
        Most Holy Body and Blood of Christ – June 18, 2017 
 

Happy Father’s Day ! 

In one of Scripture’s most poignant family narratives, the patriarch Jacob (also known as Israel) is 

dying in Egypt following a tumultuous life lasting well over a century. He gathers his sons around 

his deathbed and speaks truth into their lives (Genesis 49:1–28). His words are honest, proclaiming 

both God’s blessing and, in some cases, His discipline: “He blessed them, giving each the blessing 

appropriate to him.”  

The Book of Genesis frankly portrays the family dynamics within the formative clans of God’s 

chosen nation. Jacob’s spectrum of fatherly evaluation reflected decades of observed milestones 

in his sons’ lives, both praiseworthy and shameful. Jacob’s own devious plotting had robbed his 

brother, Esau, of father Isaac’s blessing. Isaac, and Abraham before him, both lived as men of faith 

on feet of clay.  This Genesis narrative points today’s dads to a wonderful truth: God-honoring 

fathers can become conduits for life-changing divine influence in their children’s lives. That 

blessing goes far beyond words, even prayerful words. It encompasses all that a man is and touches 

all that a boy or girl will become. 

Lyme Disease Instead Arthritic 

Dear Parishioners:  I would like to inform you that for last about 12 months I felt a pain in my 

hands, legs, and other parts of my body, but thought it was arthritic and ignored it because I was 

told there is no medicine for it.  During my family’s reunion in Poland last May, my sister 

suggested me to take a Lyme disease test.  I did it and learned I have it.  I will cure it for three 

weeks, beginning June 16, in the New York Clinic led by my Family Doctor.  Thank you for your 

prayers.   Fr. Zbigniew 

 

Last Collection:  June 10/11: $ 1,402.  Diocesan Assessment 441. Thank you for your generosity!  

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

Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Intentions: 

Sat. June 17th 5:00 PM  + Michael Bindas, Bindas Family 

Sun. June 18th  9:00 AM + Agnes & John Virostek, req. Family 

10:30 AM: + Janina Gabrych, zam. Córka z Rodziną 

Mon. June 19th,2017  No Mass 

Tue. June 20th  + Marcella Hemenetz, req. Helena Figiel 

Wed.  June 21st  For God’s blessings for Jim 

Thu. June 22nd + Noel Rooney, req. Kelly Family 

Friday June 23rd  For Parishioners 

Sat. June 24th 5:00 PM  + Helen Molitories, req. Sisters 

Sun. June 25th  9:00 AM + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM:  + Henryk Lipczuk, zam. Michał Lipczuk 

                    



                       Uroczystość Bożego Ciała  – 18 czerwca, 2017 
 

Życzymy Wszystkim Ojcom Bożego Błogosławieństwa ! 
 
Pragnę zachęcić wszystkich Ojców, aby mieli dobry zwyczaj błogosławienia swoich dzieci.  W Biblii 

napisane jest, że „błogosławieństwo ojca i matki ma tak wielką moc, że potrafi uzdrawiać, potrafi 

wprowadzać pokój w serce dziecka.”  Ojciec Bogusław Jaworski przytoczył wspaniałą historię jednej             

z rodzin. Pewnego dnia – mówił – podeszła do mnie kobieta, która przypomniała, że przed rokiem głosiłem 

misje święte w jednej z parafii. Wówczas jej syn był ciężko chory na raka. Kobieta podczas spotkania             

z o.Jaworowskim powiedziała: „Kiedy przed rokiem głosiliście misje święte, mówiliście o 

błogosławieństwie ojca i matki. Mieliśmy chore na raka dziecko w szpitalu. Ja byłam w innym świecie. Do 

mnie te słowa tak nie dotarły, ale do męża tak dotarły, że przeszyły jego serce. Kiedy pojechaliśmy do 

szpitala, mąż stanął nad małym i powiedział do niego: ”synku, nie wiem, dlaczego nas to spotkało. Nie 

wiem, czemu jesteś chory. Nie jestem lekarzem, nie wiem jak leczyć, ale to, co mam, chcę ci dać. Daję Ci 

moje błogosławieństwo, żeby ono cię chroniło. Jako ojciec błogosławię cię »w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego«. Kiedy położył mu rękę na głowie, to mały zadrżał. Lekarz zwiesił głowę i wyszedł z sali„. 

Ojciec za każdym razem przychodząc do chorego dziecka, kładł ręce na jego głowie i błogosławił. Kobieta 

wyjaśniła, że po roku choroba synka całkowicie ustąpiła.  Otrzymaliśmy ostateczne wyniki badań, które 

potwierdziły wcześniejsze diagnozy, że choroba całkowicie ustąpiła. Zatrzymała się tego dnia, kiedy mąż 

pobłogosławił po raz pierwszy syna. Od tego momentu zaczęła się wycofywać. Dzisiaj lekarze mówią, że 

jest całkowicie zdrowy, że nie ma śladu choroby. Mówią ”tak się zdarza„, niektórzy nazywają to cudem. 

Jeden z lekarzy mówi: ”widziała pani, co mąż robił, to niech pani to wystarczy„ – relacjonowała kobieta, 

która – jak zaznaczył o. Bogusław Jarowowski – głęboko wierzy, że zdrowie jej synek zawdziecza 

błogosławieństwu, jakie otrzymywał od swojego taty.  

 
Zamiast Reomatyzmu Borelioza 

Drodzy Parafianie:  Pragnę Was poinformować, że od około roku czułem bóle w stawach rąk, nóg 

oraz innych części mojego ciała.  Lekceważyłem te bóle i znosiłem je cierpliwie, gdyż 

powiedziano mi, że na reumatyzm nie ma lekarstwa. Podczas witania się z Wami często nawet 

żartowałem i mówiłem, że mam ‘romantyzm.’  Podczas rodzinnego zjadu w maju br. moja siostra 

zasugerowała, abym zrobił laboraratoryjny test krwi na Bareliozę (czyli kleszcza). Uczyniłem tak 

i okazało się, że to nie ‘romantyzm” lecz Lyme disease, czyli Borelioza.  Dłużej już czekać nie 

mogę, gdyż czułem się coraz gorzej. Trzy-tygodniowe leczenie (rozpoczęte w miniony piątek, 16 

czerwca) będzie prowadzone w Nowojorskiej Klinice pod przewodnictwem mojego lekarza 

‘rodzinnego.’  Dziękuję za modlitwę!  Ks. Zbigniew 

 

Taca z ostatniego weekendu: 10/11 czerwca: $ 1,402;  Podatek na Diecezję: 441. Dziękujemy za 

hojność!   

 

Dzisiejsza druga taca jest przeznaczona na wykształcenie seminarzystów przygotowujących się do 

kapłaństwa w naszej Diecezji.  Z góry 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.       

 

 


