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Adoracja — najwyższa cześć 
        Adorować znaczy dosłownie „upaść” na twarz czy do nóg. Taką postawę przyjmowano w starożytności 
wobec jakiegoś władcy czy pana. Abraham „padł na oblicze”, gdy Pan mu się ukazał. „Przed tak wielkim 
Sakramentem upadajmy wszyscy wraz” — śpiewamy w liturgii. Głęboki pokłon — podobnie jak pokłon 
Trzech Króli przed Dzieciątkiem — wyraża najwyższą cześć. Mówimy o Najświętszym Sakramencie, gdyż w 
Nim jest ukryty sam Dawca łaski i wszystkich sakramentów. „Przed tą szczególną obecnością Kościół od 
wieków pochyla się w geście adoracji” — napisał Jan Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 
2002.  
        Upadając przed Nim, wyrażamy przekonanie, że jest jedynym Panem. „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,11) — odpowiada Chrystus demonowi na pokusę 
władzy. Św. Paweł stwierdza, że bez pomocy Ducha nie można powiedzieć z pełnym przekonaniem: 
„Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Podobnie bez pomocy Ducha nie można Go adorować. Adoracja jest 
modlitwą w Duchu. Taką jak ta, o której Jezus mówił Samarytance: „Nadchodzi jednak godzina, owszem już 
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce 
mieć Ojciec: Bóg jest duchem; potrzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu” (J 4,23-24). 
        Pozostawanie w adoracji w milczeniu wyraża cześć, której nie są w stanie wyrazić słowa. Słowa są za 
małe. Trwanie w ciszy pozwala wejść w najbardziej duchowy wymiar modlitwy. Najgłębszy kontakt z 
Bogiem dokonuje się bez słów, w spotkaniu serca z sercem. Patrzenie ze czcią na Hostię oczyszcza 
ludzkiego ducha z tego, co jest w nim skalane czczeniem bożków. Uznanie panowania jedynego Pana 
oznacza wyrzeczenie się innych bóstw. Zerwanie z kłanianiem się pieniądzom, wizerunkowi, karierze, 
wygodzie, wszelkim formom okultyzmu. Przede wszystkim jednak oznacza zgodę na przebaczenie i 
pojednanie.  
        Adoracja wymaga wiary. Bez wiary nie sposób wytrzymać na adoracji nawet pięciu minut. Dlatego też 
Kościół udziela odpustu cząstkowego wiernemu, który nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji. 
Jeżeli adoracja trwa co najmniej pół godziny, odpust będzie zupełny, pod zwykłymi warunkami. Adoracja 
daje też wiarę, tworzy klimat, w którym Duch Święty może działać.  
        Prorokiem adoracji naszych czasów nazywa się bł. Karola de Foucauld (1858-1916). W okresie gdy żył 
w Nazarecie, pisał do swego ojca duchowego, że właściwie nie potrafi już się modlić. Próbuje czytać, 
rozmyślać, rozważać, odmawiać gotowe modlitwy — nic mu nie wychodzi — to nie jest obecność. Jedyne, 
co może robić, to trwać godzinami przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. A kiedy już tam jest, 
pozostaje oschły, jałowy, bez jakiejkolwiek myśli. Pyta sam siebie, czy to jest jeszcze modlitwa, i coraz 
bardziej odkrywa, że tak. Właśnie ona stanie się jego modlitwą, a po jego śmierci, powstałych z jego 
inspiracji zgromadzeń Małych Braci i Małych Sióstr Jezusa. 
        Jeden z Małych Braci, Carlo Caretto, doskonale opisał w Listach z pustyni, co dzieje się z człowiekiem 
trwającym dłużej na adoracji. Odbywał nowicjat na pustyni, na Saharze. Miał spędzić tydzień w grocie sam 
na sam z Panem Jezusem eucharystycznym, wystawionym dzień i noc. Kapłan odprawił Mszę świętą na 
ołtarzu z kamieni i odszedł. „Cisza na pustyni, cisza w grocie, cisza w Najświętszym Sakramencie. Żadna 
modlitwa nie jest tak trudna jak adoracja Najświętszego Sakramentu. Natura ludzka buntuje się ze 
wszystkich sił. Wolałoby się raczej kamienie dźwigać w żarze słońca. Zmysły, umysł, wyobraźnia — to 
wszystko jest umartwione. Tylko wiara tryumfuje” (Warszawa 2006, s. 26). Wreszcie po pewnym czasie 
zmysły się uspokajają, a wtedy modlitwa staje się czymś rzeczywiście ważnym i „tak poważnym, że nie 
można się bez niej obejść”. 
        Moris Maurin, Mały Brat Jezusa, tak wprowadza ludzi w adorację w ciszy: „Staraj się jak najmniej 
mówić, jak najmniej wyrażać. Pozwalaj, żeby On na ciebie patrzył. Czekaj. aż powoli On zacznie przenikać 
cię całego”. W praktyce jest to bardzo trudne. Przychodzimy przed Najświętszy Sakrament — i nic się nie 
dzieje. Na początku cisza, najczęściej, nie jest pełna obecności. Trzeba stać się bardzo małym, by zgodzić się 
trwać w takiej pozornej pustce, by zrezygnować z własnej aktywności, nie być przede wszystkim kimś, kto 
patrzy, lecz kimś, kto pozwala, by Inny na niego patrzył. Trzeba wówczas zgodzić się na czekanie i tęsknotę. 
„Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu” (Ps 130,6). „Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą 
tęskni moje ciało (Ps 63,2). Psalmy są pełne oczekiwania. 
 

