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Pastor: �

Rev. Krzysztof Korcz�

Sunday Mass�

Saturday Vigil: 4: 00pm (English)�

Sunday: 8:00am (English)|       �

�   9:00am (Polish)�

� 10:30 am � English�

Weekday Mass�

Eucharistic Adoration a half hour before 8am Masses �

We pray Rosary every day  before weekly Mass�

Monday, Tuesday, Thursday : 8:00am, �

Wednesday 6:00pm � Polish�

(with devotion to Our Mother of Perpetual Help)�

�

Friday � 6:00pm (with Chaplet of the Divine Mercy) �

Holy Days � 6:00pm   �

Sacrament of Reconciliation (Confession)�

Saturday: 3:00 pm �

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, Tuesday , Wednesday 9 a.m. to 1: 00 p.m.�

�

�

�

Welcome to Saint Andrew Bobola Parish �

New Parishioners are always welcome. �

If you would like to register or you have changed your address, please fill out the information below. �

�

Witamy w Parafii Sw. Andrzeja Boboli�

Zapraszamy nowych parafian do naszej rodziny parafialnej. �

Prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenie do plebani lub wrzucenie do koszyka w czasie kolekty.�

 �

�

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        �

�

�

�

�

FINANCIAL BLESSINGS: �

Oct 31�$1,603.00, Fuel � $203.00�

Online Giving � $140.00, �

�

THANK YOU�

Online Giving � www.standrewbobola.com�

�
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� MASS INTENTIONS AND DEVOTIONS�

�

SATURDAY,  November 6�

4:00 PM � r.s. Bernard Nieszczerzewski int wife and children�

SUNDAY,  November 7�

8:00am � r.s. Frances Hajec int. family�

9:00am  I � za zmarlych z rodziny Ciemiega int. rodziny�

         II� SP. Rozalia, Franciszek Bal int dzieci i wnuki�

10:30am� r.s. Jerzy Karlowicz int wife and children�

�

Monday, November 8 �

8:00 AM � special intention �

6:00 PM� Rozaniec za zmarlych�

Tuesday, November 9�

8:00 AM � r.s. Cecilia Klatecki int family�

Wednesday, November 10�

6:00 PM � Za dusze w czyscu cierpiace�

Thursday, November 11�

8:00 AM � special intention�

Friday, November 12�

6:00 PM � r.s. Rozalia. Franciszek Bal int. David�

�

SATURDAY,  November 13�

4:00 PM � r.s. Dorothy Paprocki �

SUNDAY,  November 14�

8:00 am� r .s. Stanley Wilk int..Sitkowski&Malboeuf&Hickey 

Funeral Home�

9:00am  I �śp. Kazimierz Bugajski int Jolanta Bugajski�

 II� śp. Fryderyk, Jakub Borys, Danuta Mroczka, Krystyna 

Gumienny int Zofia, Zbigniew Mroczka�

10:30AM � All Souls�

Lectors Needed �

�

Lectors are needed for both the English and Polish 

Masses. The entails a commitment of only ONE Saturday 

or Sunday per month � you can even select which Mass 

you prefer to serve. Please consider giving one Mass per 

month to serve as lector. Please contact Father Chris or 

Gene Niksa (508�248�4237 or niksa@charter.net) if you 

will consider being a lector.�

�

INDULGENCES FOR THE DEAD �

An indulgence is "the remission before God of the 

temporal punishment due for sins already forgiven as far 

as their guilt is concerned." To obtain this remission there 

are proper dispositions and certain conditions 

predetermined by the Church that must be met by the 

faithful. To gain an indulgence for the dead, one should 

visit the cemetery and pray for the deceased, at the least. 

