
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU  

W UROCZYSTOŚCIACH I SPOTKANIACH  

W PARAFII ŚW.JANA PAWŁA II 

490 STATE STREET, PERTH AMBOY NJ 08861 

25 września              11:00 

23  października     11:00 

20 listopada            11:00 

04 grudnia             11:00 

22 stycznia             11:00 

26 lutego                11:00 

19  marca              11:00 

09  kwietnia           11:00 

07 maja                 11:00 

20 maja 10 lat „Wakacji z Panem Bogiem” 5:00 PM 

23 lipca                                 Spływ pontonowy 

11-14 sierpnia                         Piesza Pielgrzymka do Amerykańskiej Czestochowy 

23 października                         Spotkanie uczestników „Wakacji z Panem Bogiem” 

20 listopada                          Zabawa Andrzejkowa 

04 grudnia                            Spotkanie z Mikołajem  

08  stycznia                             Jasełka 

22 stycznia                            Dzień Babci i Dziadka 

26 lutego                               Zabawa Karnawałowa  

 12 marca                                Movie Night   

 9 kwietnia       Kiermasz Wielkanocny i Śniadanie Parafialne 

KONKURSY: 

do 25 września               „Moje wspomnienia wakacyjne” 

do 18 października          „Św.Jan Paweł II-Patron naszej parafii” 

do  20 grudnia                „Świąteczny stroik ” 

do 4 kwietnia                „Palmy Wielkanocne” 



 

ZAPRASZAMY NA PRZYSZŁY ROK 



A organizatorzy.....no cóż dziękują wszystkim, którzy im w tym 
pomogli tzn opiekunom, którzy poświęcili swój czas , wielu 
polonijnym instytucjom, które zadbały aby sprawić więcej radości 
różnymi niespodziankami: PSFCU, UPCU, Lowell Food, Adamba, 
Nassau Meat Market-Kiszka,Kangur, PNC i wiele innym.  
Wspomnienia zostały utrwalone na pięknych fotografiach, które są już 
zamieszczone na stronie parafii  
http://johnpaulsecond.com/pl/00345,galeria,00277 
 
Zapraszamy na przyszły rok do malowniczych zakątków Lake George, 
do miejsca które przez tydzień tętni polskością, pokazuje gdzie tkwi 
największa radość życia .Wszystko to dzięki Ojcom Redemptorystom 
z parafii w Perth Amboy NJ z o.Waldemarem pomysłodawcą dzieła, 
które każdego roku urzeka i jak mówi Ola z NY „Będę tańczył przed 
twoim tronem i oddam tobie chwalę i nic już nie zamknie mi  
ust żaden mur i żadna ściana , największa nawet tama już nie nie 
zatrzyma mnie nie. Teraz cały czas chodzę po domu i śpiewam tą 
piosenkę. Wydaje mi się że chyba mocniej kocham Pana Jezusa.” 
A my wszyscy jesteśmy bogatsi o kolejne piękne chwile, które 
zapisały się w naszej pamięci, które pozostawiły ślad, który być może 
będzie inspiacją do pełniejszej samorealizacji w oparciu o  wartości 
naszej ludzkiej egzystencji. A wszystko to jest najlepszym 
dowodem,że można połączyć w jedną całość te wszystkie oczekiwania 
i ofiarować jako prezent tę niezapomnianą, wakacyjną przygodę  
z Bogiem i drugim człowiekiem. 

OPIEKUNOWIE OPIEKUNOWIE 

O.Waldemar Łątkowski, Kasia Pawka, o.Łukasz Drożak 

S.Bożenka 

http://johnpaulsecond.com/pl/00345,galeria,00277


Pięć warunków  
dobrej spowiedzi 

 
 
 

Rachunek sumienia 
 
 

Żal za grzechy 
 
 
Mocne postanowienie 

                                 
 poprawy 

 

 
Wyznanie grzechów 

 
 

Zadośćuczynienie  
(Bogu i bliźnim) 

Jak dobrze wiemy, codzienne życie w NJ nie daje nam takiej 

możliwości zbliżenia się z naszymi dzieciakami w takim stopniu gdyż 

nieustanna gonitwa za "dobrem" nas zżera i czasem jest bardzo ciężko 

się oderwać od tej brutalnej codzienności.Te dwa dni dały nam tyle 

radości ile pewnie cały rok by nam nie dał.”  

