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Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy, 
jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
staje się niewyczerpanym źródłem świętości. 
 
Ojciec Święty Benedykt XVI naucza: „Eucharystia znajduje się u źródła wszelkich form świętości i 
każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych uczyniło autentycznym 
swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej! (…). Świętość zawsze miała swoje centrum w 
sakramencie Eucharystii. Dlatego jest rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę 
najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. (…). 
Celebracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do niej osobiście, 
aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem. (…)”2. Ojciec Święty przytacza wypowiedź św. Augustyna: 
„Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; (…) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go 
nie adorowali”3. 
  
1. Wewnętrzny związek pomiędzy celebracją i adoracją. 
 
„Sprawowanie Eucharystii w ofierze Mszy świętej jest prawdziwie źródłem i celem kultu 
sprawowanego poza Mszą świętą”4. „W Eucharystii naprawdę Syn Boży wychodzi nam naprzeciw i 
pragnie się z nami zjednoczyć; adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko oczywistym 
rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji w 
Kościele. Przyjęcie Eucharystii oznacza ustawienie się w postawie adoracji wobec Tego, którego 
przyjmujemy. (…). Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas 
samej celebracji liturgicznej. W rzeczywistości «tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i 
autentycznego przyjęcia Chrystusa»”5. 
 
Trwanie na modlitwie przy Panu Jezusie, żywym i prawdziwym w Najświętszym Sakramencie, 
umacnia zjednoczenie z Nim, przygotowuje do owocnego sprawowania Eucharystii i przedłuża 
postawy kultyczne w formie licznych wyrazów pobożności eucharystycznej6. 
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, zalecana przez Kościół pasterzom i wiernym, jest jasnym 
wyrazem związku między sprawowaniem Ofiary Pana i Jego trwałą obecnością w konsekrowanej 
Hostii7. „Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. 
Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi 
postaciami, które są zachowane po Mszy św. - obecność, która trwa, dopóki istnieją postaci chleba i 
wina - wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i duchowej”8…  
Święty Augustyn nauczał: „Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; (…) 
grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”9. Ojciec Święty Benedykt XVI pisze: „Przyjęcie Eucharystii 
oznacza ustawienie się w postawie adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko 
dlatego stajemy się jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatku piękna liturgii niebieskiej. (…). 
I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawarte 
w Eucharystii, która ma na celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede 
wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem”10. 
 

 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 

  
 

 

 
RESPECT LIFE WEEKEND – October 6-7, 2018 

  
        The New Jersey Catholic Conference of Bishops has approved a statewide postcard/petition 
campaign urging the State Senators and Assembly persons to support the NJ Pain Capable Unborn 
Child Protection Act A1686/S537. If passed, this bill would protect babies in the womb at 20 weeks - 
that is 5 months and beyond. The campaign will be launched on the weekend of October 6-7, 2018 
which is Respect Life Weekend… 
         We are urging parishes in the Paterson Diocese at the direction of their pastors and priests to join 
in this campaign.  
  
Many thanks and God bless.  
Sincerely yours in Christ, 
 Most Reverend Arthur J. Serratelli, S.T.D., S.S.L., D.D. 
Bishop of Paterson 
 
Our Lady of Mount Carmel and Saints Cyril and Methodius are participating in this event. After all Masses 
this weekend of October 6-7, postcards will be available at the table in the foyer. Please sign a postcard 
and place it in the basket. All postcards will be mailed to the Diocese. 
Thank you for your kindness and consideration. 

 
STATUE OF OUR LADY OF FATIMA  
        You are invited to pray before an official Pilgrim Statue of Our Lady of Fatima from the Sanctuary of 
Fatima in Portugal, from October 11 - 15, 2018 at Corpus Christi Parish 234 Southern Blvd., Chatham, NJ 
07928.  Please contact Fr. Lemmuel Camacho at lcamacho@corpuschristi.org or call (973) 635 0070 and 
visit www.corpuschristi.org for schedule of events. 
         There will be Daily Mass, Rosary and special Eucharistic celebration with Consecration to the 
Immaculate Heart on Oct. 13th at 5 p.m. to be led by Most Rev. Arthur Serratelli, DD 
(please bring white handkerchief for the Mass on Oct. 13th) 

W TYM TYGODNIU 
        Zapraszamy Cię do modlitwy przed oficjalną Figura Matki Bożej Fatimskiej z Sanktuarium w Fatimie w 
Portugalii, w dniach 11-15 października 2018 roku w parafii Corpus Christi 
234 Southern Blvd., Chatham, NJ 07928. Prosimy o kontakt z 
ks. Lemmuel Camacho lcamacho@corpuschristi.org lub zadzwoń (973) 635 0070 albo 
odwiedź www.corpuschristi.org, aby zobaczyć plan wydarz. 
        Zapraszamy na Msza św., Różaniec i specjalne celebracje eucharystyczne z poświęceniem 
Niepokalanemu Sercu NMP, 13 października o godzinie 17.00. prowadzonym przez Biskupa 
Arthura Serratelli.  (przynieś białą chustkę na Msze Sw.13 października) 
 

MASS INTENTIONS 
First Friday, October 5 
    5:00pm  Franciszek Figiel 
First Saturday, October 6 
    5:00pm  Mary and George Pleva 
    6:00pm  Pierwsza Sobota Miesiaca 
Sunday, October 7 
    9:00am  William Kuretich (Eleanor & Bill) 
  10:30am  Stanislawa i Franciszek Mnich 
                             (wnuczka) 
                     Irena Dziadyk -1 rocznica smierci 
                             (syn z rodzina) 
Saturday, October 13 
    5:00pm   Mary and John Olsyn 
Sunday, October 14 
    9:00am   Patricia Walsh ( Eleanor & Bill Banta) 
  10:30am  O Boże błogosławieństwo dla Józefa w 
70 urodziny, a także rodzin Jasiak, Dubij, Cyganik, 
Hari i dary Ducha Świętego dla wnuków: Juli, 
Daniela, Natalii, Juliana, Adama, Eryka, Wiktori i 
Łukasza 

 

BLESSING OF THE ANIMALS 
        The annual Blessing of the Animals will occur 
this Sunday, October 7, at 1:00pm on the steps of 
Our Lady of Mount Carmel Church. 

 
LET US PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL 

Mrs. Rosa Higa, Mr. Patrick Glennon, 
Mrs. Czeslawa Tararuj  

 PLEASE PRAY FOR THOSE IN THE MILITARY 
Kevin Lukaszek

 
LOOKING AHEAD… 

 October 12: OLMC School – Light of the 
World Tour   9:00am – 10:30am 

 October 13-14: Relics of St. Anthony of Padua 
at several Churches in the Diocese 

 October 13: Rosary Rally 12noon – at 
Dangler Funeral Home 

 October 13: 2nd Annual Latin Mass at the 
Cathedral of St. John the Baptist 

 October: Bishop’s Annual Appeal 
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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. Przemekk 

 

 
 

 Nov. 9: Alumni Veterans Luncheon (OLMC) 

 
 

 

 
 

 