You must also fulfill the usual terms of: state of 

sanctifying grace (or Confession if needed), Holy 

Communion, and prayer for the intentions of the Holy 

Father. In addition, to obtain an indulgence it is necessary 

to rid ourselves of the attachment to any sin, even venial 

sin. This indulgence, between the days of November 1st �

8 th is plenary (entirely freed from the punishment of sin) 

whereas on the other days of the year the indulgence is 

partial. We encourage everyone to use these opportunities 

to help our deceased. Our sacrifices for the deceased is an 

expression of our faith in the Communion of Saints, the 

extraordinary exchange of spiritual gifts between the 

pilgrim Church on earth, the cleansing Church in 

Purgatory, and the glorious Church in Heaven.�

Calendars��

 �

Raffle Calendars� have been mailed to all 

Parishioners.� Please plan to buy or sell the calendars that 

were sent to you.� There are 30 chances to win over 

$1200 in prizes.� All entries will be included in each day 

of the drawing � even if you win on day one, your entry 

goes back into the drawing for the rest of the 

month.� Returns can be dropped in the weekly collection 

basket in an envelope marked CALENDAR RAFFLE or 

can be mailed to or dropped off at the Rectory.� This is 

our last major fundraiser for the year so please help your 

parish by purchasing/selling these calendars.� Additional 

calendars can� be obtained at church after Masses or from 

Paula Niksa (�niksa@charter.net� or 508�248�

4237). ��Drawings begin on November 1�� returns need 

to be made before that date to be included in all 30 

drawings.�

�

�

MAKING PIEROGI�

�� Please join us to make perogi on November 13 at 9am.�

�

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 $7/dozen.��

 Kielbasa (Smoked, Gr illed, double smoked) � $12, Gołąbki � 

$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.���



 32 NIEDZIELA ZWYKLA, 7 listopada 2021�

�

�

�

�

�

103 lata Niepodleglej Polski�

Wtym roku przypada 103 rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Po 123 latach zaborów, Polska wstaje z popiołów. Pojawia 

się na mapie Europy i świata jako suwerenne i niepodległe państwo.                

To zwycięstwo było wymodlone, wypłakane, wycierpiane przez wiele 

pokoleń, które nie zgodziły się na fakt odebrania jej wolności. Powstania, 

zsyłki, prześladowania, praca u podstaw, doprowadziły do dnia 11 

listopada 1918 r. W ciężkich chwilach ucisku, jaki nas nękał przez 123 

lata, pociechą była nam wiara w Chrystusa.                                 �

Dziś dziękujemy Bożej Opatrzności za to wydarzenie, za tamtych ludzi, 

którzy ciężką prącą, modlitwą, cierpieniem, krwią, daniną życia wysłużyli 

nam wolną, niepodległą, Najjaśniejszą Rzeczypospolitą.�   �

Tym właśnie bohaterom oddajemy dziś cześć i należny szacunek.�

�

Ciesząc się darem wolności modlmy sie za Ojczyznę, aby była wierna 

Bogu słowami Juliana Tuwima: �

“Daj nam Panie uprzątnąć dom Ojczysty, z grzechów naszych, z tych win przeklętych, niech będzie biedny, ale czysty.              

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi. Słowom naszych prawdziwość przywróć: Niech prawo zawsze prawo znaczy,                      

a sprawiedliwość � sprawiedliwość”.��Kardynał�Hlond powiedział:�Polska zwycięży nie orężem lecz różańcem.��

Odmawiajmy go codziennie, W różańcu nasza obrona i siła.�Bądźmy wierni przyrzeczeniom chrztu świętego i brońmy 

naszej wiary mocą krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tego wzywał nas nasz poeta�Adam Mickiewicz, pisząc, że 

„tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem”. �

Tą prawdę wiele razy zweryfikowała nasza trudna, ale piękna historia. �

To dlatego kiedy papież Jan Paweł II wracał do Watykanu, nie krył swojego wzruszenia i prosił: „Zanim stąd odejdę, 

proszę was! Abyście nigdy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy!”A w Zakopanym 6 czerwca 1997roku Papież 

wołał � „Nie wstydźcie się krzyża! Brońcie krzyża! Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w naszych sercach, w 

życiu społecznym, w naszej Ojczyźnie. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów 

publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina nam nasze chrześcijańskie korzenie, z których 

wyrosła nasza narodowa tożsamość.”��

Trzeba nam hartować ducha, umacniać do walk z�zakusami złego ducha, który niszczy i deprawuje dzisiejsze pokolenie 

