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Tenth Sunday in Ordinary Time
CZYM JEST MODLITWA?

( Katechizm Kosciola Katolickiego )
Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem
wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości 1 .

Modlitwa jako dar Boga

2559 Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne
dobra 2 . Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli
czy też z "głębokości" (Ps 130, 1) pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie
wywyższony 3 . Podstawą modlitwy jest pokora. "Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba" (Rz 8, 26).
Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec
Boga 4 .
2560 "O, gdybyś znała dar Boży!" (J 4,10). Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do
której przychodzimy szukać naszej wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej
istoty; On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie, Jego prośba
pochodzi
z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa - czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie - jest
spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli 5 .
2561 "Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej" (J 4, 10). Nasza modlitwa błagalna jest - w
sposób paradoksalny - odpowiedzią. Jest odpowiedzią na skargę Boga żywego: "Opuścili Mnie,
źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane" (Jr 2,13). Modlitwa jest odpowiedzią
wiary na darmową obietnicę zbawienia 6 , odpowiedzią miłości na pragnienie Jedynego Syna 7 .
4-DAY WALKING PILGRIMAGE
Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a spiritual 4-day Walking Pilgrimage on
August 9-12, from the church in NJ to Our Lady of Czestochowa Shrine in Doylestown, PA. Walkers
range from infants to people well into their 70’s. You may join our spiritual trip any day of the
journey and for as many days as you wish. Register by mail before July 31 for the discounted
prices. More information can be found on www.walkingpilgrimage.us, or call 908-637-4269.
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

Modlitwa jako przymierze

2562 Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy (gesty,
słowa), zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa,
Pismo święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy).
Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta.
2563 Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam (według wyrażenia semickiego
lub biblijnego: gdzie "zstępuję"). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego
rozumu ani dla innych; jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w
głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć.
Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter
relacyjny: serce jest miejscem przymierza.
2564 Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w
Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana
całkowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem.

Modlitwa jako komunia

2565 W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie
dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego
jest "zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)" 8 . Życie modlitwy polega
zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia
życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem 9 . Modlitwa jest o
tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego
Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa 10
QUO VADIS DAYS
“Where are you going?”
June 27 – 29, 2018: Young men ages 15-25 are invited to participate in a time of recreation, fellowship,
prayer and discussion to help them explore the Lord’s call in their life with priests and seminarians of the
Diocese. It will be held at Saint Mary’s Abbey Retreat Center – 230 Mendham Road, Morristown, NJ 07860
and there is no cost. To register, please contact: Fr. Edgar Rivera & Fr. David Monteleone, Office of Vocations
– Diocese of Paterson 973- 777-8818, ext. 711.
“...only when a young man has had the personal experience of Christ can he truly understand the Lord’s will and
consequently his own vocation.” Pope Benedict XVI

MASS INTENTIONS

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT

Saturday, June 9
5:00pm Helen Molitoris (Family)
Sunday, June 10
9:00am William Pyontek
10:30am Cezariusz, Krystyna Mazur, Jan Jarosz
Saturday, June 16
5:00pm Krystyna Brzezinska
Sunday, June 17
9:00am Thomas & Susan Lopatefsky (Susan Salko)
10:30am Antonina i Jan Sobol
Bronislawa i Henryk Giec

As always, we invite all parishioners to take
special advantage of our celebration of
Exposition of the Blessed Sacrament every
Saturday from 4pm to 5pm.
“When you look at the crucifix, you understand
how much Jesus loved you then. When you look at
the Sacred Host, you understand how much Jesus
loves you now.” - St. Teresa of Calcutta.

A MESSAGE FROM THE THRIFT SHOP
Thank you to everyone for your continued
generosity with donations and with shopping at our
store. At this time, please know that we are not
accepting winter clothing. Stop by soon!

Bog zaplac Wam wszystkim za wasza
modlitwe, wiare i dobre slowo. Dziekuje za ofiary
zlozone na tace. Pragne podziekowac Panu
Janowi Borzecki za posadzenie kwiatow.
Dziekuje Panu Jan Guzik za naprawinie
klimatyzacji. Bog zaplac. Dziekuje za
przygotownie oltarzy na procecje Bozego Ciala i
za posprzatnie po procesji.
Bog zaplac jednej rodzinie za ufundowanie
pieknej monstrancji i kustodi dla naszego
Kosciola.
- Z modlitwa Ks. Przemek

