
        Fourteenth Sunday in Ordinary Time – July 9, 2017 

Maria Goretti As a Model of Chastity    (July 6th is Maria’s liturgical commemoration) 

To mark the centennial of St. Maria Goretti's death, Pope John Paul II issued a letter dated July 6 

2002 that proposed the young saint as a model of chastity and forgiveness, two themes that were 

addressed at the World Youth Day in Toronto.  Echoing his message for World Youth Day the 

Holy Father wrote that the life of St. Maria Goretti shows young people that they are “not alone 

… in walking in the footsteps of the divine Master.” 

 

The 12–year-old Maria was fatally stabbed in 1902 when she refused the sexual advances of 

Alessandro Serenelli, a young man who lived next door. She died on July 6 — now her feast day 

— and was canonized in 1950. The Holy Father noted that her martyrdom was for the cause of 

chastity.  “In a culture which values above all the physical relationships between man and 

woman, the Church continues to defend and promote the value of sexuality as a factor which 

involves every aspect of the person and that must therefore be lived in an interior attitude of 

freedom and reciprocal respect, in the light of the original design of God. In such a perspective, 

the person discovers himself as the recipient of a gift and is called to make himself a gift for the 

other,” the Pope wrote. 

 

While St. Maria Goretti is known as a “martyr of chastity,” the papal letter also highlighted 

another important aspect of her story: forgiveness. While in the hospital the parish priest brought 

her Viaticum and asked her whether she forgave her attacker, Alessandro. “Yes, I forgive him 

and want him to be in paradise with me some day,” the dying Maria said.  Unrepentant of his 

crime, he was sentenced to 30 years in prison. In 1910, his eighth year in prison, Maria appeared 

to him in a dream and offered him a bouquet of flowers. Alessandro had a conversion, repented 

of his crime and went to confession. He was present at the canonization in 1950. 

 

“Forgiveness, in the thought of the Church, does not mean moral relativism or permissiveness,” 

the Holy Father wrote. “On the contrary, it requires a full recognition of one's own fault and the 

assumption of one's own responsibility as a condition for finding true peace again.” 

 

The Parish would like to extend a special thank you to JAN BORZECKI who trimmed the 

overgrown landscape around the Church….it look beautiful once again! 
 

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

Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

July 1st & 2nd  First Collection:  $1,275.00;  Diocesan Special Collection: $71.00 Thank you for your 

generosity! 

  

Intentions Fourteenth Week of Ordinary Time  July 9, 2017  
 
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       

July 10 – 14   NO MASSES WILL BE SAID 

Sat., July 15th     5:00 PM     + Mary Bindas, req. Bindas Family 

Sun., July 16th    9:00 AM     + Bill Pyontek, req. Helen Pyontek 

                          10:30 AM     + Forgotten Souls in Purgatory, req. Michal Lipczuk 



                       Czternasta Niedziela Zwykła  – 9 lipca, 2017 

 

Maria Gorett Wzorem Czystości   (6 lipca wspomnienie liturgiczne Marii) 

 

Maria była trzecim z siedmiorga dzieci małżeństwa Gorettich – Luigiego i Assunty z domu 

Carlini. Została ochrzczona w kościele parafialnym pw. świętego Piotra de Corinaldo. Do 

Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła 29 maja 1902. Wkrótce potem rodzina przeniosła się do 

Ferriere di Conca koło Nettuno. Po śmierci ojca, która nastąpiła w roku 1900, rodzina dzieliła 

prace w gospodarstwie z sąsiadami – rodziną Serenellich. Dnia 5 lipca 1902 została napadnięta i 

ugodzona czternaście razy nożem przez syna sąsiada, Alessandra Serenellego. Zmarła 

następnego dnia o godzinie 15:45w szpitalu w Nettuno. Przed śmiercią wybaczyła swojemu 

mordercy. Pogrzeb odbył się 8 lipca. 28 stycznia 1929, szczątki Marii Goretti przeniesiono do 

kościoła Matki Bożej Łaskawej w Nettuno i umieszczono w woskowej statui przedstawiającej 

zmarłą świętą. Dziś relikwie te znajdują się w osobnej kaplicy.W dniu 1 września 1979 papież 

św. Jan Paweł II odwiedził grób św. Marii Goretti w Nettuno, a w roku 2002 wydał specjalny list 

z okazji setnej rocznicy jej śmierci. Podczas homilii oraz w specjalnym liście Ojciec Święty 

przypomniał wartość czystości człowieka z perspektywy Kościoła katolickiego.  

 

Pewnej nocy Maria ukazuje się Alessandro. Ma białą suknię, zbiera kwiaty w rajskim ogrodzie i 

podaje je swemu zabójcy. Alessandro spogląda wtedy na tragedię, jaka się wydarzyła, w świetle 

przebaczenia i pragnienia Marii, aby i jego zobaczyć w raju... Nie wszyscy z nas są przeznaczeni 

do śmierci męczeńskiej, ale wszyscy jesteśmy wezwani do doskonalenia się w Chrześcijańskich 

cnotach. 

 

W Roku Świętym Jubileuszowym, 24 czerwca 1950 r. Maria Goretti wyniesiona została do 

chwały świętych. W beatyfikacji i kanonizacji własnej córki miała szczęście uczestniczyć matka, 

Assunta Goretti.  Aleksander Serenelli otrzymał wyrok trzydziestu lat więzienia. Po odbyciu 

kary wstąpił do Kapucynów w Macerata, gdzie jako brat zakonny wiódł życie pokutnicze. W taki 

to sposób święta dziewczyna wyjednała swemu zabójcy nawrócenie. 

 

Maria Goretti jest wzorem czystości dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla współczesnej 

młodzieży.  „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8). Słowa 

te wprowadzają nas w głębię ewangelicznej prawdy o człowieku. Znajdują Jezusa ci, którzy Go 

szukają. Człowiek szuka Boga ... szuka Go swoim umysłem, swoim sercem i całą swoją istotą. 

Mówi święty Augustyn: «niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu» Jezus 

uczy jak człowiek winien zbliżać się do Boga – najlepiej z czystym sercem; ażeby Boga spotkać, 

poznać Go, i z Nim się zjednoczyć. 

 Taca z ostatniego weekendu: $1,275.00;  Druga taca: $71.00  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.       


