesday, August 29
6:30PM  r.s. Ignatius and Monica Kozlowski int. daughters 
Thursday, August 30
8:00AM  r.s. Ronald Zmetra int. wife and family
Friday, August 31
8:00AM  NO MASS
Saturday, September 1
3:00 WEDDING  S. Mroczka and A. Carnevale
4:45PM  r .s. Edmund Gajewski int. wife and family
Sunday, September 2
8:00AM± r.s. Edmund Kaczmarek int. wife, son and 
daughter
9:00AM I I  śp. J an, Anna, Kr zyston int. Wojciech 
Krzyston
II± śp. Jolanta Worek int. rodziny
11:00AM  śp. Maria Nowak int. Anieli Jankowskiej

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
Infant of Prague
for the souls in purgatory



FINANCIAL BLESSINGS: 
Weekly  $1,600.00 Online Giving  $120.00,
The Assumption offering $419.00
Renovation Fund $313.00

Partners in Charity  AmountNeeded $2,117.00
to reach our goal!
THANK YOU
Online Giving  www.standrewbobola.com

