
           Third Sunday of Easter – April 30, 2017 
 
Our Polish School – “Cultural Majówka” 

 

I would like to announce with a joy (Fr. Zbigniew) that our current Polish School has focused on 

development of young people’s minds on its intellectual, emotional, and moral levels, according to each 

school purpose.  The atmosphere among the children’s parents, school teachers, and the pastor is sound and 

is based on a mature responsibility. Children and their parents are Church oriented.  On special occasions, 

such as Christmas, Mother’s Day, and others, the children from our Polish School share with our 

Parishioners their talents singing carols or performing some arts.  

 

The young people’s hearts are uplifted in our school to respect others and to be sensitive towards those who 

are in need. They recently showed an example of their mature attitudes as they enthusiastically helped             

a Polish Family who lost everything in the fire of their house on Staten Island.  With a similar readiness the 

children from our Polish School, and some Parishioners, have shared some clothes and other useful items 

with the poor children who are staying at some orphanages in Poland. I am also happy that the parents of 

our Polish School children appreciate our Parish which provides for them free of charge Parish facilities 

for education purposes.  A sign of their appreciation was sharing with our church a financial benefit for the 

sum of $ 1,320.00 from the February 11th dance in our Parish Hall. 

 

Our Polish School is organizing a “Cultural Majówka” next Saturday May 6th beginning 6:30 PM, in our 

Parish Hall.  There will be many recreation attractions and music for both kinds and adults.  One of the 

cultural attractions will be an interview with the following authors: Agata Stopa, Beata Marciniak, Janusz 

Szlechta, and Fr. Zbigniew Tyburski regarding their books published.  A price for the “Majówka” dance is 

$ 30. for food (alcohol beverage in private). Children will participate free of charge.  Everyone is invited.  

 

Trip to the Marian Shrine in Doylestown, PA.  Our Polish School is also organizing a trip to Our Lady 

of Czestochowa to the Marian Shrine in Doylestown, PA, on Mother’s Day, May 14, 2017.  If there will be 

a good number of people a bus will be rented. Cost for trip $ 30.00.  Everybody is invited, particularly all 

mothers. Departure from Boonton will be at 9:30 AM and return 6:00 PM. Please call (201) 600-9574. 

 

20/20 Club  Our great thanks to all the Captains & Organizers for their recent help.  Our Parish gained 

from the Club of $ 488.  Thank you for your help, and may God bless you! 

Last Collection:  April 22/23: $ 1,462. Human Development $ 85. Thank you for your generosity! 

Second Collections in May: 13/14 - Diocesan Assessment.; 20/21; Peter’s Pence;  27/28 – Maintenance  

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska,  

Jeffery Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 
Mass Intentions: 

Sun. Apr. 30th  9:00 AM + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM: 1) + Michał i Krystyna Ciurko, zam. Rodzina 

2) + Marian Goworek, zam. Żona 

May 3rd  Our Lady Queen of Poland – Mass in Polish at 7:30 PM.  All are invited. 

ATTENTION! In May there are no Masses in week days Monday-Friday (except First Friday)  

Fri  May 5th 7:30 PM  O błogosławieństwo Boże dla Roberta z okazji urodzin, zam. Tata  

Sat. May 6th 5:00 PM  1) + Mary &  Louis Bindas, req. by Bindas Family;  2) Special Intention Norma 

Moloney;    6:00 PM Mass in Polish  to the Blessed Virgin Mary  

Sun. May 7th  9:00 AM + Michael & Katarina Mraz, req. John & Cathleen Bonsiewich 

10:30 AM: 1) + Krzysztof Grochowski, zam Siostra z Rodziną 

                   2) + Jerzy i Stanisław Soból, zam. Siostra 



           Trzecia Niedziela Wielkanocna – 30 kwietnia 2017 
 
Polska Szkoła w Boonton -  „Kulturalna Majówka”   
 

