
                 Seventeenth Sunday in Ordinary Time - July 24, 2016 

Give us the bread we need for today: food for our bodies and the bread that makes us one in 

Eucharist.  Forgive our sins each day because we ae willing to forgive the sins of one another. 

Keep us safe and strong in our faith until the end. 

 

Jesus tells us more about our praying: Ask and you shall receive; seek and you will find; knock 

and it shall be opened to you. Jesus never tells us what to ask for; all he tells us is that our Father 

will give us the Holy Spirit – his abiding presence in us and among us. What he is saying is that 

God will give us himself; he is the only good we will need. 

 

God’s one desire for each of us is that we be his children, trusting in his goodness. When we learn 

to pray with trust, then we will also learn to see the goodness of our God in whatever comes to us 

in our daily lives. The Spirit within us will give us the strength and courage we will need to handle 

the situations of our life-journey. 

 

Nothing will be too much for us to handle, because everything is coming to us from the hand of 

our Father whose only purpose for us is union with him, true happiness. 

Jesus teaches us how to pray. How we pray really does make a difference in how we live.  May 

each of us learn to ask our Father for the gift of the Holy Spirit and then trust that he is with us as 

we go about our day.  He will give us everything we need for we are his children whom he loves 

with an everlasting love.  
 
Polish School  
Our Polish School in Boonton continues its function. The new school year for 2016/2017 will begin Sep.10, 

2016 at 9:00 AM. For registration of the children please contact Mrs. Bożena Wieczorek (973) 727-2852 

(Email: jedyna66@gmail.com). 

 

20/20 Winner July 24th Zosia Guzik 

Collection from Last Weekend  July 16/17 : $1,638.00. Thank you for your generosity! 

Please pray for the health of the sick: Bette Kuretich, Gloria Bednar, Krystyna Kalwa, Barbara 

Tyburska, Jeffrey Leonard and Grace Murdock. 

Mass Schedule: 

Sat. July 23rd 5:00PM God’s Blessings for all our Parishoners’ 

Sun. July 24th 9:00 AM + Albina Vnenchak req. Slovak Catholic Sokols Assembley 24 

                       10:30 AM + Francis Figiel 

Mon. July 25th through Fri. July 29th No Mass  

July 26, 27, 28, & 29 No Mass in our church – Fr. Z’s Vacation 

Sat. July 30th 5:00PM + Marion Gowork, zam. żona 

Sun July 31st 9:00 AM + Mary Crestillo 

                        10:30 AM + Susan & Thomas Lopatofsky           

 

               Please remember your parish in your will        

 

 

mailto:jedyna66@gmail.com


 

Siedemnasta Niedziela Zwykła – 24 lipca, 2016 

O Sprawiedliwości Bożej 

Pan Bóg postanowił dać pouczenie Abrahamowi o powodach bliskiego zburzenia Sodomy.  Chciał, aby 

Abraham nie patrzył na zniszczenie Sodomy od zewnątrz, jako na naturalne tylko zdarzenie, ale też i od 

wewnątrz, jako na zamierzone działanie Boże w historii.  Przez pośrednictwo Abrahama ludzie Sodomy 

zaczęli płakać i błagać Boga o uratowanie ich życia.  Natomiast Abraham  „wyłócał się” z Bogiem czy 

zniszczy całe miasto jeżeli znajdzie się tam przynajmniej piećdziesięciu ... czterdziestu, trzydziestu, 

dwudziestu, lub dziesięciu ... sprawiedliwych?   

 

Tym wołaniem o pomoc był nie tylko płacz tych mieszkańców Sodomy, którzy muszieli znosić ucisk swych 

ziomków i apelem do Boga o wymierzenie im sprawiedliwości, ale też i krzyk samych grzesznych 

mieszkańców tych miast. Każdy bowiem grzech, jak krew sprawiedliwego Abla krzyczy do Boga o karę 

(Rdz 4, 10). Aczkolwiek Bóg zna dobrze występki mieszkańców Sodomy i Gomory, to jednak tak jak w 

raju przeprowadzał dochodzenie winy pierwszych rodziców, tak i teraz postanowił udać się do tych miast, 

aby dokładnie dowiedzieć się o rzeczywistości popełnionych tam zbrodni. 

 

Na wzgórzu położonym na wschód od Hebronu, skąd rozciągał się widok na grzeszną Sodomę, 

wstawił się Abraham za grzesznym miastem do sprawiedliwego Boga. To miasto nie przeczuwało, 

że tu, na tym wzgórzu rozegrał się największy dramat historii Starego Testamentu: walka 

modlitwy świętego orędownika ze sprawiedliwością Bożą, mającą ukarać miasto. Nie chodziło 

bowiem Abrahamowi jedynie o wyratowanie Lota, mieszkającego w Sodomie, ale o wszystkich 

jej mieszkańców i całą grzeszną ludzkość. Sodoma bowiem jest dla Abrahama obrazem ludzkiej 

społeczności, którą Bóg powołał przed swój sąd. Jak przy każdym ludzkim sądzie, tak i przy 

Bożym sądzie ważna jest rola pośrednia, czyli w naszych czasach, kapłana, który wstawia się do 

Boga za powierzonymi mu grzesznikami.  Często jednak  oceniamy rolę kapłana tylko po ludzku 

„jako jednego z nas.” 

 

Polska Szkoła 

Polska Szkoła przy naszej Parafii w Boonton kontynuuje swoją działalność. Nowy Rok szkolny 

2016/2017 rozpocznie się 10-go września 2016 o godz. 9:00. Rejestrację dzieci proszę zgłaszać 

do Pani Bożeny Wieczorek: Tel. (973) 727-2852  (Email: jedyna66@gmail.com). 

 

Pierwszo-Sobotnie Nabożeństwo do Matki Bożej.  W Pierwsze Soboty Miesiąca prosimy Matkę 

Bożą Fatimską w naszej Parafii o pokój na świecie oraz o Jej szczególną opiekę nad naszymi 

rodzinami, parafią i naszą ojczyzną. Specjalne nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i okazją do spowiedzi, (zakończone Mszą Świętą) rozpoczyna się zawsze o godz. 6:00 

wieczorem. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

Taca z ostatniego weekendu:  16/17 lipca: $ 1,638.00.  Dziękujemy za hojność. 

 

20/20 Wygrana 24 lipca:  Zosia Guzik 

 
 



 

 

 

                        


