
 Fifth Sunday of Lent /A/ - April 2, 2017 

Jesus Raises Lazarus 

In this transitional story there are many connections with the illness of the blind man and the 

healing of him.  Mary and Martha must have known how dangerous it had become for Jesus to be 

in the vicinity of Jerusalem. Jesus Reveals Himself to Martha as the Resurrection and the Life. The 

scene now shifts to Bethany, near Jerusalem, as Jesus arrives and finds that Lazarus has been in 

the tomb for four days. For Jews this probably signifies that Lazarus is clearly dead and beginning 

to decay.  Now, in the raising of Lazarus, we will have the most spectacular manifestation of God’s 

glory. God is the one who brings life to the dead out of his love for those in such need. This is the 

heart of the Gospel. Jesus has spoken of death as a sleep from which he will awaken the sleeper. 

Such language has profound implications concerning our Lord's power over death and the 

continuity of the person in death.  

“Welcome Home” Confession is available each Monday during Lent from 7:00 PM to 8:30 PM 

 

Hundredth Birthday is celebrated today, April 2, 2017, by our Parishioner Helen Molitoris.  On 

behalf of all our Parishioners we wish her good health, joy, and God’s blessings for many years in 

the future.  Congratulations! 

 

Last Collection:  March 25/26 $ 1,515; Maintenance: $ 382. Thank you for your generosity! 

 

20/20 Winner:  April 2: Rosina Di Bonaventura. 20/20 Dinner is scheduled for April 22nd at 

7:00 PM.  March 29th Parish Hall will be used by the members of the Boonton Fire Department 

and Police. 

 
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 1st 5:00 PM + Jan Karcz (w rocz śm.} zam. Syn z Rodziną 
Sun Apr 2nd 9:00 AM + Phyliss Reminsky, req. Slovak Catholic Sokol Assembly 24 
10:30 AM  + Mirosława Łapińska 5th rocz. śmierci, zam. Rodzina Rusiecki 
Mon Apr 3rd No Mass 

Tues  Apr 4th 7:30 AM For Parishioners  
Wed Apr 5th 7:30 AM For the health of B & S 
Thurs Apr 6th 7:30 AM Special Intention 
Fri Apr  7:30 AM For God’s blessings at the work of S 
First Friday 7: 30 PM + Marian, Antoni i Julianna, zam. Marianna Goworek 
Sat Apr 8th 5:00 PM + Susan Nauta, req. Bindas Family 
Sun Apr 9th 9:00 AM + Elizabeth & John Bonsiewich, req. John & Children Bonsiewich 
10:30 AM  1) + Ryszard Drozdowski oraz za zmarłych a Rodziny, zam. Córka 
                   2) + Marianna Piątkowska, zam. Syn z Dziećmi 
 

                              Please remember our parish in your will.        



 Piąta Niedziela Postu /A/ – 2 Kwietnia, 2017 
 
Wskrzeszenie Łazarza 

 

Ewangelia czytana w piątą niedzielę Wielkiego Postu jest długa i dotyczy najważniejszej sprawy: 

życia – śmierci i zmartwychwstania. Choć temat jest tak ważny, to bywa spychany na margines.  

  

Jan Paweł II mówił w roku 1996: „Istnieje dzisiaj wola zagłuszania głosu Boga. Co więcej... ta 

wola zagłuszania jest dosyć programowa: wielu czyni wszystko, aby Jego głosu nie słyszano, aby 

był słyszany jedynie głos człowieka, który nie ma nic innego do zaofiarowania poza doczesnością” 

Rok później mówił Jan Paweł II w rozważaniu na Anioł Pański: „Na pierwszy rzut oka mogłoby 

się wydawać, że z przejawów życia publicznego i dominującej kultury, wyłania się obraz ludzkości 

pewnej siebie, która chętnie obywa się bez Boga, domagając się absolutnej wolności, nawet wbrew 

prawu moralnemu. Ale jeśli spojrzymy z bliska na rzeczywistość każdej osoby, która musi zdać 

sobie sprawę z własnej kruchości i samotności, zorientujemy się, że dusze ludzkie ogarnięte są 

lękiem, obawami przed przyszłością, strachem przed chorobą i śmiercią”. 

  

Jezus był częstym gościem w domu Łazarza, Marii i Marty. Kiedy przybył do Betanii ... zastał 

Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu 

był, mój brat by nie umarł. (...) Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 

na wieki. (...) Wierzysz w to? 

  

Taca z ostatniego weekendu: 25/26 marca: $ 1,515.  Maintenance:  $ 382. Dziękujemy za 

hojność!   

 

Setne Urodziny obchodzi dzisiaj, 2 kwietnia 2017,  nasza Parafianka Helen Molitoris.  W imieniu 

wszystkich Parafian życzymy jej dużo zdrowia i radości oraz Błogosławieństwa Bożego na wiele 

lat życia w przyszłości.  Gratulujemy!          

 

Wygrana 20/20  2 kwietnia: Rosina Di Bonaventura. Obiad 20/20 będzie 22 kwietnia o 7:00 

wieczorem. 29 kwietnia sala parafialna będzie używana przez członków Straży Pożarnej i Policji. 

 

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

 

„Welcome Home” –  Spokojny czas na spowiedź w Wielkim Poście będzie już tylko  poniedziałek 

3 kwietnia od 7:00 do 8:30 wieczorem.  Spowiedź Wielkanocna 11 kwietnia od 7:30 wieczorem. 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 

 