Jak widać z powyższych wypowiedzi taka forma wypoczynku zdaje 
egzamin, daje radość i pozwala wyzwolić się z więzów zależności 
technicznych czyli brak komórek, komputerów, telewizji , bo taki 
wymóg stawia o.Waldemar wszystkim uczestnikom jest wskazana.  
A zagadnienia religijne pozwalają umocnić się w wierze i dostrzec 
najpiękniejsze wartości. W dużej mierze doskonali się język polski, bo 
nie można ukrywać ,że cały tydzień dominuje właśnie nasz ojczysty 
język i co ciekawe nie słychać narzekań...A w ośrodku wszyscy 
zwracają uwagę i zadają pytania Where are you from?.Przedłużenie 
nauki w polskich szkołach wzbogacone o dodatkowe elementy jakże 
istotne w wychowaniu młodego pokolenia zdają egzamin! 
Ten tydzień na długo pozostanie w pamięci uczestników. Tegoroczne 
„Wakacje z Panem Bogiem” zakończyły się, cel został osiągnięty , 
temat zrealizowany. Warto tu nadmienić, że 5 warunków dobrej 
spowiedzi to elementy pozwalające nam na udoskonalenie swojej 
egzystencji. Symboliczne palenie grzechów z wcześniejszą obietnicą 
poprawy zrobiło wielkie wrażenie nie tylko na dzieciakach ale też na 
nas dorosłych. Podanie sobie dłoni, spojrzenie w oczy i szczere 
przepraszam to bardzo dużo!!! Dlatego z takimi pozytywnymi  
wspomieniami wyjechali niektórzy a słowa Weroniki i Olivii mówią 
same za siebie... „To dużo zabawy, miłe wspomnienia, dużo nowych 
przyjaciół, młodość  oraz zaangażowani księża i opiekunowie. 
Niesamowite, piękne miejsce dookoła osrodka oraz świetnie     
 zorganizowane dni dla nas   wszystkich. Wszystkie te 
 wydarzenia spowodowały  niezapomniane, szczęśliwe 
 wakacje jakie kiedykolwiek  miałyśmy. Dziekujemy 

organizatorom tej wspanialej oazy!” 



Z pewnością wypowiedź rodzica jest 
dla organizatorów motywacją do 
kontynuacji ale też dla innych  
rodziców inspiracją do zatrzymania        
i się na moment i doświadczenia        
czegoś co umyka w codzienności…” 
To były wyjątkowe wakacje w 
wyjątkowym miejscu!  
Uczestniczyłam w nich po raz 
pierwszy i  już od początku pobytu 

dało się wyczuć ciepłą, przyjacielską atmosferę oraz wieź, która 
łączyła ze sobą ludzi.  
   W czasie tych kilku dni uświadomiłam sobie, jak cenny jest czas, 
który poświęcamy drugiej osobie – tak bezinteresownie! Jak ważna 
jest szczera, bezpośrednia rozmowa i bycie po prostu „sobą”, a co 
najistotniejsze, że najważniejszy w życiu jest Bóg i modlitwa. ‘’  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontynuując myśl  pojawiają się jakże budujące i wymowne w swoim 
rodzaju wypowiedzi innych rodziców, którzy przyjechali po dzieci po 
tygodniu, zdecydowali się na przedłużenie pobytu z dziećmi i urzekło 
ich miejsce...:” Dopiero dzisiaj wróciliśmy z Lake George. Dzieci były 
bardzo zadowolone z ich pierwszego takiego wyjazdu z Ojcem . Po 
raz pierwszy były poza domem tak długo i chyba to my rodzice więcej 
to przeżywalismy aniżeli oni. 
Piszą się na następny rok gdyż poznali fajnych kolegów i mieli 
świetną zabawe.(...)Samo miejsce nas bardzo zaskoczyło nie tylko  
z jego piękna ale jak YMCA kładzie wszelkie starania aby związać  
i umacniać więzy rodzinne.Przez te dwa dni pobytu tam i wspólnej 
zabawy czy to na plaży czy na sportowych boiskach a później  
w domku bez telewizji czy gier komputerowych zbliżył z naszymi 
dziećmi i poznaliśmy ich lepiej z innej strony. 

