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Divine Mercy Sunday 
 
The message of The Divine Mercy is simple. It is that God loves us – all of us – and He wants us to 
recognize that His mercy is greater than our sins, so that we will call upon Him with trust, will 
receive His mercy. The Divine Mercy message is one we can call to mind simply by remembering 
ABC:  
 

A - Ask for His Mercy. God wants us to approach Him in prayer constantly, repenting of our 
sins and asking Him to pour His mercy out upon us and upon the whole world.  
 
B - Be merciful. God wants us to receive His mercy and let it flow through us to others. He 
wants us to extend love and forgiveness to others just as He does to us.  
 
C - Completely trust in Jesus. God wants us to know that the graces of His mercy are 
dependent upon our trust. The more we trust in Jesus, the more we will receive.  

 
This message and devotion to Jesus as The Divine Mercy is based on the writings of Saint Faustina 
Kowalska, a Polish nun. Even before her death in 1938, the devotion to The Divine Mercy had 
begun to spread. “'Proclaim that mercy is the greatest attribute of God. All the works of My hands 
are crowned with mercy.'” (No. 301) 
 

 

        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.  

 

BEREAVEMENT GROUP 
        For many the death of a loved one begins a time of great loss, loneliness, pain, sadness, 
confusion and searching. OLMC will begin a bereavement support group on May 3, 2018. This 6-
week support group, which will meet on Wednesday evenings, will provide a safe place to share 
feelings and to receive support and compassion. In addition, those who attend will gain insight 
and skills helpful to those affected by the loss of a loved one. If you are interested or have 
questions please contact Cathy Pilone at 973-541-1096 or cpilone57@earthlink.net. 

 

 

 

 
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 

Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele 
katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prosił o to 
Jezus objawiający się siostrze Faustynie Kowalskiej. Obraz 
Jezusa Miłosiernego przedstawia Pana Jezusa z czerwonymi 
i bladymi promieniami wypływającymi z Jego serca, i 
podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. „Dusza, która czcić będzie ten 
obraz nie zginie” - obiecuje Pan Jezus. Pierwszy obraz, 
malowany „pod dyktando” s. Faustyny, pozostał w Wilnie. Z 
dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią św. przyjętą w 
tym dniu związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia 
win i kar.”  
 
22 lutego 1931 r. Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie w 
celi płockiego klasztoru i polecił jej namalowanie obrazu, 
ukazując jego wzór w wizji. „Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie.” 
(Dzienniczek - Dz. 47-49).  
 
„Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników. (...), wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła 
miłosierdzia mojego.” (Dz. 699)  
 
„Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia, i 
wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w 
całej pełni” (Dz. 1448).  
 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 
września 1935 roku jako modlitwę o uproszenie łaski miłosierdzia Bożego dla grzeszników.  
 
„Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą” (Dz. 1731). 
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi 
wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę 
ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi 
łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).  
 
 Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są 
ukoronowane miłosierdziem. (Dz 301). 

 

MASS INTENTIONS 
 
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) 
Saturday, April 14  
    5:00pm   Josephine Sullivan   (Clare Malton)   
Sunday, April 15 
    9:00am   For the People of the Parish 
  10:30am   Jan Brynczka i zdrowie dla Michala 
Szela 

 
Bardzo serdecznie dziekuje wszystkim, 
ktorzy pomagaja naszej parafii. Dzis w 
sposob szczegolny dziekuje tym Parafianom, 
którzy ofiarowali swój czas na posprzątanie 
naszego kościoła oraz na wykonanie wielu 
innych czynności przed Świętami 
Wielkanocnymi. Bog zaplac Wam wszystkim 
za wasza modlitwe, wiare i dobre slowo.  

Niech Bog bedzie dla Was nagroda.  

 
Z modlitwa - Ks. Przemek 
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