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Dear Friends,

Odmawianie koronki jest drogą otwarcia się człowieka na doświadczenie Bożego Miłosierdzia i
stanowi istotny element świadczenia miłosierdzia bliźnim, tym bardziej, że z tą modlitwą
związane są obietnice Chrystusa: „Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co
mnie prosić będą" (Dz. 1128). Wyjaśnia jednak, że przez koronkę można wyprosić to wszystko, co
jest zgodne z wolą Bożą (Dz. 1731). Określenie „wszystko" oznacza w powyższym kontekście
zarówno dobra duchowe - zbawcze, jak i doczesne, tak dla całych społeczności, jak i dla
indywidualnych osób. Pan Jezus wielokrotnie zachęcał lub wręcz nakazywał „nieustanne"
odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Who is praying for this weather?!
Firstly, please stop. Secondly, seeing how generously your prayers are being answered, let’s get
you going on seemingly impossible things: world peace, a Jets Super Bowl, lower property taxes in
NJ…
In spite of this bad weather – not because of it, right? – I’ve had a number of people tell me that
they’re having a great Lent. It’s very encouraging to hear this. Our Lenten practices of prayer,
fasting, and almsgiving really do serve to direct our attention and energy to God, and to living out
his love for the people around us.
One of the great expressions of this love-made-flesh for us is the great joy we have shared – again,
despite the weather-imposed limitations – in our Friday night Stations and Soup Supper
gatherings. Many thanks to Michael and Faith Rose, mj and Chuck Wildey, Bonny and John
O’Mullane, Carmen Bellomo, Debbie and Tom Molloy, Betty Feehan, Ray Cerchione and Isabella
Bubnick who made soup for us, and to Michael Rose, Joanne Parent, Jim McGlone and Bonny who
helped shape our time together and stimulate worthwhile discussion.
There’s a lot to look forward to this week, and I hope the weather doesn’t hinder our celebration
of the Church’s holiest days. These Triduum services – Holy Thursday, Good Friday, and the Easter
Vigil – are really one extended liturgy, but you can feel free to stop in whenever you would like.
Holy Thursday, March 29 - 7:30pm (Polish)
Good Friday, March 30 (No Mass) - Liturgy 3:00pm (English) / Liturgy 7:30pm (Polish)
Holy Saturday, March 31 Blessing of Easter Food - 12 noon (Polish / English) / 1:00pm (Polish)
Easter Vigil, March 31 - 7:30pm (Polish)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze
winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode
złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon
pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

I look forward to seeing you soon!
Christ’s Peace,
Father Daniel
δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ

MASS INTENTIONS

P.S. Did you know that nor’easters are storms coming from the northeast? That’s right. They have
nothing to do with Easter… let’s hope it stays that way!
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) 3341017
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) 3341017 and ask for Fr. Przemyslaw J Nowak

Saturday, March 24
5:00pm Józef Kurdyla ( Paul i Helena Nedredz)
Sunday, March 25
9:00am Mary O’Sullivan for healing
(Kelley Family)
10:30am Maria I Jan Brymczka, Walenty i Anna
Pawlik. Zmarli z rodzin Brymczka I Pawlik

Bardzo serdecznie dziekuje wszystkim, ktorzy
pomagaja naszej parafii.

Wielki Czwartek, March 29
7:30pm Henryk Terary 5th Anniversary of death)

Bog zaplac Wam wszystkim za wasza
modlitwe, wiare i dobre slowo.

Saturday, March 31
7:30pm za Ojczyzne
Sunday, April 1
6:00am Maria Ciesielska, Eugeniusz Konopka
9:00am For parishioners
10:30am Za rodzine Kopec Dziekczynno-blagalna

Niech Bog bedzie dla Was nagroda.

Dzis w sposob szczegolny dziekuje rodzinie
Kaczynski za zakupienie dla naszej parafii 150
nowych PAN Z WAMI.

Z modlitwa Ks. Przemek