OPIEKUNOWIE 

o.Waldemar o.Łukasz 

Gosia Janiga 
Krystyna Ignatowicz Paweł Kuzniar Kasia Pawka 

Joanna i Mirosław  Kwiatek 

Aneta Konopko 

Jadwiga Obara 

Andrzej Rzaca 

Małgorzata i Tomasz Skrodzki 

 

 

Madzia Slaski 

Asia Dworakowski 

Ania Bobrowska 

Magda Domaradzka 

Marzena i Sławomir Rosa 

Monika i Paweł Wyczawski 



BOBROWSKA ANNA 

KONOPKO ANETA 

ROSA MARZENA 

WYCZAWSKI MONIKA 

Bobrowska Isabelle    

Janiga Nicolas   

Konopko Amelia   

Rosa Jacob    

Wyczawski Łukasz   

Wyczawski Weronika  

GRUPA FIOLETOWA 
 

Trudno tu nie wspomnieć o miejscu, którego urok zachwycał . Już 

przekraczając granice Silver Bay YMCA można było się zorientować, 

że to miejsce ma w sobie coś wyjątkowego. Ośrodek położony nad 

samym Lake George zachwycał o każdej porze dnia i nocy. 

Przebywająca na obozie Maja z Polski powiedziała:”Byłam pierwszy 

raz i bardzo mi sie podobało. Wyjazd ten był idealnym sposobem na 

bliższe poznanie Boga, był to również czas miłego odpoczynku  

w przepięknych okolicznościach przyrody.”I rzeczywiście region 

Adirondack ma w sobie urok : zachwyca, czaruje i przyciąga...Takiego 

zdania była większość tych, którzy przybyli do Silver Bay aby 

zgłębiać tajemnice 5 warunków dobrej spowiedzi. Małgorzata  

z Nowego Jorku powiedziała „W tym roku na Wakacje z Panem 

Bogiem udało się nam wybrać całą rodziną . Dla naszych dzieci i dla 

mnie był to trzeci już camp i stwierdzam że to , co zapoczątkował 

ojciec Waldemar  z parafii w Perth Amboy  musi trwać dalej . Zdaję 

sobie sprawę , ile pracy i wysiłku kosztuje zorganizowanie takich 

kolonii dla naszych dzieci , jaka odpowiedzialność ciąży na 

organizatorach …tym większa jest nasza wdzięczność dla tych, którzy 

chcą jeszcze poświęcać swój czas dla innych . Dzięki takim ludziom 

nasze dzieci mogły spędzić kilka wakacyjnych dni  w piękny  

i bezpieczny sposób ,wśród rówieśników , bawiąc się na świeżym 

powietrzu, pływając w pięknym i czystym jeziorze , rozmawiając  

o Bogu , a wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody ! Silver 

Bay to na prawdę cudowny zakątek ,może dlatego przyciągnął nas juz 

drugi raz :)  Jako mama polecam wszystkim innym rodzicom i ich 

pociechom Wakacje  z Panem Bogiem , a jako opiekun namawiam 

innych do współpracy- wyświadczając przysługę innym ,dajemy 

szansę sobie samym na spędzenie tych kilku wakacyjnych chwil bliżej 

swoich dzieci i swoich rodzin :) ‘’  



„Zachwyca, wciąga i  niesie wielką radość......” 

