
 

 

 

Parafia św.Jana Pawła II 

490 State St. Perth Amboy NJ 08861 

www.johnpaulsecond.com 

 

PROGRAM SPOTKAŃ 

22 lipca  SPŁYW PONTONOWY 

10-13 sierpnia  PIESZA PIELGRZYMKA 

27 sierpnia SPOTKANIE PO CAMPIE 

każdy trzeci piątek miesiąca  CZUWANIA MODLITEWNE 

każda pierwsza sobota miesiąca  APEL FATIMSKI 

16 lipca, 20 sierpnia, 15 pazdziernika, 19 listopada,  

10 grudnia   KRĘGI BIBLIJNE DLA DZIECI I RODZICÓW 

8 pazdziernika, 26 listopada, 10 grudnia, 21 stycznia, 

 11 lutego, 25 marca, 22 kwietnia i 6 maja MSZA SW.  

W INTENCJI UCZESTNIKÓW „WAKACJI Z PANEM BOGIEM” 

26 listopada – zabawa andrzejkowa dla dzieci 

10 grudnia – po Mszy spotkanie z Mikołajem  

17 grudnia-odwiedziny podopiecznych Sióstr w Woodbridge  

21 stycznia - Dzień Babci i Dziadka 

11 lutego - zabawa karnawałowa dla dzieci 

04 marca - movie night dla młodzieży  

18 marca-odwiedziny podopiecznych Sióstr w Woodbridge  

25 marca – Śniadanie Parafialne i Kiermasz  

KONKURSY: 

do 26 września      „Wakacyjne wspomnienia” 

do 17 października     „Św. Jan Paweł II-Patron naszej parafii” 

do 19 grudnia              „Świąteczny stroik” 

do 16 stycznia            „Kocham moich dziadków” 

do 13 lutego                „Moi rodzice i rodzina” 

WAKACJE Z PANEM BOGIEM 

2-8 LIPCA 2017 

www.johnpaulsecond.com 

http://www.johnpaulsecond.com


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  



nawet przeciwnikami w niejednym meczu, ale do historii przejdzie 
znakomita zabawa jaką mieliśmy wszyscy podczas rewelacyjnego meczu 
koszykówki nasze Siostry kontra pracownicy Ośrodka. Początkowy żart, stał 
się okazją do pokazania ogromnej klasy i talentu siostry Magdaleny i siostry 
Agnieszki wspieranych przez Anie Kwiatek. Myślę, że takiego podziwu i 
aplauzu mogliby sobie życzyć profesjonalni zawodnicy. Emocje sięgały 
szczytu 
Punktem kulminacyjnym tygodniowego pobytu, którego tematem był 
różaniec i Objawienia Fatimskie było przedstawienie wyreżyserowane przez 
opiekunów i pastuszków z Fatimy. Prezentacja multimedialna a później 
inscenizacja kolejnych tajemnic fatimskich jeszcze mocniej utrwaliła 
omawiane zagadnienia. Nie sposób pominąć też wcześniejszego pokazu 
talentów, w którym podziwialiśmy mistrzów parkietu, muzyków czy 
rodzinny duet. Z podziwem wsłuchiwaliśmy się w płynące akordy i któż to 
wie może kiedyś w przyszłości usłyszymy o tych wielkich bohaterach! 
Jeszcze jedna rzecz o której chciałabym wspomnieć, podczas codziennych 
Mszy św. grało 10 gitarzystów wraz z o. Łukaszem. Na takich wyjazdach na 
ogół jeden gitarzysta to skarb, a tu aż tylu. Usłyszałam, że jest tez efekt 
zaangażowania wspomnianego o. Łukasza, który znajduje czas na to żeby 
uczyć chętne dzieci. Brawo! 
Patrząc na p. Kasie i o Waldemara zastanawiałam się skąd biorą siłę na to 
wszystko co robią od tylu lat. I nie mam wątpliwości- to Boska interwencja. 
Oby tych sił starczyło im jeszcze na długo a do pomocy nie zabrakło 
otwartych serc i oddanych rodziców. W końcu są to rodzinne „Wakacje z 
Panem Bogiem” 
Agnieszka Kantorowska 
 

 

OPIEKUNOWIE 

S. Agnieszka S.Magda 

Agnieszka  

Kantorowska 

 Asia Kwiatek 

Gosia Janiga 

Ania Bobrowska Asia Przedworska 

OPIEKUNOWIE 

Lucynka Gryczyńska 

Monika Bobik 

Magda Domaradzka 

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

Wiola Sudol 

Ania Kwiatek 

Ula Pawka 

Bożenka Gawełko 



O mój Boże, wierzę w Ciebie, 

 uwielbiam Cię, 

 mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. 

