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Friends, 

 
This cartoon popped up in my Facebook feed this week, 
and I thought you’d like to see it. 

 
The illustrations in the old penny catechisms are 
remarkable. Take a look at it. What is your reaction to 
it? What thoughts does it stir up? 
 
When I saw the picture, I couldn’t help but notice two 
things: firstly, that such simple images can depict such 
profound truths; and secondly, how these pictures can 
really cut to the heart. 
 
What goes into this particular series of images is the 
Church’s age-old understanding that humanity 
struggles to resist a threefold Enemy: the world, the 
flesh, and the devil. What prevents us from loving God, 
and our neighbor as ourselves? What hampers our 
trusting and following Jesus? That’s right, our 
capitulation to the Enemy. What is profound is how 
simply the traditional Lenten penances are tied to 
combating the Enemy, and how these three disciplines 
are related to Jesus’ defeat of the devil in the desert. 
 
But it is not enough to simply know these truths. Rather, these truths must take hold in our lives. 
That is why, although they make me a little uncomfortable, I love that these images are a bit biting. 
That means, in short, that my heart is getting the message! 
 
Let me know what you think. And let me know if you have copies of these catechisms. I’d love to 
see more of the illustrations! 
 
Christ’s Peace, 
Father Daniel 
δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ 

 

 

 

Jezeli ktos chcialby, abym odwiedzil i namascil 
chorych w domu albo w domu starcow prosze o 
kontatk emailowy: pnowak@olmcboonton.org albo 
dzwoniac do Our Lady of Mount Carmel (973) 334-
1017 
 
Please know you can contact me if you in need of 
 Anointing of the Sick or Sacrament of 
Reconciliation  pnowak@olmcboonton.org or 
please call Our Lady of Mount Carmel (973) 334-

1017 and ask for Fr. Przemyslaw J Nowak. 
 

  

Pierszy Piatek Miesiaca 2 marca 
  
“Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej 
utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono 
pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi 

swoimi Bożymi skarbami”. 
       -Pan Jesus do św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) 

 

7:00pm -  Spowiedz Swieta 
7:30pm - Droga Krzyzowa 

8:00pm - Msza Swieta z Nabozenstwem do Serca Pana Jezusa 

 
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic,  

dotyczących czcicieli Jego Serca: 
 

Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
Ustalę pokój w ich rodzinach. 
Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 
Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.  
Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych 
 

MASS INTENTIONS 
 
Saturday, February 24  
  5:00pm   Albina Pietraszka w trzynasta 
        rocznice smierci (13th Anniv. of death)  
Sunday, February 25     
  9:00am   Jozef Kurdyla 
        (req. Kazimiera i Stanislaw Mechel)  
10:30am   Halina i Bronislaw Piascik 
        (req. Alicia i Tomasz Piascik)  
 
First Friday, March 2  -  
       Pierwszy Piatek Miesiaca 
  7:30pm   Stations of the Cross (Polish)   
  8:00pm   O Boze blogoslawienstwo dla 
    Huberta Baniuch w dniu pierwszych urodzin 
    
Saturday, March 3  
  5:00pm   Albina Pietraszka w trzynasta 
        rocznice smierci  
  7:30pm Piersza Sobota Miesiaca (Polish)  
Sunday, March 4     
  9:00am   Jozef Kurdyla  
        (req Chudoba Family) 
 10:30am   Maria,Adam, Fanciszek i  
        Genowefa Jasiak 

 
Zapraszam na Nabozenstwp Pierwszych 5 

Sobot Miesiaca. 
W Sobote 3 Marca w naszym kosciele 

5:45pm  Spowiedz Swieta 
6:15pm  Nabozenstwo wynagradzajace  
7:30pm  Msza Swieta Wotywna o Matce Bozej. 
 
 
WARUNKI ODPRAWIENIA NABOŻEŃSTWA 

PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA 
1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę 
miesiąca  
(może być także kilka dni wcześniej lub 
później) 
2. Komunia Święta w pierwszą sobotę 
miesiąca (Musimy być w stanie łaski ,jeżeli 
spowiedź jest w innym dniu ) 
3. Różaniec w intencji wynagradzającej w 
pierwszą sobotę miesiąca .Jedna część (pięć 
tajemnic) 
4. 15-minutowe rozważanie na temat jednej 
lub wielu tajemnic różańcowych w pierwszą 
sobotę miesiąca 
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