Kolejne wakacje, kolejne oczekiwania i mnóstwo pomysłów jak 
spędzić czas, co podarować swoim pociechom... Kolejny raz 
naprzeciw tym oczekiwaniom i wszystkim potrzebom rodziców  
i ich dzieci wyszedł proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Perth 
Amboy, NJ, ojciec Waldemar Łątkowski, organizując "Wakacje  
z Panem Bogiem". 
Jest to tygodniowy obóz dla całych rodzin, który napełnia radością  

i wprowadza w ten, jakże długo oczekiwany przez wszystkich, czas 

wypoczynku i przygody. W tym roku został zorganizowany w Silver 

Bay nad Lake George w stanie Nowy Jork, w dniach od 29 czerwca do 

5 lipca. 

"Kiedy pierwszy raz przyjechałam na 'Wakacje z Panem Bogiem' 

myślałam, że to tylko przedłużenie lekcji religii. Ależ nie! – mówi 12–

letnia Weronika. – Codziennie rano, po pysznym śniadaniu, mieliśmy 

zajęcia grupowe, uczyliśmy się jak przystępować do sakramentu 

pojednania, robiliśmy plakaty, graliśmy w gry, zawiązywały się 

przyjaźnie. Kiedy była msza święta, fajne piosenki i ciekawe kazania 

pomagały nam lepiej w niej uczestniczyć. Jeszcze było dużo zabaw, 

zajęć sportowych, były pokazy talentów, wspinaczka na ścianie, 

pogodne wieczory... Było też dużo czasu na pływanie lub granie  

w piłkę. Mam nadzieję, że przyjadę też w przyszłym roku i będzie tak 

samo fascynująco jak było teraz". 

Z podobnymi wrażeniami wyjechała większość uczestników, a było 

ich w tym roku około 

120 z różnych 

zakątków stanów 

sąsiadujących z New 

Jersey. 

 

 

 

GRUPA POMARAŃCZOWA 

KWIATEK JOANNA 

KWIATEK MIROSŁAW 

SKRODZKI TOMASZ 

Cyparski Dominique 

Dworakowski Kasper 

Jablonski Karol 

Jędruczek Anthony 

Konopko Anna 

Malinowski Natalia 

Rogowska Paulina 

 

Równa Eliza 

Rusch Julia 

Rzaca Violetta 

Skrodzki Adam 

Slaski Mateusz  

Trzaska Zuzanna 

Wojnar Natalia 

Zaguła Claudia 



GRUPA NIEBIESKA 

SKRODZKI MAŁGORZATA 

IGNATOWICZ KRYSTYNA 

JANIGA MAŁGORZATA 

SLASKI MAGDALENA 

Brzostowski Kamil 

Boksz Andrew 

Domaradzki Kamil 

Flis Antoni 

Ignatowicz Gabriela 

Iskrzycki Roch 

Jabłoński Magdalena 

Janiga Lucas 

Janiga Matias 

Konopko Damian 

Kraśnicka Maria 

Lewandowski Eric 

Łapinska Aleksandra 

Malinowski Kacper 

Przedworska Weronika 

Przedworska Zofia 

Rzaca Veronica 

Skrodzki Gabriela 

Smieszek Oscar 

Tanculski Brian 

Trembowska Karolina 

Turowska Kinga 

Wichowski Zuzanna 

Wolman Victoria 

Wojnar Gabriela 

Zabielski Olivia 

Zuraw  Nicholas 

SOBOTA  5 LIPCA 

 

8:00 Msza św. 

9:00 śniadanie  

9:30 czas sprzątania  

9:30-10:30 claiming wall 

11:00 Wyjście z pokoi i wyjazd do domu 



PIĄTEK  4 LIPCA 

ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU 
 

7:30 modlitwa poranna 

8:00 śniadanie  

9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć 
9:30 - 11:00 praca w grupach 

11:15 parada 

12:00 lunch 

1:00-4:00 sala gimnastyczna/plaża/claiming wall 

4:45 Msza św. 

