
        Fifth Sunday of Easter - Mother’s Day -  May 14, 2017 

Happy Mother’s Day!  From Fr. Zbigniew  
For those whose mothers and grandmothers are still alive - cherish them today. Hug and kiss 

them. Honor them. Thank them. For those whose mothers have gone home to the Lord, 

remember them. For all who bear the name Christian, the name of our eternal family, let us also 

honor the Mother of the Lord today. Her maternal care for Jesus still embraces all those who are 

joined to Him, as members of His Body, by that great new birth of Baptism.  Finally, let us ask 

the Lord to open our eyes, and our hearts, to come to more fully understand the great mystery 

and gift of the Church as our Mother.  

God's Helpers 

1. God could not be in every place                  2. He could not send us here alone 

With loving hands to help erase                         And leave us to a fate unknown; 

The teardrops from each baby's face,                 Without providing for His own, 

And so He thought of mother.                            The outstretched arms of mother. 

 

3. God could not watch us night and day       4. And when our childhood days began, 

And kneel beside our crib to pray,                     He simply could not take command. 

Or kiss our little aches away;                             That's why He placed our tiny hand 

And so He sent us mother.                                  Securely into mother's. 

 

5. The days of youth slipped quickly by,          6. And when life's span of years shall end, 

Life's sun rose higher in the sky.                          I know that God will gladly send, 

Full grown were we, yet ever nigh                       To welcome home her child again, 

To love us still, was mother.                                That ever-faithful mother  

.                                                                                               By George W. Wiseman 

Last Collection:  May 6/7: $1,441.00              Thank you for your generosity!  

Second Collections in May: 20/21 – Peter’s Pence;   27/28 - Maintenance  

 

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. May 13th 5:00 PM  + Alex Mastro Battista, req. by Bindas Family 

Sun. May 14th  9:00 AM + May & Ray Cerchione and + Ann & Joseph Kuchta 

10:30 AM:  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Drozdowskiej, zam. Córka 

ATTENTION! In May there are no Mass in week days Monday-Friday   

Sat. May 20th 5:00 PM  For parishioners 

Sun. May 21st  9:00 AM + Frene Crisafulli,req. SlovakCatholicSokol Assembly 24 

10:30 AM: ++ z rodz. Modzelewski i Bednarz, zam. Rodzina Modzelewski 

                    

                                           Remember our parish in your will.       

https://www.thoughtco.com/god-the-father-701152


    Piąta Niedziela Wielkanocna – Dzień Matki - 14 maja, 2017 

 

Najserdeczniejsze życzenia na Dzień Matki!   Od Ks. Zbigniewa   

 
Na tę okazję najlepsze będą pogodne wiersze:  

1. Mama mi pierwsza pokazała księżyc      2. Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, 

I pierwszy śnieg na świerkach                    Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, 

I pierwszy deszcz.                                       Za to, że dni moje tęczą malujesz, 

Byłem wtedy mały jak muszelka,               dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję. 

A czarna suknia mojej matki, 

Szumiała jak Morze Czarne... 

(Konstanty Ildefons Gałczyński) 

 

3 Za Twą miłość z serca,                              4. To jest bukiecik dla mamy,  

Za trud z wychowaniem mnie,                          Malutki, aby odpędził smutki, 

Dziś w Dniu Matki przyjmij proszę,                 Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie,  

Te życzenia skromne me.                                  Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 

Życzę Tobie mamo szczerze,                            Jeden kwiatek to uśmiech.  

życzę zdrowia i radości.                                    Drugi to miłe słowo. 

Życzę Ci by z Twego serca,                              Trzeci to pomoc dla mamy, 

Płynął zawsze dar miłości.                                gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy  

                                                                           I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki    

                                                                            wszystkie. 

Dziękuję Ci Mamo, że znosiłaś to, czego nie sposób było znieść, że robiłaś coś z niczego, że 

dawałaś pieniądze, mając puste kieszenie, że kochałaś, gdy kochać mnie się nie dało, że 

zarabiałaś aby mnie wychować, że robiłaś rzeczy niemożliwe z uśmiechem.                                           

Za wszystko dziękuje Ci Mamo! 

Taca z ostatniego weekendu: 6/7 Maja : $1,441.00                 Dziękujemy za hojność!   

 

Druga taca w maju:  20/21: Peter’s Pence;  27/28: 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 lub (212) 380-6714. 

 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 

 
 


