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Pastor: �

Rev. Krzysztof Korcz�

Sunday Mass�

Saturday Vigil: 4:00pm�

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: 3:00 pm 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.�

54 West Main Street  �

Dudley, MA 01571�

(508) 943�5633 Rectory�

www.standrewbobola.com�

 rectory@standrewbobola.net�

Office Hours:  �

  Monday 9 a.m. to 2:30 p.m.�

Tuesday 9 a.m.to noon �

Wednesday 9 a.m. to noon�

�

�

�

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 wypelnienie formularza i dostarczenie do plebani. �

�

 �

Name: ______________________________________________________________________________�

�

Address: _____________________________________________________________________________�

�

Telephone Number: ____________________________________________________________________�

�

Email:_______________________________________________________________________________�

�



September 8, 2019� �

MASS INTENTIONS AND DEVOTIONS�

Saturday, September 7�

4:00 PM  �  r.s. Joseph Mikolayczak int. Alice Moninski�

Sunday, September 8�

8:00AM � Increase in vocations to Priesthood and        �

                 Religious Life�

9:00AM  �  I  �

                     II  sp. Tony Moninski int. Weronika 

Mroczka �

11:00 AM  �  r.s. Irena Bugajski int. Dottie and Daniel�

Monday, September 2�

8:00 AM  �  r.s. Michael and Gladys Kelly int. the 

Family�

Tuesday, September 3�

8:00 AM  �  �

Wednesday, September 4 �

6:30 PM  �  �

Thursday, September 5�

8:00 AM  �  �

Friday, September 6 �

8:00 AM  �  Zofia, Franciszka, Stanislawa Niemiec�

Saturday, September 14�

4:00PM  �   �

Sunday, September 8�

8:00AM  �  �

9:00AM  �  I  sp. Halina Kozik int . Corki Haliny�

                   II sp. Ludwika, Wladyslaw Styrczula int        �
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FINANCIAL BLESSINGS: �

�

From May 1st to May 16�

�

Weekly�$1475.00�

Online giving�$790.00�

�

THANK YOU�

Online Giving � www.standrewbobola.com�

�

6 Sunday of  Easter , May 17, 2020�

On the 100th anniversary of the birth of Pope St. John Paul II on 

May 18, Pope Francis will offer his morning Mass at the Polish 

pope’s tomb in St. Peter’s Basilica, according to the Vatican. �

May 18 is also the first day public Masses may resume 

throughout Italy. “In memory of the centenary of the birth of St. 

John Paul II, the Holy Father will celebrate the morning Mass live 

at 7:00 am in the chapel of the saint’s tomb in the Vatican 

Basilica,” Matteo Bruni, Holy See press office director, told 

journalists. Bruni also stated that with the resumption of public 

Mass in Italy, and in many parts of the world, it will also be the 

final day that Pope Francis’ morning Mass will be livestreamed. 

“The pope hopes that the People of God will thus be able to return 

to community familiarity with the Lord in the sacraments, 

participating in the Sunday liturgy, and resuming, also in 

churches, the daily attendance of the Lord and his Word,” the 

Vatican spokesman said. Starting March 9, Pope Francis has 

livestreamed his morning Mass every day during the coronavirus 

emergency, “to allow those who wish to follow the celebrations in 

union of prayer with the Bishop of Rome,” according to Bruni. St. 

Peter’s Basilica was closed to visitors and tourists March 10, after 

Italian police closed the adjoining square. The Vatican has not yet 

indicated when the basilica will reopen to the public. Prior to the 

pandemic, video recordings of the pope’s 7:00 am Mass were 

made available for use by broadcasters, but not livestreamed. 

Pope Francis’ intentions for Mass the last two months have 

centered on the coronavirus outbreak. For the centenary of the 

birth of St. Pope John Paul II, the Polish bishops are encouraging 

people to use the hashtag, #ThankYouJohnPaul2 on social media. 

The idea is to use the hashtag to publish on social media short 

videos, photos, or statements thanking St. John Paul II for his 

pontificate, according to a message from Archbishop Stanislaw 

Gadecki, president of the Polish bishops’ conference. It is also a 

way to share memories of the late pope for “younger generations 

who have not had the opportunity to get to know him more 

closely, but who are very present on social networks,” Gadecki 

said. “In this way we can express our gratitude to the Polish Pope 

for all that he has brought and brings” to our lives, he continued. 

