

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:_______________________________________________________________________________





St. Andrew Bobola 2018 FESTIVAL
ADVERTISING BANNERS:



On August 24 & 25, 2018, St. Andrew’s will be holding its Parish Summer Festival.
We are seeking local business advertising to defray the cost of the bigtop tent.Banners
will be vividly displayed within the tent for the duration of the Festival. 
New reuseableplastic banner will cost$75 for a 2’ by 3’ banneror$100 for a 3’ by 3’
banner. (Repeat advertisers will cost $50 and $75 respectively.)
If your business would like tosponsor a banner,please email :
festbanners2016@aol.comor call 5089434850.

17thSunday in Ordinary Time ± July 29, 2018
“There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?” (JOHN 6:9) The miracle of the
Loaves and Fishes is the only miracle which is recorded six times in the Gospel. It carries two important messages. First, no matter
how little we have, we always have enough to share. Second, Christ can take our humble gifts and do great things with them if we are
just willing to let Him. No gift is too small or insignificant! 



REFLECTION

Can anything on this earth truly satisfy the deepest
longing and hunger we experience for God? A great
multitude had gathered to hear Jesus, no doubt because
they were hungry for the word of life. Jesus' disciples
wanted to send them away at the end of the day because
they did not have the resources to feed them. They even
complained how much money it would take to feed such a
large crowd  at least six month's wages! Jesus, theBread
of Life, took the little they had  five loaves and two fish 
and giving thanks to his heavenly Father, distributed to all
until they were satisfied of their hunger.
The people of Israel had been waiting for the prophet
whom Moses had promised:The Lord your God will raise
up for you a prophet like me from among you, from your
brethren  him shall you heed (Deuteronomy 18:15). The
signs which Jesus did, including the miraculous feeding of
the five thousand signified that God has indeed sent him
as the anointed Prophet and King. Jesus' feeding of the
five thousand is the only miracle that is repeated in all
four Gospel accounts. What is the significance of this
particular miracle? The miraculous feeding of such a great
multitude pointed to God's provision of manna in the
wilderness for the people of Israel under Moses'
leadership (Exodus 16). This daily provision of food in
the barren wilderness foreshadowed the true heavenly
bread which Jesus would offer his followers.
Jesus makes a claim which only God can make: He is
the true bread of heaven that can satisfy the deepest
hunger we experience. The sign of the multiplication of
the loaves when the Lord says the blessing, breaks, and
distributes through his disciples prefigures the
superabundance of the unique Bread of his Eucharist or
Lord's Supper. When we receive from the Lord's table we
unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in
his Body and Blood. Ignatius of Antioch (35107
A.D.)calls it the "one bread that provides the medicine of
immortality, the antidote for death, and the food that
makes us live for ever in Jesus Christ" (Ad Eph. 20,2).
This supernatural food is healing for both body and soul
and strength for our journey heavenward.
When you approach the Table of the Lord, what do you
expect to receive? Healing, pardon, comfort, and rest for
your soul? The Lord has much more for us, more than we
can ask or imagine. The principal fruit of receiving the
Eucharist at the Lord's Table is an intimate union with
Jesus Christ, our Divine Healer and Savior. As bodily
nourishment restores lost strength, so the Eucharist
strengthens us in charity and enables us to break with
disordered attachments to creatures and to be more firmly
rooted in the love of Christ. Do you hunger for the
«Bread of life"?




FESTIVAL NEWS

Festival Meeting± July 31 6:30 p.m. ± We will
finalize several important items at this meeting.

Pierogi making help needed!!! The dates will be
announced on Sundays Masses.

Festival Volunteers Needed± all shifts Friday, and
Saturday  please add your name to the sign up 
sheet in the church vestibule…

Remember to make your raffle ticket returns  and
lottery ticket donations ± in the collection basket.