 Proszę Cię o przebaczenie 

 dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,  

nie uwielbiają Ciebie, 

 nie mają w Tobie nadziei  

i nie kochają Cię. 

W tych jakże  "zwirtualizowanych" czasach, wydaje się, że młodzież i dzieci 
nie potrafią już tak żyć, a okazuje się, że świetnie sobie z tym radzą. Zamiast 
zamykania się w świecie nierealnym otwierają się na drugiego człowieka, na 
bezpośredni kontakt. Nie widać aby komukolwiek brakowało internetu. 
Dzieci i młodzież ze sobą rozmawiają, grają, bawią się, nie ma czasu na 
nudę. Dobrym pomysłem jest obecność uczestników w bardzo różnorodnych 
grupach wiekowych. Dzięki temu młodsi i starsi wspierają się nawzajem, 
starsi uczą się odpowiedzialności za młodszych.  Jest to naprawdę 
wzruszające jak obserwuje się dorosłą młodzież cierpliwie zajmującą się 
paroletnimi a nawet paromiesięcznymi maluszkami. Zabawiają ich, 
rozmawiają, jak trzeba to noszą na rękach. Nie niecierpliwią się gdy do gry 
starszych wkrada się maluszek i stając w środku koła przechwytuje piłkę. 
Spokojnie pozwalają mu strzelać gole. Ze zrozumieniem wysłuchują ich 
problemów i dyskutują, w dodatku robią to po polsku. Niejednokrotnie 
starsze dzieci rozmawiają między sobą, bez obecności dorosłych, właśnie po 
polsku. To miłe zaskoczenie, balsam dla duszy rodzica Polaka. To nagroda 
dla nas dorosłych za wysiłek jaki wkładamy w to aby język polski był żywy 
w naszych domach. Dzieci również pięknie czytały po polsku, śpiewały. 
Mieliśmy okazje zauważyć to podczas codziennych Eucharystii, rozważań 
różańcowych jak też i to kolejne, miłe zaskoczenia, dzieci (ja obserwowałam 
-11-12 laków) posiadają ogromną wiedze. Potrafią odpowiadać na bardzo 
różne pytania, rozmawiać i dyskutować niemal na każdy temat, ich 
znajomość tematów religijnych jest imponująca. Ogromny szacunek dla 
rodziców i wychowawców religijnych. Ich dzieci podejmują tematy przy 
których my dorośli niejednokrotnie musimy się mocno nagłowić.  
I przypomnę, że to wszystko po polsku.  
Jak już wspomniałam nasz odpoczynek był bardzo aktywny, od tańców  
i zabaw 
integracyjnych 
rewelacyjnie 
prowadzonych 
przez siostrę 
Magdalenę, przez 
bieganie po 
rozleglej trawie, 
wspinanie się na 
ściankach, 
wyprawę w góry, 
aż po korzystnie z 
wielu boisk 
sportowych. Nasi 
polscy chłopcy 
świetnie sobie 
radzili z dorosłymi 



Jesteś perłą w życiu mym..... 
  
Fragment refrenu 
piosenki, która była 
przewodnią myślą 
podczas niedawno 
zakończonych „Wakacji  
z Panem Bogiem”, cały 
czas pobrzmiewa mi  
w uszach. 
  