Pragnę z radością stwierdzić (Ks.Zbigniew), że nasza aktualna Polska Szkoła w Boonton ukierunkowana 

jest na wszechstronny rozwój dzieci w ymiarze intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. Młodzi ludzie 

są uwrażliwiani także na szacunek do drugiego człowieka oraz na moralną wrażliwość wobec ludzkich 

potrzeb. Nie musimy się lękać starego przysłowia, że „ryba psuje się od głowy,” gdyż w naszej szkole 

istnieje dojrzała i zdrowa atmosfera pomiędzy nauczycielami, rodzicami dzieci i proboszczem. Dzieci i ich 

rodzice są zorientowani na Kościół i ubogacają duchowo Parafian swoimi „występami” podczas 

specjalnych okazji. Jednym z nich był koncert kolęd w okresie Bożego Narodzenia. Rodzice naszych dzieci 

są wdzięczni Parafii za bezpłatne korzystanie z budynków parafialnych, dlatego dochód z zabawy z 11 

lutego 2017 roku, został podzielony zarówno na potrzeby szkoły jak i naszego kościoła. Parafia nasza 

otrzymała z tej zabawy sumę $ 1,320.00.  

 
Rodzice i dzieci z naszej Polskiej Szkoły entuzjastycznie pospieszyły niedawno z pomocą materialną 

polskiej rodzinie, której dorobek spłonął w marcu br. w Staten Island. Szkoła nasza i Parafia dostaly 

podziękowania za tę pomoc. Dzieci z naszej szkoły, a także niektórzy Parafianie, pomagają również 

biednym dzieciom w „Domach Dziecka” w Polsce. Nadal przyjmujemy na ten cel odzież, przybory szkolne 

itp. Możemy te przedmioty (dobre jakościowo) przynosić do przedsionka kościoła lub na „Kulturalną 

Majówkę.”  

 

Nasza Polska Szkoła w Boonton organizuje „Kulturalną Majówkę” w sobotę 6 maja br, w Sali Parafialnej.  

Początek 6:30 wieczorem.  Cena $ 30. od osoby dorosłej za żywność (alkohol we własnym zakresie). Udział 

dzieci bezpłatny. Chcemy wspólnie przyjemnie spędzić czas. Planujemy wiele atrakcji. Najważniejszą 

częścią „Majówki” będzie wywiad z 4-ma polonijnymi autorami mającymi swoje publikacje książkowe. 

Należą do nich: Agata Stopa, Beata Marciniak, Janusz Szlechta oraz Ks. Zbigniew Tyburski. 

Przeprowadzony z nimi "wywiad," przybliży ich sylwetki oraz genezę powstania książek. Pani Zuzanna 

Ducka-Lubas wystąpi także ze swoim programem muzycznym. Będzie również pokaz talentów dzieci 

naszej szkoly,  Taneczna część wieczoru dla wszystkich, Serdecznie zapraszamy! 

 

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA. Nasza Polska Szkoła 

organizuje również pielgrzymkę do w/w Sanktuarium w Dniu Matki, 14 maja br. W tym dniu będzie 

oficjalne zakończenie pracy w naszej Polskiej Szkole. Msza sw. w Sanktuarium będzie o godz 12:30. Jeśli 

zbierzemy odpowiednią grupę chętnych na wyjazd - wynajmiemy autobus. Koszt $ 30. Wyjazd  z Boonton 

byłby o 9:30 rano, a powrót  o 6-tej wieczorem. Proszę dzwonić (201) 600-9574.  

 

3 Maja Święto Królowej Polski  - Msza Święta po polsku o 7:30 wieczorem.  Zapraszamy.   

 

Klub 20/20 Dochód dla Parafii z Klubu wynosi $ 488.  Serdecznie dziękujęmy wszystkim Kapitanom                  

i Organizatorom za ofiarną pomoc.  Bóg zapłać! 

 

Taca z ostat. weekendu: 22/23 kwietnia: $ 1,462. Na Rozwój Ludów: $ 85. Dziękujemy za hojność!   

 

Druga taca w maju br: 13/14 - Podatek na Diecezję; 20/21 – Peter’s Pence;  28/29 – Utrzym. Budynków. 

 

Polska Szkoła  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej.  Prosimy o zapisy na 

rok 2017/2018 Tel. (212) 380-6714 lub (201) 600-9574. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Please remember our parish in your will.       

 

 

 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 

 
 
 