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 































17 Niedziela zwykła ± 29 Lipca 2018
REFLEKSJA



W świecie, w którym produkuje się tyle pożywienia, że
trzeba je wyrzucać, jest jednocześnie tak wiele krajów
cierpiących głód, że ludzie umierają tam milionami. W
takim świecie Jezus widzi tłumy ludzi, w których
dostrzega głód o wiele poważniejszy niż ten, który ściska
żołądek. O jaki głód tu naprawdę chodzi? Nie wiemy, jak
żyć. Błąkamy się i swoje pragnienia zaspokajamy
czymkolwiek i bezmyślnie. Jezus chce przypomnieć nam,
co jest na dnie naszego serca, o co w ogóle nam chodzi,
czego najgłębiej pragniemy i po co żyjemy.
Człowiek nie znosi pustki. Dla jej wypełnienia sięga po
butelkę, pornografię, narkotyki lub przyjemności mniej
niemoralne. Okazuje się jednak, że po zapełnieniu się
nimi czuje się jeszcze bardziej spustoszony. Pomyśl przez
chwilę, czego tak naprawdę w życiu potrzebujesz?
Wszyscy możemy śmiało powiedzieć, że przede
wszystkim pragniemy miłości. Cud rozmnożenia chleba
właśnie o tym miał przekonać. Jezus, rozdając chleb,
pokazał, że miłość otrzymujemy, ofiarując ją innym.
Nasza cywilizacja proponuje zupełnie inną koncepcję
miłości: brać, używać, nadużywać, mieć coś z tego życia,
wykorzystać. Jezus staje przeciwko tym tendencjom.
Gest rozdawania jest obecny w Eucharystii. Podczas niej
klękamy, by miłość Jezusa przyjąć w największym
uszanowaniu i ponieść ten gest dalej w życie. Eucharystia
kończy się rozdawaniem Ciała ukrytego w chlebie,
rozdawaniem miłości, która jest pokarmem par
excellence! Jezus patrząc z miłością na bogatego
młodzieńca mówi: „Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim” (Łk 18,22). Pierwsi chrześcijanie tak bardzo żyli
miłością, iż każdemu rozdawano według potrzeby z ofiar,
które składano u stóp apostołów po sprzedaniu majątków
(Dz 4,35). Dlaczego Jezusowi i apostołom nie zabrakło
ani chleba, ani ryb? Ponieważ rozdawali tyle, ile kto
chciał. Nikomu nie żałowali, dlatego nic im nie zabrakło.
Cudem jest to, że gdy zaczynamy już to ryzyko
rozdawania miłości Bożej, płynie ona coraz szerszym
nurtem, niepowstrzymanym i ciągle rosnącym. Boimy się,
że w końcu zabraknie dla nas miłości. Nie rozumiemy, że
zatrzymanie rozdawania miłości Boga jest właśnie
ostatecznym utraceniem jej. Na tym polu rozmnożenia
nikomu nic nie zabrakło, bo nie było tam nikogo, kto by
chciał zatrzymać chleb czy rybę tylko dla siebie. Nawet
najmniejsze uczynki, najmniejsze dary odbijają się
szerokim echem w niebie. Zarówno gościnność,
jałmużna, jak i szczodrość są przejawami miłości. Są to
cechy cudowne, niezwykle umiłowane przez Boga, bo
wiemy, że nawet kubek wody podany komuś dlatego, że
jest uczniem, jest odnotowany w księgach naszych
uczynków. 












FESTIWALOWE WIADOMOŚCI 

SPOTKANIE FESTIWALOWE  odbędzie się 31 Lipca 
o 6:30 wieczorem, na którym omówimy ważne kwestie
dotyczące naszego parafialnego festiwalu.   
BILETY LOTERYJNE
Prosimy o zwrot biletów do kosza z kolektą, na plebanie
lub o wysyłkę poczta. Bilety loteryjne stanowią duży
procent zysków festiwalowych, dlatego są tak ważne.
Jestesmy wdzięczni za wasza współpracę !     
ZDRAPKI LOTERYJNE
Otrzymaliśmy kilka zdrapek na nagrody loteryjne, wciąż
potrzebujemy więcej by nasza loteria była bardziej
atrakcyjna ! Prosimy o zakup zdrapek i o umieszczenie
ich w koszach z kolektą. Jesteśmy bardzo wdzięczni za
każdą waszą pomoc!! 
Potrzebujemy pomocników ! 
Pamiętajcie proszę o zapisywanie się na listę dyżurów
festiwalowych, na zmiany 23 godzinne. Listy można
znaleść przy wejściach kościoła. 
PRZYGOTOWYWANIE PIEROGOW
Potrzebujemy także pomocy przy lepieniu pierogów na
festiwal. Zaszła zmiana daty przygotowywania pierogów,
opóźni się ze wzgledu  na końcowe prace remontowe
kuchni. Ogłoszenia dotyczące przygotowywania pierogów będą podawane na
niedzielnych Mszach
Świętych. Prosimy o pomoc przy produkcji ! 
 

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 


















FESTIVAL YARD SALE 

We are asking for items in good condition to be donated to this
all important fundraiser. NO LARGE ELECTRONICS or
APPLIANCES. The last drop off date for donations is: 
 ±12 pm
August 11, fr om 9 am

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. 