Taką perełką w życiu 
Polonii są organizowane 
od 10 lat „Wakacje  
z Panem Bogiem”. Te 
Wakacje, to połączenie 
odpoczynku dla 120 
dzieci, z nauką o Bogu  

i rozszerzaniem języka polskiego. Wydaje się to zbyt trudne do osiągnięcia  
a jednak jest to możliwe. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu grupki 
opiekunów, ogromowi włożonej pracy, szczególnie o. Waldemara i p. Kasi 
Pawki, którzy całe przedsięwzięcie niestrudzenie od tylu lat planują z rocznym 
wyprzedzeniem, udaje się to doskonale. 
Nic więc dziwnego, że już od paru lat słyszę od moich znajomych o tej 
inicjatywie, jaki to wspaniały wypoczynek połączony z rekolekcjami, jak dużo 
dobrego ich dzieci wynoszą z tego obozu-kolonii, jacy wszyscy są zachwyceni. 
Było mi nawet trochę żal, że moje dzieci są już „za dorosłe” i nie kwalifikują się, 
aby moc w tym uczestniczyć. I właśnie w tym roku spotkała mnie ogromna 
niespodzianka. Jakiś czas temu zadzwoniono do mnie z pytaniem, czy nie 
zechciałabym pojechać jako opiekun na "Wakacje". Byłam wzruszona  
i zaszczycona zaufaniem jakim mnie 
obdarzono, a równocześnie mogłam 
zrealizować moje marzenie obecności 
na tych Rekolekcjach. 
Pojechaliśmy. Już od pierwszego 
momentu byłam zachwycona 
miejscem w jakim "Wakacje" się 
odbywają. To piękny ośrodek w Silver 
Bay YMCA przy Lake George, 
położony nad jeziorem otoczonym ze 
wszystkich stron górami i lasami. 
Malownicza okolica przywołuje na 
myśl wakacje spędzane w Polsce. Wokół cisza i spokój, ogarniająca nas z każdej 
strony zieleń, idealne miejsce do odpoczynku i refleksji. Ale tutejszy odpoczynek 
to nie odpoczynek na kanapie a czas spędzony bardzo aktywnie. Na obozie 
obowiązuje zakaz używania telefonów i wszelkiej elektroniki. prowadzonych 
zajęć edukacyjnych. To był tez czas na rozwój duchowy, poszerzenie wiedzy 
katolickiej.  

GRUPA  ŻÓŁTA 

ANNA BOBROWSKA 

Bożena Gawełko 

Wioletta Sudol 

Anna Bobrowska/ ZABŁOCKI DANIEL 

Bobik Filip 

Makus Melanie 

Tribus Nicola 

Włodyka Wiktor 

Gawełko Bożena/ CHROBAK BASIA 

Gawełko Alexandra 

Gawełko Olivia 

Bobrowski Isabelle 

Ludwiszewski Matthew 

Sudol Wioletta/ IWANICKI GRZEGORZ 

Sudol Emily 

Trembowska Michalina 

Przedworski Andrzejek 

Dziekonski Maciej  



GRUPA POMARAŃCZOWA 

MAGDALENA DOMARADZKA 
Małgorzata Janiga 

Joanna Przedworska 
 

Magdalena Domaradzka  

Doliński Natalia 

Pawlus Dominic 

Przedworska Faustyna 

Przedworski Andrzej  

Jablonski Patryk 

Rogowska Gabriela 

Małgorzata Janiga 

Boksz Emily 

Chrobak Julia 

Gawełko Max 

Gryczyńska Anna 

Janiga Nicolas 

Joanna Przedworska  

Kremer Kevin 

Łuczaj Oscar 

Rembisz Jakub 

Solarz Maya 

Sudol Olivia 

 

 

 

SOBOTA  8 LIPCA/opiekunowie 

8:00 śniadanie 

8:30 czas sprzątania i pakowania 

 9:00 Msza św./rozdanie nagród i dyplomów 

11:00 Opuszczenie pokoi i wyjazd do domu 



PIĄTEK  7 LIPCA/ grupa czerwona 

OBJAWIENIA FATIMSKIE/SIOSTRY 
 

7:30 modlitwa poranna 

8:00 śniadanie  

9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć 
9:30 - 11:00 praca w grupach/podział na dwie grupy 

11:15 Msza św 

12:00 lunch 

1:00-5:00 sala gimnastyczna/plaża/

climbing wall 

5:45 kolacja 

6:30 Audytorium-podsumowanie-

przedstawienie 

GRUPA FIOLETOWA 

S.MAGDALENA OLESZKOWICZ 

Agnieszka Kantorowska 

Ula Pawka 

s.Magdalena          

Wojnar Natalia 

Zaguła Claudia 

Jędruczek Anthony 

Milewski Michael 

Gwizdz Alexander 

Król Jacob 

Pawka Urszula 

Gryczynska Helena 

Malinowski Natalia 

Kowalski Erick 

Konopko Anna 

Smieszek Feliks 

Kantorowska Agnieszka 

Falandysz Gabriela 

Jabłoński Karol 

Rzaca Violetta 

Siek Izabella 

Smola Nikola 

Trzaska Zuzanna 

 



