
       Twenty-Second Sunday in Ordinary Time – Sep. 3, 2017 

The Labor Day  

  

Please reflect of "Spiritual Labor."  As anyone who has endeavored to maintain any sort of spiritual 

practice knows, it takes work, effort and commitment to maintain a practice; but that doesn't 

answer the question of "why do it in the first place?" 

 

In the book Living Originally by Rev. Robert Brumet, the author highlights the difference between 

conventional learning and the deep learning of spiritual practices. In the work of spiritual practices, 

the individual opens him/herself up to the infinity of the Divine within.  It's in the depth of spiritual 

practices that many adepts report having touched the "oneness" of all life.  Sometimes in a spiritual 

practice individuals report discerning important insights; sometimes they report no experience at 

all - simply deep silence, which is reward enough in our busy times.  Literally anything is possible 

in spiritual practice, and the paradox is that the best way to engage in the practices is with no 

expectations at all. 

 

What emerges eventually, for those who make the effort, is the development of wisdom.  Wisdom 

comes by being patient with the process (whatever that process might be); by being open to the 

promptings of Spirit; by bringing the centeredness of the practice to one's active life.  By being 

grounded in the consciousness of Spirit within, wise people understand that the facts of life come 

and go, and knowing this, they are less apt to be hooked by drama. 

 

Try to explore and engage in a variety of spritual practices - and be sure to give each on the time 

it takes to integrate its gifts into your life.  Such practices include daily prayer, meditation (of all 

kinds!), journaling, retreats, scripture reading... the list is infinite.  As you become willing to open 

your mind and heart, you'll realize a cornucopia of unexpected blessings! 

 

 

Collection from last weekend – Aug. 26/27:  $ 1,441.00;  Maintenance: 223.00  Thank you for 

your generosity! 

 

Mass Intention 

Sat. Sep 2nd 5:00 PM  + Ann Bindas, req. Bindas Family 

Sun. Sep 3rd  9:00 AM  + Helen Molitoris, req. John & Cathleen Bonsiewich 

10:30 AM  + Helena Piątkowska w 6 rocz. śm., zam. Mąż z Synami 

Mon Sep.4th, 17  No Mass 

Tue. Sep.5th 7:30 AM  + Zofia Gozdalska  

Wed. Sep 6th 7:30 PM +  Maria Rożek 

Th. Sep 7th 7:30 AM + Regina & Marian Samulak 

Fri  Sep 8th 7:30 AM  For Parishioners 

Sat. Sep 9th 5:00 PM  + Michael Bindas Sr., req. Bindas Family 

Sun. Sep 10th 9:00 AM  + Helen Molitoris, req. John & Cathleen Bonsiewich 

10:30 AM  + Helena Piątkowska w 6 rocz. śm., zam. Mąż z Synami 
 

 



  Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła  – 3 września, 2017 
 

Labor Day - Modlitwa o uświęcenie pracy domowej 

 

Boże, który przez Swego Syna przygotowujesz dla nas mieszkanie i ucztę w Królestwie 
Niebieskim, przyjmij tę pracę, którą pragnę wykonać w Twojej obecności, aby dzięki niej, mój 
dom stał się przedsionkiem Twojego oraz oazą pokoju, gdzie Ty, tak jak ojciec z przypowieści, 
zawsze oczekujesz naszego powrotu i nas przygarniasz oraz zapraszasz na Swoją ucztę 
miłosierdzia. 
 
Jezu, który w Nazarecie pomagałeś Marii i Józefowi w pracach domowych, 
który obiecałeś Niebo tym, którzy nakarmili, przyodziali i usługiwali ubogim, 
naucz mnie dostrzegać Twoją obecność w moich bliskich i przez okazaną im pomoc służyć 
Tobie; przygotowując posiłki, piorąc ich ubrania, wychowując, sprzątając i utrzymując 
mieszkanie w czystości. 
 
Duchu Święty, Boski Gościu, natchnij mnie, aby moja praca stała się świadectwem Twoich 
poruszeń w głębi mojej duszy, którą nieustannie formujesz Swoją łaską i obdarzasz 
niezliczonymi darami. Spraw, abym żyła wielkością domu, który jest wcieleniem rodziny, szkołą 
człowieczeństwa, ogniskiem kultury i miejscem spotkania z Tobą. Naucz mnie korzystać z 
talentów, które mi dałeś i współpracować z wszystkimi bliskimi tak, aby praca ta była znakiem i 
owocem wspólnoty, którą tworzymy. 
 

Najświętsza Maryjo, Królowa Nieba i Służebnico Pańska, Ty, która wychowywałaś Jezusa w 

Nazarecie, spraw, aby był On obecny coraz bardziej w moim domu i aby moi bliscy coraz bardziej 

Go kochali. Spraw, moja Matko, abym uczyła się pracy domowej i wykorzystywała jej możliwości 

do rozwoju osobistego oraz jej mistyczną moc do zbawiania i umacniania dusz, abym umiała 

wypełniać domowe obowiązki jak najlepiej, będąc przekonana, że w nich wszystkie prace biorą 

swój początek. I abym żyła tak jak Ty w Nazarecie, pokazując, że służyć znaczy rządzić i że 

prawdziwą wewnętrzną władzę można tylko osiągnąć dając siebie innym w małych, codziennych 

rzeczach.  

 

Pośredniczko łask i Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Święty Józefie, Głowo 

Najświętszej Rodziny i Nauczycielu Jezusa, wstawiaj się za nami. AMEN. 
 

 
Taca z ostatniego weekendu: 26/27 sierpnia: $ 1,441.00;  Na utrzymanie budynków parafialnych: 223.00.   

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.       

 
 
 
 
 
 
 

 