RETREAT WITH SONJA CORBITT 
St. Kathryn Parish in Hudson, NH presents a very special 2day
event, Love the WordTM featuring Sonja Corbitt, the Bible
Study Evangelist  in her only scheduled Northeast appearance 
onFriday, Sept. 21 at 7 pm and on Saturday, Sept. 22 from 9 am
± 3 pm.Join us for what promises to be a fulfilling and uplifting
retreat ± all men, women, encouraged to attend! In addition to
her talks the weekend will include Adoration & Benediction,
Confessions, Evening Prayer, 
$25 Saturday Admission Price. Tickets on Sale Now! Please
call 6038827793 or visit stkathryns.org for further details and
to purchase tickets.
DR. SCOTT HAHN
Dr. Hahn is an engaging Catholic speaker and founder of the St.
Paul Center Dr. Scott Hahn has delivered thousands of popular
talks and academic lectures, nationally and internationally, on a
wide range of topics related to Scripture, Theology and the
Catholic faith. Many of these presentations have been recorded
and distributed by Lighthouse Catholic Media. 
Join us on Saturday, September 15, 2018 St. Mary’s Church
Lynn, MA 9am3:30pm Mass at 4pm $25pp To get your tickets
please: Call St. Mary’s Lynn ± (781) 5984907 or Email Chris
Carmody ccarmody@lynncatholic.org 



MASS INTENTIONS AND DEVOTIONS


Saturday, July 28
4:45PM  śp. Helen Podles int. Holy Rosar y Sodality
Sunday, July 29
8:00AM± special intention
9:00AM I I  śp. Tomy Molinski int. 
Zbigniew i Zofia Mroczka
II± śp. Kazimierz Ciemiega int. rodziny
11:00AM  r .s. Edwar d Rolak int. Stanley and 
Rosalie Rolak
Monday, July 30


8:00AM  o potr zebne laski dla Zofii Pluzyczka
Tuesday, July 31



8:00AM  r.s. Esther Bogatkowski int. daughter and son 
Wednesday, August 1
6:30PM  w intencji Tomka Owcy z okazji 21 urodzin
Thursday, August 2
8:00AM  r.s. sister Mary Valenta Akalski int. Fr. Chris
Friday, August 3
8:00AM  r.s. Helen Robillard int. Holy Rosary Sodality
Saturday, August 4
4:45PM  śp. Fr anciszka i Henr yka J ankowskich int.
Edward i Krystyna Jankowski
Sunday, August 5
8:00AM± r.s. Alexander Kowalewski int. 
Paula and Gene Niksa
9:00AM I I  r .s. Mar ia and Ludwig Bochniak int. 
Wojciech Krzysten
II± śp. Jozef i Helena Mroczka int. 
Weronika Mroczka
11:00AM  r.s. Monika and Ignacy Kozlowski int. Stanley 
and Rosalie Rolak

MEMORIAL CANDLE SCHEDULE FOR JULY

Blessed Altar Candle
In memory of Harry Gallant given by wife
In memory of Sophie Lukaszek
In memory of Marshalkowski family given by Alice Moninski
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 
In memory of Judie Nalewajk given by 
Shirley and Gene Minarik
Infant of Prague
In memory of Leo and Viola Bergeron given by Shirley and
Gene Minarik



FINANCIAL BLESSINGS: 

Weekly  $1,689.00 Online Giving  $120.00,
Fuel  $47.00, Renovation Fund $12.00 

Partners in Charity  AmountNeeded $2,417.00 to reach
our goal!
THANK YOU
Online Giving  www.standrewbobola.com

Shaw-Majercik Funeral Home

All your printing needs
under one roof.

“Because We Care”

1-800-332-8247

Richard D. Majercik

www.PrintTheSky.com

48 School St. • 943-6278 • Established 1910

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
784 Page Blvd. • Springfield, MA
413-731-9213•www.mass-signs.com

Contact Robert Brooks to place an ad today!
rbrooks@4LPi.com or (800) 477-4574 x6344
FOREIGN & DOMESTIC • EMISSIONS DIAGNOSTICS
A/C SERVICE • COMPUTERIZED 4 WHEEL ALIGNMENTS
OIL CHANGES • TIRES
We are here for all your professional Automotive Needs
Jason Rousseau - Master Technician • Ph: 508.461.6591 • Fax: 508.461.6592

LET US PLACE
YOUR AD HERE.

199 Oxford Ave., Dudley, MA • ProAutomotiveMa.com

THIS SPACE IS
AGNIESZKA E. SHANAHAN, DMD Carmela Manzaro
Realtor
Family Dentistry
239 Main Street
Cell:
Spencer, MA 01562
774-696-0193
Tel: 508.885.6965
Mowimy po polsku

carmelagoodrich@msn.com

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

St. Andrew Bobola, Dudley, MA
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