As well as thank him for “all the encounters we have had with 

him, which we have had the opportunity to participate in; for his 

words, the ones we remember most; for the inspirations he has 

evoked in us and which he continues to evoke.” �

�

ONGOING POLISH FOOD SALE:�

�

In an effort to continue to support our parish 

during these challenging times, �

we will be holding an ongoing Polish food sale.��

��

Items for sale include: �

Savory Pierogi (kapusta, Kapusta w/mushroom, 

cheese, or potato) for $7/dozen �

�

Fruit pierogi (blueberry or strawberry)for $8/

dozen.��

 Kielbasa (Smoked, Grilled, double smoked) � $12, 

Go��

����

��bki � $3 each�

Kapusta/Bigos for $10/ quart container�

Babka: cheese, cheese� cherry�$10�

Strudel: Apple, Prune, cheese�cherry � $10�

Pappi seed � $10�

�

Orders can be placed by calling the rectory �

TEL; 508�943�5633.���

� MASS INTENTIONS AND DEVOTIONS�

�

Saturday, May 16�

5:30: 00 PM �  r.s. Aleksander Wojciech Pacholczyk �         

�    int. Joe, Emily, Dan Durning�

Sunday,  May 17�

10:00AM  � r.s. Paul Rock int David�

11:00 AM  � I � sp. Roman Rucinski int Zofia, Zbigniew Mroczka�

                            II�  Jan,  Jozef Pietrzak int Nowak family�

Monday,  May 18�

8:00 AM  �  r.s, Karol Gago int. David�

Tuesday,  May 19�

8:00 AM  �  r.s. Marian Mesite int Dona Marie�

Wednesday, May 20�

6:00 PM  �   r.s. Dorothy Paprocki int. David�

Thursday, May 21�

8:00 AM  � r.s. Mass in thanksgiving int Dona Marie�

Friday, May 22�

8:00�r.s. Kimber ly Nolan int David�

Saturday, May 23�

5:30PM r.s. r.s. Bernard Jarzebski�

Sunday,  May 24 �The Ascension of the Lord�

10:00 � rs. Dorothy Paprocki�

11:00AM I  � sp. Anna Wojciech, Jan Krzyszton int Moskala femily�

                II  � sp. Ela Karlowicz int Edward, Anna Kudron�

�

�

�

�

Please remember to support your parish.� �

In the absence of collection baskets being passed 

around at every Mass, we seek your generosity by 

mailing checks to the parish, or online giving 

through We�Share every  week.�

You can also drop off envelopes in the mail slot 

at the front door of the Rectory.��

Please continue your giving in this challenging 

time, even if you are not able to do so in person.� �

Thank you for your generosity!�
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LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI�

Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II�

�Umiłowani Siostry i�Bracia!�

W�tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku 

w�Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w�historię naszego kraju, Europy, świata oraz w�historię 

Kościoła powszechnego. O�Karolu Wojtyle powiedziano i�napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego 

biografia, która doczekała się licznych ekranizacji. W�trudnym dla nas wszystkich czasie ��gdy zmagamy się z�pandemią 

koronawirusa i�stawiamy pytania o�przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa ��warto także zapytać o�to, co On dziś 

miałby nam do powiedzenia? Z�jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w�maju 2020 roku?�

Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w�homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, 

otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów 

ekonomicznych i�politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi 

w�swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978). Tak, Chrystus wie, co każdy z�nas nosi dziś w�sobie, On 

doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie 

w�obecnej chwili…….�

I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Tu okazało 

się, jak ważną postacią w�jego życiu był kard. Stefan Wyszyński. Po wyborze na papieża, Jan Paweł II powiedział: „Nie 

byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i�pełen ufności rozpoczyna nowy 

pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i�cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. 

Gdyby nie było Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z�sanktuarium jasnogórskim. Tam wszystko zawierzali Matce Bożej.�

Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy rozdział nie tylko w�jego życiu, ale także w�historii Kościoła w�Polsce i�na świecie. Niespełna rok 

później zabrzmiały w�Polsce słowa modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a�zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z�całej głębi tego Tysiąclecia, wołam 

w�przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z�wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i�odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, 

wypowiedziane 2�czerwca 1979 roku podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w�Warszawie, stały się momentem zwrotnym w�procesie polskich przemian 

demokratycznych. Dodały odwagi i�nadziei, której Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj ��z perspektywy czasu ��możemy traktować je jako słowa 

prorocze.�

Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i�około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, 

także poprzez internet i�media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w�2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół 

do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”…….Polacy i�Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który po latach wyznał: „Sprawy mojej 

Ojczyzny zawsze były i�są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w�sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje 

dobro” (audiencja do Polaków z�okazji 20. rocznicy pontyfikatu, 1998). Polska była krajem, który Ojciec Święty odwiedzał najczęściej ��odbył do Ojczyzny dziewięć 

pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z�konkretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i�politycznej. Każda z�pielgrzymek 

była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a�w spotkaniach z�Papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do 

sprawiedliwości społecznej i�wzajemnego szacunku. Mówił: „«Jeden drugiego brzemiona noście» ��to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej 

i�społecznej solidarności. Solidarność ��to znaczy: jeden i�drugi, a�skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A�więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. 