GRUPA CZERWONA 

S.AGNIESZKA TYNIEC 

Lucyna Gryczyńska 

s.Agnieszka 

Janiga Matias 

Janiga Lucas 

Rembisz Emilia 

Solarz Adrian 

Agudelo Isabelle 

Dolinski Mateusz 

Nadolny Piotr 

 

Lucyna Gryczyńska 

Równa Eliza 

Sroka Alexandra 

Wielgat Emilia 

Łapiński Jakub 

Jablonski Natalia 

Ludwiszewska Veronica 

Matlak Oscar 

CZWARTEK  6 LIPCA/ grupa żółta i pomarańczowa 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

7:30 modlitwa poranna  

8:00 śniadanie 

9:30-11:00 praca w grupach 

11:15 Msza św 

12:15 lunch 

1:00-4:00 pływanie/ścianka 

4:45 śpiew/spotkanie opiekunów z o.proboszczem 

5:45 kolacja 

6:30 pokaz talentów 

9:30 modlitwa i cisza nocna 



 ŚRODA 5 LIPCA/grupa fioletowa 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

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 pływanie, zajęcia sportowe 

5:45 kolacja 

6:45-9:30 różaniec/procesja z lampionami 

9:30 modlitwa i cisza nocna 

9:30-10:30 spotkanie dla opiekunów 

GRUPA ZIELONA 

JOANNA KWIATEK 

Monika Bobik 

Anna Kwiatek 

Kwiatek Joanna  
Makus Michelle 
Dusznik Emila 
Boksz Andrew 
Maziarz Zuzanna 
Piszczatowski Anna 
Sudol Katie 
Falandysz Angelika 
Rogowski Dominik 
Malec Paulina 
Kwiatek Anna 
Konopko Damian 
Przedworska Zofia 
Trembowska Karolina 
Zuraw Nicholas 
Łuczaj Łukasz 
Kasprzak Michael 
Matlak Julia 
Bobik Monika 
Góżdż Zuzanna 
Okulewicz Amelia 
Kania Eva 
Kasprzak Anna 
Rzaca Veronica 
Lapinski Aleksandra 
Krasnicki Maria 
Wichowski Zuzanna 



GRUPA NIEBIESKA 

KATARZYNA PAWKA 
O.WALDEMAR ŁĄTKOWSKI 

O.ŁUKASZ DROŻAK 
K.Pawka 
Jablonski  Magdalena 
Jablonski Olivia 
Rzaca Victoria 
Żółtek Caroline 
 Iwanicki Grzegorz 
Łuczaj Marcin 
Malinowski Kacper 
Wielgat Anna 
o.Lukasz  
Boksz Martin 
Domaradzki Kamil 
Perkowski Olivia 
Przedworska Weronika 
Zabłocki Daniel 
Konarzewski Kevin 
Wojnar Gabriela 
Wolman Victoria 
o.Waldemar 
Ogara Anna 
Chrobak Basia  
Pawka Marta 
Rutkowski Maya 
Kwiatek Patricia 
Augustyn Justyna 
Jakubowska Justyna 
Zuraw Thimothy 
Citkowski Kamil 
  

WTOREK 4 LIPCA/grupa zielona 

TAJEMNICE BOLESNE 

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. 

12:15 lunch 

2:00-4:00 wyjście w góry 

4:45 śpiew 

5:45 kolacja 

6:30 ognisko i pieczenie kiełbasek  

9:30 modlitwa i cisza nocna 

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



PONIEDZIAŁEK  3 LIPCA/ grupa niebieska 

TAJEMNICE RADOSNE 
 

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, 

12:15 lunch 

1:00-4:00 plaża, pływanie 

4:10-5:15 śpiew/spotkanie opiekunów z o.proboszczem 

5:45 kolacja 

6:30 boathouse-ognisko i marshmallow 

9:30 modlitwa i cisza nocna 

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



 

PROGRAM CAMPU 

NIEDZIELA 2 LIPCA/opiekunowie  

Różaniec 

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 


