
 Third Sunday in Ordinary Time /A/ - January 22, 2017 

Every year between January 18-25 Church celebrates a Week of Prayers for Christian Unity ... 

according to Jesus' prayer "that they all may be one."  (John 17:21).   

Saint Andrew Bobola Martyr for Church Unity  

Andrew (Andrzej) Bobola was born in southern Poland, 1591. He was ordained in Vilnius, Lithuania, in 

1622. His priestly duties were during the period of the conflict between Catholics and Orthodox. The most 

successful and outstanding mission lead by him was in the eastern part of Lithuania (present Belarus). As 

a result of Bobolas’ wise work there was a unique situation at that time; the Union of Brest (1596), gave 

the opportunity for the Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth to retain the old liturgy 

and to join the Roman Catholic Church. To begin with, it was a fruitful process of reunification of the 

two Christian Churches. But after a few decades the rebellion of unsatisfied Orthodox clergy together 

with the armed Cossacks fought against Catholic Church.  On Aug. 8, 1655, Russian army with Cossacks 

marched into Vilnius and sacked the city. Bobola went to Pinsk to encourage Catholics to remain firm.  

 

Cossacks massacred Catholics with great cruelty. When they caught Father Bobola in 1657, first they tried 

to permit him to renounce his religion. When he refused, they stripped him and tied him to a hedge and 

whipped him cruelly. Mocking his faith, they placed a crown of twigs on his head and then dragged him to 

his place of execution, a butcher's shop. He still refused to apostatize, so they placed him on the butcher's 

table and tortured him cruelly, tearing the skin off his chest and back and cutting holes in the palms of his 

hands. They continued to torture him for two hours before finally driving an awl into his heart. Then they 

strung him up by his feet and killed him with a saber blow. When his body was examined 275 years later, 

signs of his torture were still visible.  Father Andrew Bobola SJ, canonized in 1938, was named as a martyr 

for Church unity, and a patron of Poland. 

 
Our Lady of Mount Carmel School in Boonton is holding an Open House on Sunday, January 29th, from 

12pm-2pm. 

 

Parish Dance will be February 11, 2017:  It is organized to all Parishioners, the “old” and newly 

registered, to know each other and to to support our parish financially. Please register today. 

 

Last Collection: January 14/15:  $ 1,684.00. Thank you for your generosity.  

 

20/20 Winner:  Jan. 22:  Anna Griansanti                                                                                                                                                                   

 

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

Jeffrey Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska 
 

MASS INTENTIONS:  Sat. Jan. 21, 2017 5:00 PM + Sophie Trosko, req. by Sosnowski Family;  Sun. 

Jan. 22:  9:00 AM + Cecelia Manocchio, req. Judy Beltran; 10:30 AM + Stanisław Białowąs, zam. Rodzina 

Morawski i Rajchel;  Mon. Jan. 23: No Mass; (Each day T-F Mass at 7:30 AM) Tue Jan 24: For 

Parishioners;  Wed Jan. 25 + Theresa McNamara, req. Kelly Family;  Thu. Jan 26:  For the health of 

Barbara & Stefan;  Fri Jan 27:  + Mary O,Dea, req. Kelly Familly;  Sat. Jan 28, 5:00 PM: + Robert 

Leonardi, req. Sosnowski Family; Sun Jan 29:  9:00 AM: + Margot Hofbauer, req. Kelly Familly;  10:30 

AM:  1) O błogosławieństwo Boże dla Rodziny Modzelewski; 2) O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 

Zdzisława i Medarda z Rodziną 

 

 



    Trzecia Niedziela Zwykła – 22 Stycznia 2017 
 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 Stycznia 2017 

Co roku między 18 a 25 stycznia Kościół organizuje Tydzień Modlitw o jedność Kościoła, stosownie do 

modlitwy Jezusa „aby wszyscy byli jedno” (J 17:21). 

 

Andrzej Bobola Męczennik za jedność Kościoła   

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka.  Studiował u Jezuitów w Wilnie i tam 

został wyświecony na kapłana w roku 1622.  W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, 

spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako 

misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu 

grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. Apostołował w Wilnie, Pułtusku, 

Nieświeżu, Warszawie, Łomży a następnie przez wiele lat w Pińsku. Nazwano go apostołem Pińszczyzny 

i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm.  

 

Mądra praca misyjna Boboli przyczyniła się do zaistnienia Unii Brzeskiej, którą podpisano w roku 1596 w 

Brześciu nad Bugiem.  Unia Kościoła wschodniego z zachodnim na ziemiach polskich pozwałała 

Prawosławnym zachować w liturgii swój własny ryt i należeć do Kościoła Katolickiego pod 

zwierzchnictwem papieża.  Powstał wówczas w Polsce tzw. Kościół Unicki. Niestety, niedługo po tym 

ważnym  wydarzeniu rosła wielka nienawiść Prawosłwnych do Katolików.  Prowosławni, różnice religijne 

uczynili narzędziem w rozgrywkach politycznych. Ich sprzymierzeńcem stali się Kozacy. Życie na 

wschodnich terenach przerodziło się w piekło. Ten tragiczny klimat odtworzył Henryk Sienkiewicz w 

Ogniem i mieczem. Wśród licznych ofiar swoją przynależność do Kościoła przypłacił głową także unicki 

arcybiskup połocki, św. Jozafat Kuncewicz, zamordowany w Witebsku w 1623 r. oraz Andrzej Bobola.  

Ogromna gorliwość misyjna Boboli, którą określa nadany mu przydomek "łowca dusz - duszochwat", była 

powodem wrogości wyznawców Prawosławia do Kościoła Katolickiego.  

 

Gdy Kozacy znaleźli Ojca Bobolę w 16 maja 1657 roku w Janowie zdarto z niego suknię kapłańską, na pół 

obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, 

ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, 

upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. 

Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. 

Potem zawleczono go do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu 

tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany 

posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale 

imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do 

dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli.  17 kwietnia 

1938 r. papież Pius XI kanonizował Bobolę i ogłosił go męczenikiem za jedność Kościoła. 

 

Parafia MB Karmel w Boonton organizuje „Open House” w niedzielę 29 stycznia od 12-tej do 2pm.                                                                                                                                                                        

Zabawa Karnawałowa w Naszej Parafii – 11 lutego br.   Serdecznie zapraszamy wszystkich 

Parafiafian: „starych” i ostatnio zapisanych na planowaną zabawę, aby się wspólnie poznać i 

wesprzeć finansowo naszą Parafię.  Cena od osoby wynosi 60 dolarów.  Dochód z zabawy będzie 

przeznaczony wyłącznie na potrzeby Parafii.  Prosimy o zapisy. 

Taca z ostatniego weekendu: 14/15 stycznia br: $ 1,684.00.  Dziękujemy za hojność.                                                                                                                       

Wygrana 20/20:  22 stycznia:  Anna Griansanti 

 