5:45 kolacja 

6:45 Audytorium-podsumowanie-Dobry Pasterz 

9:30 modlitwa i cisza 

10- konferencja dla rodziców 

GRUPA  ŻÓŁTA 

ROSA SŁAWOMIR 

DOMARADZKA MAGDALENA 

DWORAKOWSKI JOANNA 

WYCZAWSKI PAWEŁ 

Boksz Martin 

Calanna Alessandro 

Dera Nicola 

Dopierala Karol 

Falba Olivia 

Falba Weronika 

Jabłoński Olivia 

Kasztelan John 

Krupa Natalia 

Kwiatek Patricia 

 

Makus Michelle 

Pawka Marta 

Rutkowski Maya 

Rzaca Victoria 

Sadelski Caroline 

Sadelski Michael 

Stolarczyk Aleksandra 

Ziarnik Matthew 

Zółtek Caroline 

Żuraw Timothy 



GRUPA CZARNA 

PAWKA KATARZYNA 

OBARA JADWIGA 

RZĄCA ANDRZEJ 

KUŹNIAR PAWEŁ 

Domaszewski Piotr 

Dworakowski Michael 

Gil Dawid 

Gil Klaudia 

Guziak Małgorzata 

Halecki Patrick 

Ignatowicz Robert 

Iwanicki Gregory 

Jędruczek Natalia 

Kasztelan Tomasz 

Klin Maja 

Korytkowski Kosma 

Kwiatek Bernard 

 

Kwiatek Piotr 

Lubarski Victor 

Pawka Urszula 

Pawłowska Natalia 

Sadlocha Steven 

Smykowski Justine 

Sokolnicki Natalia 

Tanculski Amanda 

Turula Agata 

Ukowski Michał 

Zablocki Adrian 

Zablocki Daniel 

Zagula Dominika 

CZWARTEK  3 LIPCA 

SZCZERA SPOWIEDŹ 
 

7:30 modlitwa poranna  

8:00 śniadanie 

9:15-10:30 praca w grupach 

9:15 - 11:00 sakrament pojednania wszystkich-spowiedź 

11:15 Msza św 

12:15 lunch 

2:00-4:00 wyjście w góry 

4:45 nauka śpiewu 

5:45 kolacja 

7:00 Wieczór z Janem Pawłem II 

9:30 modlitwa i cisza nocna 

9:30-10:30 konferencja dla rodziców 



ŚRODA 2 LIPCA 

MOCNE POSTANOWIENIE [POPRAWY 
 

7:30 modlitwa poranna 

8:00 śniadanie 

9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć 
9:30 - 11:00 praca w grupach 

11:15 Msza św.(kaplica) 

12:15 lunch 

1:45-4:45 wyjście w góry 

5:45 kolacja 

7:00-9:30 ognisko-palenie grzechów  

9:30 modlitwa i cisza nocna 

9:30-10:30 Zło wokół nas- 

PROGRAM CAMPU 

NIEDZIELA  29 CZERWCA 

Sakrament pojednania 

4:00 rozdzielenie pokoi 

5:00 Msza św (kaplica) 

6:00 kolacja 

7:00 spotkanie organizacyjne i podział na grupy 

8:00 dyskoteka  

10:00 modlitwa i cisza nocna 



PONIEDZIAŁEK  30 CZERWCA 

RACHUNEK SUMIENIA 
 

7:30 modlitwa poranna 

8:00 śniadanie 

9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć 
9:30 – 11:00 praca w grupach 

11:15 Msza św.(kaplica) 

12:15 lunch 

2:00-4:00 zajęcia sportowe, pływanie 

4:30-5:00 spotkanie dla rodziców (plaża) 

4:30-5:30 nauka śpiewu  

5:45 kolacja 

7:30 ognisko– Przepraszamy się wzajemnie! 

9:30 modlitwa i cisza nocna 

9:30-10:30 spotkanie z o.proboszczem dla młodzieży  

WTOREK 1 LIPCA 

ŻAL ZA GRZECHY 
 

7:30 modlitwa poranna  

8:00 śniadanie 

9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć 
9:30 - 11:00 praca w grupach 

11:15 Msza św.(kaplica) 

12:15 lunch 

2:00-4:00 zajęcia sportowe, pływanie 

4:45 nauka śpiewu 

5:45 kolacja 

7:30 pokaz talentów (Morse Hall) 

9:30 modlitwa i cisza nocna 

9:30-10:30 godzina z o.Łukaszem dla młodzieży 


