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Dear Friends, 
 
How is your Lent going? We’ll hit the midpoint of the season this coming week, which 
makes now a decent time for a little assessment. 
  
My own look at Lent involves just two questions: 1. have I been able to stick to what I set 
out to do in terms of prayer, fasting, and almsgiving, and 2. have I become more generous, 
more loving, as a result? 
 
I hope you can answer in the affirmative, but whether or not you can, let’s give it another 
go this week! 
 
And if you need some divine assistance in this - or any other - area, stop by the church 
anytime this Friday into Saturday for our 24 Hours for the Lord. We will have Eucharistic 
Adoration and Reconciliation from 8:30am on Friday through 9:30am on Saturday. 
 
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. 

 

  

Bardzo Serdecznie zapraszamy na 24 godziny dla Jezusa w Kościele Matki Bożej z Góry Karmel w 
Boontoon, New Jersey. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od piątku 9-go marca od 8:30 
rano do soboty 10-go marca do 8:00 rano. Niech ten czas będzie dla nas okazją spędzenia kilka 
chwil przed Panem Jesusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Sakrament spowiedzi bedzie 
także możliwy przez całe 24 godziny. 
 
Pan Jezus obecny jest w Najświętszym Sakramencie w sposób realny, a nie symboliczny! Nie jest 
to więc symbol czy wizerunek, który tylko przypomina nam i odnosi nas do Chrystusa, jak np. 
krzyż, obrazy czy figury. Eucharystia jest realną obecnością naszego Zbawiciela. 
 
Jak pisze Katechizm Kościoła Katolickiego, „w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są 
zawarteprawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krewwraz z duszą i Bóstwem Pana 
naszego JezusaChrystusa, a więc cały Chrystus". I dalej Katechizm dodaje: „Eucharystyczna 
obecność Chrystusa zaczyna się od chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie 
eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a 
więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa". 
 
Tak więc przyjmując Komunię Świętą (nawet, jak zazwyczaj, pod jedną postacią) przyjmujemy 
całego Chrystusa, adorując Najświętszy Sakrament, adorujemy całego Chrystusa. Oczywiście, 
łatwo to powiedzieć czy napisać, trudniej w to naprawdę uwierzyć. Jednak przecież sam Jezus 
powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" (Łk 22, 
19).  Dlatego św. Cyryl przekonuje: „Nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą 
słowa Zbawiciela, ponieważ On, który jest Prawdą, nie kłamie". 

 
 

MASS INTENTIONS 
 
Saturday, March 3  
  5:00pm   Pat Walsh 
        (req Yvonne King)  
  7:30pm Piersza Sobota Miesiaca (Polish)  
Sunday, March 4     
  9:00am   Jozef Kurdyla  
        (req Chudoba Family) 
 10:30am   Maria,Adam, Fanciszek i  
        Genowefa Jasiak  
 
Friday, March 9  -  
       Pierwszy Piatek Miesiaca 
  7:30pm   Stations of the Cross (Polish)   
  8:00pm   O zdrowie dla Michała Szela    
 
Saturday, March 10  
  5:00pm   Marie Kuretich  
        (req Bill and Eleanor) 
  7:30pm Piersza Sobota Miesiaca (Polish)  
Sunday, March 11     
  9:00am   Jozef Kurdyla  
        (req Douglas Ama Puff) 
 10:30am   Helena WalentyHalupka,  
         Anna Andrzej Tazyk  

CONFESSIONS /Spowiedz Święta 
Mondays:  7:00pm to 8:30pm 
Saturdays: 4:00pm to 4:50pm 

 
  

*** 24 HOURS FOR THE LORD *** 
at Our Lady of Mount Carmel 

  

Confession: 
March 9th from 8:30am – through - 

March 10th 9:30am 
 

Eucharistic Adoration: 
March 9th from 8:30am – through - 

March 10th 8:00am 
  

OUR LADY OF MOUNT CARMEL 
THRIFT SHOP 

Stop by and visit the shop! 
 

Hours: Tues 10-2, Thurs 10-2, & Sat 9:30-2. 
We are closed on snow days and on days with 

near-zero temperatures. 
Please be careful in the snow and cold, and stay 

warm! 
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