
        Thirteenth Sunday in Ordinary Time – July 2nd, 2017 

Happy Independence Day!  

In the year 1776, on July 4th, Thomas Jefferson's version of the Declaration of Independence was adopted 

by the Continental Congress, which consisted of delegates from all thirteen colonies. The United States of 

America was seeking independence from Great Britain. The Revolutionary War would continue to be 

fought until 1783. 

4th Of July Quotes: Those who will not be governed by God, will be ruled by tyrants. William Penn 

I have lived, Sir, a long time, and the longer I live, the more convincing proofs I see of this truth - God 

governs in the affairs of men, and if a sparrow cannot fall to the ground without His notice, is it possible 

that an empire can rise without His aid? Benjamin Franklin  

It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Do not ever let anyone claim to be 

a true American patriot if they ever attempt to separate religion from politics. George Washington  

 

Liberty without virtue would be no blessing to us. Benjamin Rush 

Please look to our awesome nation, the mighty USA, as a symbol of freedom. It was no easy start for our 

country - nothing good ever comes easily. There were many struggles and many lives were lost during the 

Revolutionary War. Our own lives have struggles, as well, especially our spiritual life. God bless 

America! 

Prayer For Our Pastors Health  

Please continue praying for the health of Fr. Zbigniew 

 

Please Pray for the health of the sick: Gloria Bednar, Barbara Tyburska, Jeffery Leonard, Barbara 

Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Intentions: 

First Collection:  June 24/25:   $1,192.00;   Maintenance: $ 269.00.  Thank you for your generosity! 

  

Intentions Thirteenth Week of Ordinary Time  July 2, 2017  
Sat., July 1, 2017  5:00 PM  1) + Helen Molitoris, req. Nancy Voytac 

                                              2) + Bette Kuertich, req. Irene Molitoris 

Sun. July 2nd           9:00 AM      + Agnes & Jacob Virostek, req. John & Cathleen Bonsiewich 

                          10:30 AM      + Janina & Julianna Lipczuk, req. Michael Lipczuk 

Mon. July 3rd     NO MASS 

Tues., July 4th      7:30 AM      For the health of our Pastor Fr. Zbigniew 

Wed., July 5th      7:30 AM      + Teresa Karcz, req., Husband & Family 

Thurs., July 6th    7:30 AM      Special Intention of Rebecca Settar, req. Thomas Walsh 

Fri., July 7th         7:30 AM       For the health of S and B. 

                             7:30 PM      First Friday Service 

Sat., July 8th        5:00 PM      + Bette Kuertich, req. Nancy Voytac 

Sun., July 9th       9:00 AM     1)  + Irene Benson req. Slovak Catholic Assembly 24 

                                                2) + Bette Kuertich, req. Helen Pyontek & Janet Kalwa 

                          10:30 AM  +  Zofia, Honorata, Bronislaw & Eugeniusz Rusiecui, req. Family       

 
   
 

 
                   



Trzynasta Niedziela Zwykła  – 2 lipca, 2017 

 

Happy 4th of July! Dzień Niepodległości w USA 

 
4. lipca obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych jako Dzień Niepodległości - najważniejsze święto 

państwowe upamiętniające rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości w 1776 r. Święto nieoficjalnie 

obchodzono już od 1777 r., jednakże dopiero blisko sto lat później, w 1870 r., amerykański Kongres 

Stanów oficjalnie ustanowił dzień 4. lipca dniem wolnym od pracy dla urzędników federalnych. 

 

Armia Stanów Zjednoczonych jest obecnie jedną z najpotężniejszych sił zbrojnych świata. Same tylko jej 

siły lądowe liczą około 519 tys. żołnierzy służby czynnej. Do tego trzeba doliczyć setki tysięcy ludzi 

wchodzących w skład Gwardii Narodowej, rezerwy armii oraz floty, lotnictwa czy Korpusu Piechoty 

Morskiej. Armię amerykańską, podobnie jak społeczeństwo USA, kształtowali przybysze, nie zabrakło w 

niej również Polaków. 

Najbardziej znane nazwiska związane w polskim udziałem w wojnie o niepodległość USA to 

oczywiście Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. 

Kościuszko pozostawał w Ameryce w latach 1776-1784. Dzięki swej wiedzy (a także wyniesionej ze 

Szkoły Rycerskiej znajomości angielskiego) został w październiku 1776 roku mianowany inżynierem 

wojskowym w randze pułkownika. Fortyfikował Filadelfię, po ucieczce Kongresu do Baltimore, w 

grudniu 1776 roku budował umocnienia nad rzeką Delaware. Zaprzyjaźnił się z generałem Horatio 

Gatesem, który zlecił mu między innymi ufortyfikowanie Ticonderogi, budowę umocnień polowych 

przeciwko armii Burgoyne’a pod Saratogą czy stworzenie umocnień West Point. Generał Gates pisał: 

"Jest on [Kościuszko] zdolnym inżynierem i jednym z najlepszych i najsubtelniejszych rysowników, 

jakich kiedykolwiek widziałem”. Jerzy Waszyngton pisząc do Kongresu daje taki obraz Kościuszki: 

"pozwalam sobie nadmienić, że inżynier armii północnej (nazwisko jego zdaje się Kościuszko) jest 

człowiekiem wiedzy i zasług.” 

Drugi z najbardziej znanych polskich uczestników tych zmagań, Kazimierz Pułaski. Nie mogąc sobie 

znaleźć miejsca w Europie przybył do Ameryki w lipcu 1777 roku. Większą część pobytu Pułaskiego w 

Ameryce, poczynając od zimy 1777-1778 spędzonej w Trenton, niedaleko stojącego w Valley Forge 

Waszyngtona. Na wiosnę 1778 roku Pułaski uzyskał zgodę Kongresu na utworzenie niezależnego 

"legionu" pod własnym dowództwem. Na jego czele stoczył serię potyczek, m.in. pod Egg Harbour, 

potem – po kilku miesiącach bezczynności przeniesiony do Karoliny Południowej – pod Charlestonem, 

Farr’s Plantation i wielu innych.  Wreszcie ciągnie ze swoim oddziałem pod Savannah, gdzie 9 

października 1779 roku rzuca się wraz z adiutantami, by podtrzymać załamujące się natarcie. Ciężko 

ranny odłamkiem kartacza, zostaje przetransportowany na statek, który ma go zawieźć do Charlestonu. Po 

drodze umiera 11 października 1779 roku. 

Modlitwy o Zdrowie Naszego Proboszcza 

Kontynuujmty modlitwy o zdrowie Ks. Zbigniewa 
 

Taca z ostatniego weekendu: 24/25 czerwca: $ 1,292;  Na utrzymanie budynkow parafialnych:  

$ 269.00  Dziękujemy za hojność!   

Polska Szkoła  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej.  Prosimy o zapisy na 

rok 2017/2018 - (201) 328-6778 lub (212) 380-6714. 

 

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 

                                           Remember our parish in your will.       


