
             Sunday of Divine Mercy - April 23, 2017 

The Divine Mercy Message and Devotion 

The message of The Divine Mercy is simple. It is that God loves us – all of us. And, he wants us to recognize 

that His mercy is greater than our sins, so that we will call upon Him with trust, receive His mercy. The 

Divine Mercy message is one we can call to mind simply by remembering ABC: 

A - Ask for His Mercy. God wants us to approach Him in prayer constantly, repenting of our sins and asking 

Him to pour His mercy out upon us and upon the whole world.  

B - Be merciful. God wants us to receive His mercy and let it flow through us to others. He wants us to 

extend love and forgiveness to others just as He does to us.  

C - Completely trust in Jesus. God wants us to know that the graces of His mercy are dependent upon our 

trust. The more we trust in Jesus, the more we will receive.  

This message and devotion to Jesus as The Divine Mercy is based on the writings of Saint Faustina 

Kowalska, Polish nun. Even before her death in 1938, the devotion to The Divine Mercy had begun to 

spread.  

Last Collection:  April 15/16: $ 4,294.  Holy Land $ 395. Thank you for your generosity!  

Second Collections in April: 29/30th – Maintenance.  

 

Great Thanks to those Parishioners who dedicated their times for cleaning our church and preparing it for 

the Easter.  Holy Mass for God’s blessings for them will said on this-coming Wednesday, April 26th at 7:30 

AM 

 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska,  

Jeffery Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Intentions: 
Sat. Apr. 22nd 5:00 PM  + Veronica Paley, req. by Bindas Family 

Sun. Apr.23rd  9:00 AM + Rosi Kietlin, req. Slovak Cathplic Sokol, Assembly 24 

10:30 AM: 1) + Helena Piątkowska, zam. Mąż z Synami 

2) Antonina i Jan Soból oraz + Bronisława i Henryk Giec, zam. Córka z Mężem 

Mon. April 24th No Mass  

Tue. Apr 25th  7:30 AM  For the health of B and S.  

Wed. Apr 26th 7:30 AM For God’s blessings for the ladies who cleaned our church before Easter:  Beata Rebisz, 

Barbara Kopeć, Stanisława Kurdya, Lucyna Modzelewski, Bożena Kopeć, Czesława Tararuj, Helena Figiel, 

Agnieszka Brynczka, Anna Brynczka, and for the men who did other things in our church: Zbigniew Przybyło, 

Zdzisław Dzięgiel, Jerzy Piątkowski, and Michal Lipczuk 

Thu. Apr 27th  7:30 AM For God’s blessings for Walsh Family 

Fri Apr 28th 7:30 AM   For God’s blessings for Lukaszek Family 

Sat. Apr. 29th 5:00 PM  + Gregory Nauta, req. by Bindas Family 

Sun. Apr. 30th  9:00 AM + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM: 1) + Michał I Krystyna Ciurko, zam. Rodzina 

2) + Marian Goworek, zam. Żona 

 

                              Please remember our parish in your will.       



              Niedziela Miłosierdzia Bożego – 23 Kwietnia 2017 
 

Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele katolickim jako Niedziela Miłosierdzia 

Bożego. Prosił o to Jezus objawiający się siostrze Faustynie Kowalskiej. Obraz Jezusa Miłosiernego 

przedstawia Pana Jezusa z czerwonymi i bladymi promieniami wypływającymi z Jego serca, i podpisem: 

„Jezu, ufam Tobie”. „Dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie” - obiecuje Pan Jezus. Pierwszy obraz, 

malowany „pod dyktando” s. Faustyny, pozostał w Wilnie.  Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią 

św. przyjętą w tym dniu związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar.” 

 

22 lutego 1931 r. Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru i polecił  

jej namalowanie obrazu, ukazując jego wzór w wizji.  „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,         

z podpisem: Jezu, ufam Tobie.” (Dzienniczek - Dz. 47-49).  

 

„Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 

biednych grzeszników. (...), wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia 

mojego.”  (Dz. 699)   

  

„Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia, i wszystko 

już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni” (Dz. 

1448). 
 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 

roku jako modlitwę o uproszenie łaski miłosierdzia Bożego dla grzeszników.  

 

„Przez nią uprosisz wszystko,  jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą” (Dz. 1731).  

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi 

wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom jako ostatnią deskę 

ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z 

nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).  
 

Serdeczne Podziękowanie tym Parafianom, którzy ofiarowali swój czas na posprzątanie naszego 

kościoła oraz na wykonanie wielu innych czynności przed Świętami Wielkanocnymi.  Msza 

Święta o Boże Błogosławieństwo dla tych osób będzie odprawiona w najbliższą środę 26 kwietnia 

o 7:30 AM. 

 

Taca z ostatniego weekendu: 15/16 kwietnia: $ 4,294.  Na utrzymanie Grobu Pana Jezusa               

w Ziemi Świętej:  $ 395.  Dziękujemy za hojność!   

 

Druga taca w kwietniu:  29/30 – na utrzymanie budynków parafialnych  

 

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

rok 2017/2018 (973) 796-6783. 

 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 



 


