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Maryjny sierpień 
        
         Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże równie maryjny jak maj. Miesiąc aż trzech 
świąt ku czci Matki Bożej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem 
Matki Bożej Zielnej (15.08), Matki Bożej Królowej (22.08) i Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto jest 
to miesiąc wspomnienia dwóch świętych wybijających się w szerzeniu kultu Maryi - św. Bernarda z 
Clairveaux (20.08), jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego 
(14.08), którego postaci i działalności nikomu z polskich katolików nie trzeba przedstawiać. 
Jeśli maj tak w przyrodzie, jak i w liturgii Kościoła jest miesiącem zapowiedzi i obietnic, miesiącem 
bujnych początków życia, to sierpień jest miesiącem pierwszych dojrzałych owoców, miesiącem żniw 
(nie bez przyczyny od dawnego narzędzia żniwiarzy nasi dziadowie nazwali go sierpniem), miesiącem 
dożynek i pielgrzymek ciągnących na Jasną Górę. Miesiącem wielkiego trudu i skwaru, ale też wielkiej 
radości z jego owoców. 
Jest to też miesiąc świętowania owoców w życiu Maryi, do których można zaliczyć: Wniebowzięcie, 
tytuł Królowej i tą niezwykłą cześć, jaką od wieków oddaje Jej nasz Naród w Jej jasnogórskim 
wizerunku. 

        Jest wielkim zrządzeniem Opatrzności, iż w centrum naszej pobożności maryjnej postawiona 
została jasnogórska ikona. Bóg dał ją nam jako klucz do właściwego kultu Maryi i zarazem jako 
wskazówkę owocności w Jej i w naszym życiu. Ikona ta należy do ikon typu Hodegetria. To obco 
brzmiące słowo oznacza: wskazująca drogę. W istocie, jeśli wpatrzymy się w jasnogórski obraz, 
zobaczymy, że Maryja na lewej ręce niesie Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego. Te dwa gesty 
streszczają w sobie całe Jej posłannictwo i Jej pragnienia w stosunku do nas. Ona jest Matką Jezusa i 
przez Niego naszą Matką. Przez swoje życie jest doń prowadzącym drogowskazem. Czujne Jej oczy, jak 
w Kanie Galilejskiej, widzą nasze potrzeby, nasze usychające nadzieje i więdnącą radość tak w 
wymiarze osobistym, jak też w rodzinnym i narodowym. Jej usta powtarzają ciągle to samo 
niezmiennie aktualne wezwanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... Ono też jest zasadniczą 
treścią wszystkich Jej współczesnych objawień. Jest to nieustanne wezwanie do nawrócenia. Maryja 
wie, że Jezus jest drogą do prawdziwych, trwałych owoców we wszystkich dziedzinach życia. Ona szła 
tą drogą wraz z Nim i nas do niej zachęca. Nam jako jednostkom, jako rodzinom i jako narodowi 
zagrażają różne niebezpieczeństwa, ale są one niczym w porównaniu z tym największym, a jakby 
niezauważalnym, z zejściem z tej drogi, którą Ona wskazuje. Historia nasza, której symbolem jest 
oblegana i wielokrotnie atakowana Jasna Góra wraz z naznaczonym śladami zniszczeń wizerunkiem 
Maryi, uczy nas, iż wierność tej drodze jest gwarancją przetrwania i życia. Maryja Jasnogórska jest dla 
nas drogowskazem wiodącym do mądrości krzyża, która zawsze owocuje zmartwychwstaniem. 
        Oby nasze maryjne maje - w postaci konstytucji, przyrzeczeń i postanowień, zawsze owocowały 
maryjnymi sierpniami tak jak to było w roku 1920, kiedy to właśnie 15 sierpnia polskie wojska 
przełamały w bitwie warszawskiej sowiecką ofensywę, i jak się to stało w roku 1980 przez podpisanie 
pamiętnych porozumień sierpniowych. Oby zawsze naszej maryjnej pobożności towarzyszyła także 
maryjna wierność Jej Synowi. 
ks. Stanisław Łucarz SJ 
 

 

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 

  
 

 

NOTICE 
 
         If any person may have been abused by any priest, they should immediately contact their 
local County Prosecutor’s Office and the Diocese’s Victims Assistance Coordinator:  Peggy Zanello 
at 973-879-1489. You may also be in touch with either of the Diocesan Response Officers:  Rev. 
Msgr. James T. Mahoney, Vicar General and Moderator of the Curia, 973-777-8818 Ext. 205 or 
Sister Joan Daniel Healy, S.C.C., Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-8818 Ext. 248. 
 
        The entire text of the Policy of the Diocese of Paterson in Response to Complaints of Sexual 
Abuse is available on the diocesan Web site:  www.patersondiocese.org. 
 

--------------------------------- 
 

        Przypadki molestowania oraz inne naduzycia popelnione przez kler, prosimy zglaszac do 
lokalnego biura prokuratora albo do decezjalnego koordynatora pomocy ofiar:  Peggy Zanello 
telefon 973-879-1489.  Mozesz takze sawiadomic jednego z tych decezialnych urzednikow:  Rev. 
Msgr. James T. Mahoney, Wikariusz i Kurator, 973-777-8818 Ext. 205 albo Siostra Joan Daniel 
Healy, S.C.C., Kanclerz/Delegat do spraw religinnych, 973-777-8818 Ext. 248. 
 
        Pelny tekst polisy decezjalnej do spraw molestowania seksualnego jest dostepny na stronie 
internetowej:  www.patersondiocese.org. 
 

MASS INTENTIONS 
 

First Friday, August 3 
    7:30pm  Stanislawa, Haline i Gregorza 
                               Brzozowskich 
First Saturday, August 4 
    5:00pm  Wynagradzajaca za grzechy  
                               Przeciwko zyciu 
    6:30pm  Pierwsza sobota miesiaca 
Sunday, August 5 
    9:00am  Teresa Karcz ( maz Andrzej) 
  10:30am  Jozef Kurdyla (Kufel family) 
                     Janina Kanik  
Saturday, August 11 
    5:00pm  Nicole Glazewski (J. &C. Bonsiewich) 
Sunday, August 12 
    9:00am  People of the Parish 
  10:30am  Jan,Stefania, Antoni i Wiktoria Kopec 

 
LOOKING AHEAD… 

 
 August 10-11: Mercy and Mary Retreat 

featuring Fr. Michael Gaitley – at St. 
Cecilia, Rockaway 

 September 4: A new Bible Study with 
Father Przemek begins – the book 
of Wisdom 

 September 20: Relics of Saint Padre Pio,  
        St. Peter the Apostle Church, Parsippany  
 October 1: OLMC Golf Classic 

 
        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 

LET US PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL 

 

        Please remember the sick of our parish in 
your prayers, including:  
 

Mrs. Rosa Higa 
Mr. Patrick Glennon 

Mrs. Czeslawa Tararuj  
 
For the health of all of them.  
Thank you.   -Father Przemek 
 

 
PLEASE PRAY FOR THOSE IN 

THE MILITARY 

 

Kevin Lukaszek 

 
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. 
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