Jedni przeciw drugim. I�nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie” (Gdańsk, 1987)……Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8�kwietnia 2005 roku, wiatr 

silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia. Na zakończenie uroczystości wierni zebrani 

na Placu św. Piotra wołali „Santo Subito!” ��„Natychmiast świętym!”. W�ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami byli pewni: ten Papież był 

człowiekiem prawdziwie świętym!�

Cieszymy się bardzo, że 7�maja tego roku ��niemal dokładnie w�setną rocznicę przyjścia na świat Jana Pawła II ��w bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w�Wadowicach, gdzie został ochrzczony, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny jego Rodziców: Sług Bożych Emilii i�Karola 

Wojtyłów. Wiemy dobrze, że nie byłoby takiego człowieka, kapłana i�biskupa jak Karol Wojtyła, gdyby nie było wielkiej wiary jego Rodziców……Od śmierci św. 

Jana Pawła II ludzie z�całego świata modlą się nieprzerwanie u�jego grobu w�Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o�potrzebne łaski. Dołączmy i�my 

do nich i�módlmy się ��przez jego wstawiennictwo ��w intencjach, które głęboko nosimy w�naszych sercach.�Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i�cały świat. Módlmy 

się o�ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i�ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i�tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. 

Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i�jedności. Niech będzie źródłem nadziei i�zaufania Miłosierdziu Bożemu.�

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.�

Abp Stanisław Gądecki�

Arcybiskup Metropolita Poznański�

� � � � �       Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski�

���
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Shaw-Majercik Funeral Home
 “Because We Care”
 Richard D. Majercik

943-6278
 48 School St.  •  Established 1910 www.PrintTheSky.com

                           All your printing needs 
under one roof.

1-800-332-8247

Cam’s 
OIL SERVICE, INC.

3 Old Worcester Rd • Webster, MA 01570

LEONARD C. TREMBLAY
PAUL C. TREMBLAY
Tel (508) 943-0415
Fax (508) 943-4856

Banners•Vehicle Lettering
Window Lettering•Magnetics

Interior/Exterior Signs•Sign Repairs

879 Boston Rd .•Springfield, MA

413-731-9213 
www.mass-signs.com

DOUGLAS
TIMBER SHEDS

508-864-4094
Douglas, MA

DouglasTimberSheds.com

FOREIGN & DOMESTIC 
EMISSIONS DIAGNOSTICS

COMPUTERIZED 4 WHEEL ALIGNMENTS
A/C SERVICE • OIL CHANGES • TIRES

Jason Rousseau - Master Technician 
 508.461.6591 • 508.461.5535
199 Oxford Avenue, Dudley, MA 

626 South Main Street, Webster, MA 
Fax: 508.461.6592    ProAutomotiveMa.com

Matthew J. Olds
Licensed Massage Therapist
45 Poland St. | Webster, MA 

508-949-1800
www.wmtherapy.com

 WEBSTER
 PLATE GLASS, INC.
 SINCE 1947

Shower Doors • Auto Glass
Table Tops • Sky Lites • Mirrors

Commercial & Residential 
Work & Repair

 508.943.0811  Webster, MA

D. Mason Paving
Give Your Driveway a Facelift!

 Paving • Sealcoating
Crackseal • Asphalt Repairs

508-943-8300
Webster, MA 

Over 30 Years Experience          Fully Insured

ROOFING
GUTTERS & REPAIRS

FREE ESTIMATES
(508) 248-6709

CHARLTON, MA

DAVID BARBALE 

TACO TUESDAYS

MARIACHI BAND
1st Thursday of the Month

Sun - Thurs: 11AM-10PM • Fri & Sat: 11AM-11PM
508-461-5070 | MexicaliCantinaGrill.com | 41 Worcester Rd, Webster

Gary L. Bridgman,
Attorney

TAX ATTORNEY
Income & Estate Planning 

Audits • Appeals • Litigation
Call (508) 765-7085

80 Optical Dr. | Southbridge
www.gbridgman.com

COMPETITIVE PRICES FOR TAX PREP

35 Thompson Road
Webster, MA

(508) 943-0798
www.tedspackies.com

Michael Vandi, 
Owner

Vandi Auto Supply, Inc.

Southbridge, MA
(508) 909-0025

Dudley, MA
(508) 943-0127

Brooklyn, CT
(860) 774-5472

Plainfield, CT
(860) 564-2796


