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The 15 Promises of Our Lady made to St. Dominic and Bl. Alan de la Roche

Roman Catholic Church
AUGUST 26, 2018

Twenty-first Sunday in Ordinary Time
15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą odmawiać różaniec
Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św.
Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem
różańca do Najświętszej Maryi Panny.
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł.
Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił
nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda
przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W
1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu
Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą
odmawiać Różaniec:
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe
łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać
różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży
heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie
dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do
pożądania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie
tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą
śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i
osiągnie życie wieczne.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez
sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego
łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli
za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
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

1. To all those who shall recite my Rosary devoutly, I promise my special protection and very
great graces.
2. Those who shall persevere in the recitation of my Rosary shall receive some signal grace.
3. The Rosary shall be a very powerful armor against hell; it will destroy vice, deliver from
sin, and dispel heresy.
4. The Rosary will make virtue and good works flourish, and will obtain for souls the most
abundant divine mercies; it will substitute in hearts love of God for love of the world, and
will lift them to the desire of heavenly and eternal things. How many souls shall sanctify
themselves by this means!
5. Those who trust themselves to me through the Rosary, shall not perish.
6. Those who shall recite my Rosary devoutly, meditating on its mysteries, shall not be
overwhelmed by misfortune. The sinner shall be converted; the just shall grow in grace
and become worthy of eternal life.
7. Those truly devoted to my Rosary shall not die without the Sacraments of the Church.
8. Those who recite my Rosary shall find during their life and at their death the light of God,
the fullness of His graces, and shall share in the merits of the blessed.
9. I shall deliver very promptly from purgatory the souls devoted to my Rosary.
10. The true children of my Rosary shall enjoy great glory in heaven.
11. What you ask through my Rosary, you shall obtain.
12. Those who propagate my Rosary shall be aided by me in all their necessities.
13. I have obtained from my Son that all the members of the Rosary Confraternity shall have
for their brethren the saints of heaven during their life and at the hour of death.
14. Those who recite my Rosary faithfully are all my beloved children, the brothers and sisters
of Jesus Christ.
15. Devotion to my Rosary is a great sign of predestination.
MASS INTENTIONS
Saturday, August 25
5:00pm Bill Kuretich (Bill & Eleanor)
Sunday, August 26
9:00am Thomas and Susan Lopatofsky
(Susan Salko)
People of the Parish
10:30am Piotr Guzik (syn z rodzina)
Saturday, September 1
5:00pm Helena Piatkowska
5:45pm Pierwsza Sobota Miesiaca
Sunday, September 2
9:00am People of the Parish
10:30am Stefania Bryla 4 rocznica smieci
Mateusz Liguz (Raczynski Family)





LOOKING AHEAD…
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.