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 

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. 
 

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 

 

  
 

 
Dear Friends, 
 
These past ten months or so we have been very well served by Fr. Przemek Nowak. Everyone who 
has met him, prayed or studied with him, or received counsel from him has been thankful for his 
presence, his demeanor, and his energy and enthusiasm. Fr. Przemek has been a wonderful 
contribution to our community. 

 
Fr. Przemek has been very good to have around. His support has had many a tangible effect for me, 
but I am most thankful for the opportunity we have had to build each other up in Christ. These 
months have been a great time of fellowship for me (and, I hope, for him!). 
  
Unfortunately, our time together has come to an end. Fr. Przemek has been called to serve Ss. Cyril 
and Methodius Seminary in Orchard Lake, MI beginning October 25. Fr. Artur Zaba will be 
assigned here – OLMC and Ss. Cyril and Methodius – to take his place. 
   
Although I am not pleased to see him go, I am quite happy to think that Fr. Przemek will influence 
many a priest-in-formation in his future work. We would do well to have many more priests in Fr. 
Przemek’s mold (men living after the Sacred Heart of Jesus, making his Divine Mercy come to life 
for God’s people) serving the Church of the United States. 
 
Join with me in thanking Fr. Przemek for his service here and welcoming Fr. Artur to Boonton! 
 
Christ’s Peace, 
Father Daniel 
δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ 

 
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 
       As always, at Saints Cyril and Methodius, we invite all parishioners 
to take special advantage of our celebration of Exposition of the Blessed 
Sacrament every Saturday from 4pm to 5pm. 
        In addition, Our Lady of Mount Carmel offers more opportunities 
to spend time with Jesus. Adoration is a time of prayer. Please consider 
spending a few moments praying to Jesus for the priests and the victims 
of the scandals as well as your personal intentions.  

Wednesday at OLMC: 
6:00pm  Rosar 
y and Novena to Our Lady of Perpetual Help 
6:45pm  Adoration, Divine Mercy Chaplet 
8:45pm  Benediction  

Friday at OLMC: 
8:30am  Adoration 
2:15pm  Benediction 

 

MASS INTENTIONS 
Saturday, October 20 
    5:00pm  Jozef Kurdyla ( Kazimiera& Stanislaw  
                Mechel z rodzina) 
Sunday, October 21 
    9:00am  For God's blessings for Krystyna 
                Brzezińska on her 80th birthday 
                (daughter Agnieszka Wilkins) 
                     People of the Parish 
  10:30am  Halina Lemanski (living intention) 
               Maria, Franciszek i Wladyslaw Siembab 
Saturday, October 27 
    5:00pm   Jozef Kurdyla (rodzina Osiadacz) 
Sunday, October 28 
    9:00am   Thomas& Susan Lopatefsky  
                (Susan Salko) 
                     People of the Parish 
  10:30am  Dziekczynno-blagalna za cala rodzine 

 

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: Bishop’s Annual Appeal 
 Nov. 9: Alumni Veterans Luncheon (OLMC) 

 

 
 

 
 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=POur+Lady+of+Mount+Carmel&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.whitepages.com/name/Czeslawa-Tararuj


   

 


