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Dear Friends, 
 
Happy Easter! 
 
Ludwig Wittgenstein once commented, “It is love that believes the resurrection.” I agree 
with him. Let me try to explain. 
 
Wittgenstein is not saying that Jesus’ rising bodily from the dead cannot be known. The 
resurrection of Jesus is almost certain historical fact (check out William Lane Craig’s 
Reasonable Faith, N.T. Wright’s The Resurrection of the Son of God, or Lee Strobel’s The 
Case for Christ for the relevant arguments), and it can be known as such. 
 
Wittgenstein is proposing that the heart – the very center of our being – needs to be 
saved. The heart, then, is the right place of faith, and the heart believes by loving. 
 
(My proposal:) The risen Jesus is the first part of God’s re-created world, set free from the 
destroying forces of sin and death. We enter this new world, we live in this new world, by 
love. 
 
In light of his resurrection, we are invited to trust and follow 
Jesus. Both of these actions are informed by the mind, but they 
are movements of the heart. And yes, they are fueled by… love! 
 
In the Love of Christ,  
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 

 

  MIŁOSIERDZIE JEST NAJWIĘKSZYM PRZYMIOTEM BOGA 

Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane 
miłosierdziem. (Dz 301)  
 
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. 
 
Bardzo serdecznie zapraszam na Niedziele Milosierdzia Bozego do naszej wspolnoty 
parafialnej. 

April 7th 
9:00 pm-1am: Wystawienie Najswietszego Sakramentu, Koronka do Bozego 
Milosierdzia po angielsku a potem po polsku o kazdej godzinie.  
April 8th  
10:30 am: Msza Swieta a po niej Wystawienie Najswietszego Sakramentu, 
odspiewanie Koronki do Bozego Milosierdzia i Akt Zawierzenia Swiata 
Bozemu Milosierdziu  
12 noon: Blogoslawienstwo Najswietszym Sakramentem 

 
“'Proclaim that mercy is the greatest attribute of God.  

All the works of My hands are crowned with mercy.'” (No. 301) 
 
Bardzo serdecznie dziekuje wszystkim, ktorzy pomagaja naszej parafii. Dzis w sposob szczegolny dziekuje 
wszystkim ktorzy posprzatali kosciol na Swieta Wielkanocne,a takze tym ktorzy przygotowali nasz kosciol 
na swieta. Bardzo serdecznie dziekuje za ofiary zlozone na tace. Dziekuje Panu Organiscie i lektorom. 
Dziekuje Pani Figiel i Panu Przybylo.  
Bog zaplac Wam wszystkim za wasza modlitwe, wiare i dobre slowo.  
Niech Bog bedzie dla Was nagroda.  

Z modlitwa - Ks. Przemek 
 

W maju będziemy mieli Nabożeństwo Majowe każdego dnia. Od poniedziałku do piątku o godzinie 
7:00p.m. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania Loretańska. O godzinie 7:30p.m. Msza 
Święta (zapraszam są wolne intencje). W Pierwszą Sobotę Miesiąca Nabożeństwo Majowe będzie 
połączone z Pierwszą Sobotą Miesiąca, pozostałe soboty 7:00p.m. a potem 7:30p.m. Msza Święta 
Wotywna o Matce Bożej. Podczas całego miesiąca Maja ofiarujmy to miesięczne nabożeństwo o pokój 
na świecie. 

 

MASS INTENTIONS 
Easter Vigil Saturday, March 31  
  7:30pm   za Ojczyzne   
Easter Sunday, April 1 
  6:00am   Maria Ciesielska, Eugeniusz Konopka 
  9:00am   For parishioners 
10:30am   Za rodzine Kopec Dziekczynno- 
        Blagalna 
Monday, April 2  
  7:30pm   Mary Culleny  
        (John and Cathleen Bonsiewicz) 
Friday, April 6   
  7:30pm   Pat Walsh  
        (John and Cathleen Bonsiewicz)   
Saturday, April 7  
  5:00pm   Pat Walsh   (Selems Family)   
  7:30pm   Pierwsza Sobota Miesiaca   
Divine Mercy Sunday, April 8 
  9:00am   Thomas and Susan Lopatefsky  
        (Susan Salko) 
10:30am   Jozef Kurdyla   (Przybylo Family) 

Christ is Risen, He is Risen indeed. Have a 
Blessed Easter. May the Risen Christ fill 
your hearts with hope, faith and, charity 
so experiencing the miracle of new life we 
might be a channel of God’s Mercy and 
Peace towards all.  

God bless you- Fr. Przemek  

Jezus Zmartwychwstal, Prawdziwie 
Zmartwychwstal. Wesolych Swiat 
Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały 
Chrystus napełni wasze serca nadzieją, 
wiarą i miłosierdziem, tak więc 
doświadczając cudu nowego życia, 
możemy być swiadkami Bożego 
Miłosierdzia i pokoju dla wszystkich.  
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