Polaków, szczególnie tych oddalonych od Ojczyzny. Dzisiaj trwa walka szatana o dusze, dlatego uciekajmy się pod 

płaszcz Maryi naszej Królowej nieba i ziemi.  Z różańcem w ręku modlmy sie za dochowanie wierności Chrystusowi.��

Modląc się do niej prośmy�abyśmy odważnie nieśli nasz sztandar narodowy na którym słowa: �

“BÓG, HONOR, OJCZYZNA” są wezwaniem do wierności tym wartościom, za które poległo miliony synów i córek.��

Wspominającdzisiaj�bohaterów narodowych, którzy dali dowód męstwa ginąc za ojczystą sprawę,�podejmijmy walkę z 

naszymi wadami, które nas dzielą i osłabiają. Trzeba nam tak jak oni z wiarąi zapałemsłużyć Bogu i Ojczyznie�budując 

Królestwo Jezusa i Maryi, bowiem „Pan Bóg dał narodowi Polskiemu w Maryi przedziwną pomoc i obronę”. I jeśli 

chcemy zrozumieć nasze dzieje, to musimy � jak mówił św. Jan Paweł II � „iść na Jasną Górę, bo tam bije serce Narodu 

w sercu Matki”. Wiele razy biło jękiem cierpień milionów Polaków, ale bije i biło okrzykami radości i 

zwycięstwa.�Kochani Rodacy ��Możemy być dumni i szczęśliwi, że nie jesteśmy sierotami bez domu i bez matki. Więc 

Bogu chcemy dziś dziękować za ziemską Matkę � Ojczyznę. �

Tak pisał Wyspiański w „Wyzwoleniu”����������������������������������������������������

„Tu wszystko jest Polska. Kamień każdy i okruch każdy.�

A człowiek który tu wstąpi staje się Polski częścią.�

Otacza nas Polska wieczyście nieśmiertelna”.���

�Ta duma i radość nas Polaków jest jednocześnie dziś odpowiedzialnością i zobowiązaniem, by nie zapominać o matce 

Ojczyźnie, by o matce pamiętać, by jej nie zaniedbywać. „Maria Konopnicka zapyta o więcej: „Kochasz ty rodzinny 

dom?�I znów jak echo powraca pytanie � czy trzeba stracić, by kochać? �

�

�ODPUSTY ZA ZMARŁYCH Z Dniem Zadusznym wiąże się możliwość uzyskania odpustów, czyli łaski darowania 

całkowitego lub częściowego kary za popełnione grzechy. Aby zyskać odpust za zmarłych należy nawiedzić cmentarz i 

przynajmniej w myśli pomodlić się w intencji zmarłych. Należy także wypełnić tzw. warunki zwykłe: stan łaski 

uświęcającej, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Ponadto do uzyskania odpustu konieczne jest 

wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Odpust ten, w dniach 1�8 listopada jest 

zupełny (całkowicie uwalnia od kary doczesnej za grzechy), w pozostałe dni roku jest cząstkowy. Jeżeli brak jest 

wspomnianej dyspozycji lub któregoś z warunków, odpust będzie tylko częściowy. Zachęcamy wszystkich do 

korzystania z tych możliwości pomocy naszym zmarłym. Nasza pomoc zmarłym jest wyrazem naszej wiary w Świętych 

Obcowanie, czyli w tę niezwykłą wymianę darów duchowych między Kościołem pielgrzymującym na ziemi, Kościołem 

oczyszczającym się w czyśćcu i Kościołem chwalebnym w niebie. �

�

�
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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

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

THIS SPACE IS

ROOFING
GUTTERS & REPAIRS

FREE ESTIMATES
(508) 248-6709

CHARLTON, MA

DAVID BARBALE 

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

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

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
tblanco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6285

WHITCO
DON’T BUY ‘TILL YOU SEE US!

BAD CREDIT? NO CREDIT? BAD CREDIT? NO CREDIT? 
NEW FINANCING AVAILABLE!NEW FINANCING AVAILABLE!
More Appliances in Stock Than 

Any Store Around!
140 MAIN ST., SPENCER

508-885-9343
TV’S, APPLIANCES, TOYS & BIKES

www.WhitcoSales.com


