
                  Pentecost Sunday – June 4, 2017 
 
Happy birthday to the Catholic Church!  
 

Happy birthday to you, who are the body of the Church!   We're all familiar with our own 

birthdays, and we celebrate them because they mark the day of the year in which we entered into 

this life. But did you know you have a second birthday?  Because you are part of the body of the 

Church, Pentecost is the Church's birthday, and yours as well. And like any birthday, it's a cause 

for celebration. 

 

The word Pentecost is Greek and it means "50th day." Fifty days after Easter Sunday, we 

celebrate the coming of the Holy Spirit upon the Apostles and their followers, and the beginning 

of their Earthly ministry to make disciples of all nations.  Pentecost is also a Jewish holiday, 

which the Jews use to celebrate the end of Passover. Jews celebrate the gift of the law to Moses 

at Mt. Sinai on this day. But we, as Catholics celebrate the birth of our Church. 

 

At Pentecost, the Apostles and their followers were gathered in a room. Jews from all over the 

world were gathered with Peter, the leader of the Apostles and the Eleven. At this time, a great 

wind blew and a flame appeared as a tongue of fire, which split itself into many individual 

flames above the heads of all those present. The Holy Spirit came upon these people and each 

began to speak in tongues. Despite the fact many had no common language, they were perfectly 

able to understand one another. 

 

Last Collection:  May 27/28: $1,531    Maintenance: $283    Ascension Thurs: $263.00     

                              Thank you for your generosity!  

 

Second Collections in June: 3/4:  Paterson South American & Latin American Mission & 

Catholic Refief Services;  10/11:  Diocesan Assessment;  17/18:  Father’s Day Collection for 

Seminarian Education;  24/25:  Maintenance 

 

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

Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 
 

Mass Intentions: 

Sat. June 3rd 5:00 PM  21st Birthday of Nulla Kelly, req. Kelly Family 

FIRST SATURDAY  6:00 PM Mass & Devotion to the Blessed Virgin Mary - in Polish 

Sun. June 4th  9:00 AM + John & Emilia Bonsiewich, req. John & Cathleen Bonsiewich 

10:30 AM:  + Aleksandra Gruca, zam. Syn z Rodziną, Piotr Jandura req. Jandura Family 

ATTENTION! In the First week of June there are no Mass in week days Monday-Friday   

Sat. June 10th  5:00 PM  Helen Molitoris req. Eleanor, Bette & Bill Banta 

Sun. June 11th  9:00 AM + Helen & Stanely Stanczewski and + Anna Ferraro 

10:30 AM:  + Regina I Marian Samulak 

       

              

                                           Remember our parish in your will.       



                  
    Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki: 4 czerwca, 2017 
 

 

Narodziny Kościoła 
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest świętem niezwykle radosnym. Kapłani mają na sobie 

czerwone szaty liturgiczne, których kolor symbolizuje ogień Ducha Świętego. Podczas 

nabożeństwa odśpiewywany jest Hymn do Ducha Świętego. W liturgii kościelnej jest to jedno         

z najważniejszych świąt — upamiętnia ono zesłanie Ducha Świętego na Maryję matkę Jezusa 

oraz Apostołów, czyli narodziny Kościoła. Jezus mówił „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, 

którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o 

Mnie” (J 15, 26). Tak więc Jezus nie tylko założył Kościół, ale również powierzył go opiece 

Ducha po swoim zmartwychwstaniu. 

 

Dzień Pięćdziesiątnicy to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, ponieważ upamiętnia 

ono moment ustanowienia instytucji Kościoła. Z tego powodu obchodzone było od samego 

początku chrześcijaństwa, oficjalnie zostało zaś wprowadzone podczas Synodu w Elwirze w 306 

roku. Ponadto papież Leon XIII ustanowił nabożeństwo dziewięciodniowej nowenny, która 

poprzedza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Zielone Świątki mają jednak dłuższą tradycję. Pochodzą od starosłowiańskiej uroczystości 

zwanej Stado, które to było świętem wiosennym. Obrzędy związane z tym świętem wiązały się z 

oczekiwaniem na nadejście lata i miały zapewnić obfite plony, a także ochronę przed urokami i 

złymi duchami. W tym celu majono domy, stodoły, płoty zielonymi gałązkami brzozy i wierzby. 

Zwierzęta okadzano dymem z palonych ziół, przystrajano wieńcami z kwiatów.  Rytuały te 

miały zapewnić obfite plony. Istotną częścią tradycji było również palenie ognisk, tzw. 

„Sobótek”, charakterystycznych dla obrzędowości słowiańskiej (zostały one utrwalone w 

literaturze przez Jana Kochanowskiego w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”).  

Taca z ostatniego weekendu: Ascension Thurs: $263. 27/28 Maja :$1.531 $283. Na utrzymanie 

budynków parafialnych:     Dziękujemy za hojność!   
 

 

Druga taca w czerwcu: 10/11 – Podatek na Diecezję;  17/18 – Z okazji Dnia Ojca na 

Wykształcenie Seminarzystów;  24/25 – 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 -  (212) 380-6714 lub (201) 600-9574. 

 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 


