
PARISH MARIAN CONSECRATION 
Over the years, I have been personally inspired by the 
love that the people of our Parish have for the 
Blessed Virgin Mary, and how this love is expressed 
in beautiful devotions across our Polish and Ameri-
can cultures. 
 
On the Feast of the Immaculate Conception, Sat-
urday, December 8th at 4pm, I am asking all pa-
rishioners to join me, and Bishop Robert 
McManus, in a special Mass of the Consecration 
of our entire parish to the Mother of God, asking 

for her maternal help and protection. In doing so we are not only en-
trusting ourselves to her loving heart, but we are asking her to bring us 
ever closer to her Son, Jesus.  
 
During this Mass, I will be making my own personal Consecration to Je-
sus through Mary alongside many members of our parish community.  
 
Immediately following the Mass there will be a time of fellowship with a 
refreshments in the downstairs Hall. You are all welcome to join us!  
 
I thank you for your continued prayers for me, our priests, our parish, our 
parishioners, Bishop McManus, and for the Diocese of Worcester.  
May God bless you. 

 

24 HOURS FOR THE  LORD 
EUCHARISTIC ADORATION 

FOR OUR PARISH-WIDE  
MARIAN CONSECRATION 

 
“Ask and you will receive, seek and you will 

find, 
Knock and the door will be opened to you.”  

Matthew 7:7 
 
Friday, December 7th at 7am 

through 
Saturday, December 8th at 6:50am;  

followed by 7am Mass 
 

Our Lady of the Rosary Side Chapel 
inside Our Lady of Czestochowa Church 

 
Join us for 24 Hours of continual Adoration before our special 

Consecration Mass with Bishop McManus. This time of prayer be-
fore the Lord is being offered in praise and thanksgiving for our 
parish-wide Marian Consecration to Jesus through Mary. We are 

asking for an abundance of graces to be poured out over our parish 
community and all those making their personal consecration. 

 
Come for a short visit or stay for an hour or more.  

Sign up volunteer adorers  
contact Kim Harmon at 508-612-7008  

or Kmharmon111@gmail.com 
The Chaplet of Divine Mercy will be prayed at 3pm on Friday 

The Most Holy Rosary and other forms of gratitude will be prayed 
at various times 

 

OFIAROWANIE PARAFII 
JEZUSOWI  

PRZEZ MARYJĘ,  
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II. 
 
Nasza parafia od początku swego 
istnienia (1903) została ofiaro-
wana Matce Bożej. Nasi przod-
kowie wybudowali ten kościół 
pod wezwaniem Matki Bożej i 
umieścili w nim kopię cudowne-
go obrazu z Jasnej Góry.  
 
Jako obecni parafianie, pragniemy ponowić nasze 
oddanie się Jezusowi przez Maryję. Pragniemy to 
uczynić na wzór ofiarowania św. Jana Pawła II, 
który całe swoje życie i posługę w Kościele, złożył 
w ręce Maryi, powtarzając znane nam dobrze sło-
wa: Totus Tuus - Cały Twój. 
 
Zachęcamy wszystkich, którzy wzięli udział w re-
kolekcjach, tym szczególnym 33 dniowym przygo-
towaniu oraz wszystkich chętnych do udziału we 
Mszy św. o godz. 4:00 po południu, w sobotę 8 
grudnia. Podczas tej właśnie Mszy św., w obecno-
ści naszego Biskupa Roberta, dokonamy naszego 
aktu oddania.  
 
Po Mszy św. zapraszamy wszystkich na mały po-
częstunek w Sali pod kościołem.  
 
 
ZAPRASZAMY TAKŻE DO UDZIA-
ŁU W 24 GODZINNEJ ADORACJI 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU,  
 
która rozpocznie się w piątek, 7 grudnia, po 
Mszy św. o godz. 6:30 rano i potrwa do godz. 
7:00 rano w sobotę.  
 

24 GODZINY DLA JEZUSA 
 
„Proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdzie-
cie, kołaczcie a otworzą wam” Mt. 7:7.  
 
Adoracja będzie w kaplicy Matki Bożej. Niech 
to będzie czas bezpośredniego przygotowania 
do Konsekracji. Niech to będzie również czas 
dziękowania Bogu za dar rekolekcji i prośby o 
obfitość jego błogosławieństwa dla całej parafii 
a szczególnie dla wszystkich biorących udział 
w konsekracji.  
 
Zachęcamy do przyjścia na chwilę modlitwy w  
ciągu dnia lub w nocy. Jeżeli ktoś chciałby spę-
dzić godzinę na adoracji, proszony jest o poin-
formowanie nas o tym. Pomoże nam to w uło-
żeniu grafiku i zapewnieniu ciągłej obecności 
przez Najświętszym Sakramentem.   
Bóg Zapłać! 


