
        Fifteenth Sunday in Ordinary Time – July 16, 2017 

Saint Benedict’s Motto:  Ora et Labora   (July 11th is St. Benedict liturgical commemoration) 

Saint Benedict was born at Norcia around 480 AD. That historical time frame, a mere four years 

before the Western Roman Empire formally fell by the deposition of the last Emperor, Romulus 

Augustulus, was quite difficult. The only authentic life of Saint Benedict is that which is 

contained in the second book of the Pope Saint Gregory’s Dialogues, probably written between 

593-594 AD. 

After attending primary schools in Norcia, Benedict went to Rome to broaden his knowledge of 

literature and law. However, since he was probably disgusted by the dissolute lifestyle of his 

peers and by Rome’s difficult political situation, he retired to Affile with a group of priests, 

taking his old nurse with him as a servant. 

At Affile, Saint Benedict worked his first miracle, restoring to perfect condition an earthenware 

wheat sifter which his man-servant had accidentally broken. The notoriety which this miracle 

brought drove Benedict to withdraw further from social life. He took shelter in a cave in the ruins 

of Nero’s village, near Subiaco, where he began to live as a hermit. Immersed in loneliness, his 

only contact with the outside world was with a monk called Romanus, whose monastery was 

nearby. He gave Saint Benedict a monk’s habit and provided for his spiritual and material needs. 

Three solitary years followed. Some shepherds befriended Benedict. They began to follow his 

teachings and the pastoral and apostolic principles of the Benedictine Order took root. 

Saint Benedict promoted keeping a balance between human activity and spiritual life.  It was 

expressed by his motto Ora at Labora – Pray and work. According to tradition, he died on 

March 21, 547 AD.  

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

Barbara Giordano. 

 

Collection from July 8/9: First collection:  $ 1,234.00   Second: Diocesan Assessment: 384.00.  

Thank you for your generosity! 

Next weekend collection will be taken for Maintenance of our Parish buildings 

  

Intentions Fifteenth Week of Ordinary Time  July 16, 2017  

 

Sat., July 15th, 2017   5:00 PM  + Mary Bindas, req. Bindas Family 

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

                                  10:30 AM  + Za zapomniane dusze w czyścu cierpiące, 

                                                       zam Michal Lipczuk 

July 17th - 21st There were no intentions from Parishioners - NO MASSES WILL BE SAID 

 

Sat., July 22nd  5:00 PM  + Elizabeth Kuretich, req., Blaze & Karen Sosnowski 

Sun., July 23rd  9:00 AM  + May & James Cerchione  and   + Ann & Joseph Kuchta 

                         10:30 AM  + Damian Orlik w rocz. śmierci oraz za zmarłych z Rodziny    

                         Grzegorczyk i Orlik, zam. Rodzina 

                                         

 
                                           Remember our parish in your will.       



 
 

                       Piętnasta Niedziela Zwykła  – 16 lipca, 2017 

 

Święty Benedykt: Ora et Labora   (Wspomnienie liturgiczne  Św. Benedykta 11 lipca)    
 
Św. Benedykt z Nursji (łac. benedictus – błogosławiony), urodził się ok. 480 r. jako syn właściciela 
ziemskiego z okolic Nursji (dziś Norcia w Umbrii, Włochy). Naukę podjął w Rzymie, szybko jednak 
opuścił to miasto, zrażony obyczajami młodzieży. Udał się w góry Prenestini, gdzie osiadł w Enfide 
(dziś Affile, 60 km od Rzymu) przy kościele Świętych Piotra i Pawła. W poszukiwaniu spokoju 
wyruszył potem jeszcze wyżej w góry i przyjąwszy z rąk jakiegoś mnicha habit, zamieszkał w grocie 
na zboczu Anio. 
 
W całkowitym odosobnieniu żył tam 3 lata, dopóki jego pustelni nie odkryli okoliczni mieszkańcy. 
Odtąd ściągali doń także mnisi z podupadłych klasztorów, chętni do doskonalszego sposobu życia. 
Ten styl życia przybrał określone struktury administracyjne. Otóż, pod kierunkiem św. Benedykta 
utworzono 12 małych klasztorów po dwunastu uczniów w każdym. On sam jednak po pewnym 
czasie, pozostawiając na miejscu przełożonych owych klasztorów, wraz z grupą mnichów przeniósł 
się w ruiny dawnej fortecy na Monte Cassino. 
 
W okolicy – jak podaje tradycja – osiadła także jego siostra Scholastyka, zakładając klasztor 
mniszek. Na Monte Cassino Benedykt rozpoczął pracę nad redagowaniem Reguły, a praca ta trwała 
wiele lat, bowiem Benedykt nieustannie modyfikował tekst i dołączał nowe rozdziały (oryginał Reguły 
spłonął w pożarze klasztoru Teano w 896 r., zachowało się jednak wiele jej odpisów i kopii). Św. 
Benedykt zmarł 21 marca 547 r. Pochowano go w oratorium św. Jana Chrzciciela, ale jego ciało z 
uwagi na ciągłe napady i zniszczenia przeniesiono w inne miejsce, by pod koniec VII lub na samym 
początku VIII w. przewieźć je do Francji (Fleury). Dzień translacji ciała Świetego – 11 lipca – wpłynął 
na ustalenie się drugiej daty upamiętniającej Benedykta z Nursji. 

ORA ET LABORA – MÓDL SIĘ I PRACUJ 

Św. Benedykt żył na przełomie bardzo trudnych czasów; kiedy w gruzy rozsypywał się 
dotychczasowy porządek imperium rzymskiego, a nowymi panami Europy stawali się ludzie baz 
zasad i korzeni. Opatrzność Boża sprawiła, że życie monastyczne stało się początkiem nowego ładu 
i porządku, przechowując jednocześnie największe skarby kultury antycznej. Stały się klasztory 
monastyczne zarówno potężnymi ośrodkami duchowości chrześcijańskiej, jak i ośrodkami 
wszechstronnego rozwoju intelektualnego i społecznego. Mnisi szli przez Europę z „krzyżem, księgą 
i pługiem”, i wiele dobra odrodziło się z ruin dzięki ich modlitwie i pracy. Było to możliwe tylko 
dlatego, że ich praca wypływała z modlitwy i w modlitwie była zanurzona. 
 
Dzięki Świetemu Benedyktowi dradzały sie także inne klasztory monastyczne, bo: „Drzewo ścięte na 
nowo wyrasta, świeżych pędów nie braknie” /Hb 4.17/; na zdrowym fundamencie założone, są 
świadectwem dla każdego człowieka, że to, co z Boga zrodzone, silniejsze jest od grzechu i ludzkiej 
słabości.  Trzymajmy balans między naszą aktywnością a modlitwą. 

Taca z ostatniego weekendu: 8/9 lipca: Pierwsza taca  $ 1,234.00; Druga – Podatek na 

Diecezję:  $ 384.00.  Dziękujemy za hojność!   

Druga taca w następny weekend, 22/23 lipca,  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 - (201) 328-6778 lub (212) 380-6714. 

 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 



 


