SAINTS CYRIL AND METHODIUS
Roman Catholic Church
JUNE 17, 2018
Eleventh Sunday in Ordinary Time
Dear Friends,
OLMC and Saints Cyril and Methodius, as you know, are remarkable places.
One of the many things about our community that made an immediate impression on me is just
how strong the presence of men is here. This Father’s Day, I’d like to thank our many good fathers.
Thank you! Fathers, Dads, and Papas alike, I hereby publicly renew my pledge to serving you in
this sacred task. Let’s continue to make the love of our Almighty Father present to the children He
has entrusted to our care.
As you know, I sometimes agonize over these little notes. I want my writing to be, well,
remarkable. It probably doesn’t have to be: another remarkable quality of our community is its
patience and forgiveness! As an advanced warning, my weekly letter will go on hiatus this
summer, but I hope to be in touch at least occasionally with a little note.
Please know of my continued prayers for you and your families.
Please keep me in your prayers!
In the Peace of Christ,
Father Daniel
δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ
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

Otwórz, Panie, nasze serca, a przyjmiemy Twoje słowo (Dz 16, 14).
Przypowieści ewangeliczne o nasieniu i ziarnie gorczycy (Mk 4, 26-34), będąc wezwaniem do
pokory, jedynej odpowiedniej gleby dla rozwoju królestwa Bożego, wzywają również do zdrowego
optymizmu opartego na nieomylnej skuteczności działania Bożego. Aczkolwiek ludzie stali się do
tego stopnia przewrotni, że zaprzeczają istnieniu Boga uważając, że „Bóg umarł”, i postępują tak,
jakby nie istniał, to przecież On jest zawsze obecny i działa w historii ludzkiej, nie przestając siać
ziaren swojego królestwa. Sam Kościół, współpracując nad tym zasiewem, bardzo często nie
ogląda owoców; lecz jest pewien, że kiedyś kłosy dojrzeją. Tymczasem należy wyczekiwać
cierpliwie godziny naznaczonej przez Boga, jak rolnik oczekuje bez niepokoju, aby zima minęła i
ziarno zakiełkowało. Należy oczekiwać, przyjmując w pokorze, że się jest „ziarnem gorczycy”,
„małą trzódką”, która nie pragnie stać się narodem mocnym i wspaniałym. To, co dotyczy Kościoła,
dotyczy także poszczególnych chrześcijan. Również w sercu człowieka królestwo Boże, świętość,
rozwija się w sposób tajemniczy; nie należy zniechęcać się, jeśli mimo powtarzanych wysiłków
człowiek pozostaje stale słaby i ułomny. Trwając w wysiłkach, należy ufać tylko Bogu, ponieważ
tylko On może pracę człowieka uczynić skuteczną.
 Boże, mocy ufających w Tobie, wysłuchaj wołania ludzkości obciążonej śmiertelną
słabością: nie możemy nic bez Twojej pomocy; wesprzyj nas swoją łaską, abyśmy
postępując drogą Twoich przykazań mogli się Tobie podobać w pragnieniach i czynach
(Mszał Polski: kolekta).
 Boże wszechmogący, aby objawić swoją wszechmoc, wybierasz rzeczy małe, by zawstydzić
wielkie, posługujesz się słabymi, aby zniszczyć mocne, a używając narzędzi pokornych,
dokonujesz rzeczy wielkich, aby nikt nie mógł się chełpić sam w sobie, lecz by chlubił się
jedynie w Tobie. Udziel mi łaski, abym miłował i przyjmował z serca rzeczy małe, jakie dla
mnie wybrałeś, abym był godny osiągnąć wielkie, które w nich zamknąłeś. O mój
Zbawicielu, spraw, abym był ziarnkiem gorczycy, jak Ty zmiażdżonym wzgardą i
cierpieniami, i zasłużył otrzymać wieczne odpocznienie (L. da Ponte).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 273
MASS INTENTIONS

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

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
Saturday, June 23
5:00pm Edward Mraz
Sunday, June 24
9:00am Mass for the members of the 24th
Assembly Slovak Catholic Sokol who
passed away from January 1,2017December 31,2017
Irene Molitoris
Helen Molitoris
Joseph F. Sparone
Maria Barlak
Elizabeth Kuretich
Mary Wahal
10:30am Stanislaw Fugas (corka z rodzina)
Bog zaplac Wam wszystkim za wasza modlitwe,
wiare i dobre slowo. Dziekuje za ofiary zlozone na
tace. Niech Bog blogoslawi nam na nowy tydzien
naszej pracy.
- Z modlitwa Ks. Przemek

“In prayer the soul cleanses itself from sin,
charity is nourished, faith is strengthened,
hope made secure; the spirit rejoices, the
soul grows tender, and the heart is purified,
truth discovers itself, temptation is
overcome, sadness takes to flight, the
senses are renewed, failing virtue is made
good, tepidity disappears, the rust of sin is
rubbed away. In it are brought forth lively
flashes of heavenly desires, and in these
fires burns up the flame of divine love.
Great are the excellences of prayer, great
its privileges. The heavens open before it,
and unveil therein their secrets, and to it
are the ears of God ever attentive.” St Peter
of Alcantara

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
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.

