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NOVEMBER 4, 2018 
Thirty- First Sunday in Ordinary Time 

Dear Friends, 
I don’t know that I’d say this is my favorite weekend of the year, but the end of Daylight 
Saving Time is always momentous. I’d love to say this is so because I am a time purist, and 
prefer the sun’s high point to be noon. Heck, I wouldn’t mind being able to say I am opposed, 
for pragmatic reasons, to the idea that there’s anything to be gained by changing clocks back 
and forth. But no, my real motivation is that extra hour of sleep I get Sunday morning 
(although I usually squander the opportunity to catch up on sleep by staying up a bit later!). 
Speaking of time, it’s amazing to think that this past week marked three years since my arrival 
here. What a time of great blessing this has been for me… and I hope for you, too! There are 
many things to be thankful for these three short years, but they all boil down to the blessing 
of knowing, loving, and serving God, and pouring myself out for you. Thank you for giving me 
the opportunity to know and love you – I hope we have many more years together to do more 
of the same! 
And while we’re on the subject of marking time, we’re back to work on our bell. Having 
replaced the badly damaged wire, we’ve now moved on to the motor. We’ll – and by we, of 
course, I mean José – have it ringing before you know it! 
 

Christ’s Peace, 
Father Daniel 
δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ 

 
Weekend of November 3-4 
2018 Bishop’s Annual Appeal 

Here I Am, Lord! 
When you give to a charitable organization, it is important to be confident that the funds are used 
wisely.  Please know that your gift to the Bishop’s Annual Appeal supports the following  causes:  
our Catholic Charities agencies, seminarian education, our urban elementary schools and our 
priests’ retirement residence and priests’ extraordinary healthcare needs.  In addition, 50% of all 
funds received over a parish’s goal is returned to the parish directly for its own needs.   Appeal 
funds are used for no other purpose and serve only those who live in Morris, Passaic and Sussex 
counties.  You can make a pledge with confidence when you give to the Bishop’s Annual Appeal. 
For your convenience, you can make an online gift or pledge at www.2018appeal.org.  Thank you! 
 

 

 
PARISH INCOME – OCTOBER 28, 2018 

COLLECTION TOTAL 

REGULAR COLLECTION $1,200.00 

PROPAGATION $900.00 

TOTAL $2,100.00 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
 

Pastoral Visit/ Wizyta Kaplana w domu 
 

Please know you can contact me if you in need of 
 Anointing of the Sick or Sacrament of 
Reconciliation  azaba@olmcboonton.org or 
please call Our Lady of Mount Carmel  
(973) 334-1017 and ask for Fr. Artur Zaba 
 

Domowa wizyta kaplana w celu otrzymania 
Sakramntu Pokuty i Namaszczenia, prosze o 
kontatk emailowy: azaba @olmcboonton.org 
albo dzwoniac do Our Lady of Mount Carmel 
(973) 334-1017 prosić o Ks. Artura Zaba. 

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. 

 

  
 

Uroczystość Wszystkich Świętych to czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, a 
osoby wierzące modlą się za tych, którzy odeszli, by wspomóc ich w odkupieniu ziemskich 

win. Jakie warunki należy więc spełnić, aby uzyskać odpust za zmarłych? 

 
 

Odpust Zupełny (Plenary Indulgence) 
 

Wizyta w kościele lub na cmentarzu oraz Modlitwy i Komunia Św. 
Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać od 1 do 8 listopada. Aby go otrzymać, należy jednak 
wcześniej spełnić określone warunki. Po pierwsze, w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w 
Dzień Zaduszny należy nawiedzić z modlitwą kościół lub kaplicę. Dodatkowo możemy również 
uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada, jeżeli w tym czasie odwiedzimy cmentarz. W obu tych 
przypadkach, aby nasz odpust, czyli całkowite darowanie kar dla dusz cierpiących w czyśćcu, był 
pełny, nie powinniśmy również zapomnieć o kilku innych punktach, decydujących o jego 
wypełnieniu. 
Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie, jeżeli: wzbudzimy intencję do jego otrzymania, 
jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, nie będziemy czuli przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
przyjmiemy w tym dniu komunię świętą oraz odmówimy modlitwy („Ojcze nasz…” lub „Zdrowaś 
Mario…”, a także modlitwę w intencji wyznaczonej przez Ojca Świętego). Niewiele osób także wie 
o tym, że komunię można wówczas przyjmować przed lub po wykonaniu czynności związanej z 
odpustem. Co ważne, z przyjęciem jednej komunii świętej wiąże się jeden odpust zupełny. 
Oznacza to, że od 1 do 8 listopada najpierw możemy nawiedzić cmentarze i zmówić modlitwę w 
intencji zmarłych, a dopiero później przyjąć komunię w tej intencji. Na stronach wielu parafii 
dodatkowo pojawiają się szczegółowe informacje objaśniające poszczególne punkty. 

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu/ 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. 
Adoracja w każdą sobote od 4 do 5pm ( w miedzyczasie Spowiedz Św.).         

MASS INTENTIONS 
First Saturday, November 3  
    5:00pm  W intencji bogu wiadome  
                     (o oddalenie ducha buntu) 
Sunday, November 4 
    9:00am   Halina i Arek Szczachor 
(living)  
  10:30am  + Aleksandra, Edward Gruca 
                     Zbigniew Gotebiowski (gruca 
z rodzina) 
Monday, November 5  
   7:30pm   +Marian Goworek 
                     +Mulianna i Antoni Gowgrek 
Friday, November 9  
    7:30pm  +Teresa Józwiak  
Saturday, November 10  
    5:00pm  W intencji bogu wiadome  
                     ( ducha niewiary) 
Sunday, November 11 
    9:00am  +Agnieszka i Michał Rusin  
                        (intencja od córki z mężem) 
                      +Andrew Charnogursky 
                     People of the Parish 
  10:30am  +Józefa Dulewicz (6 r. śm) 
                     + Mieczywsław Rewa (16 r. 
śm) 
                    (int. od children and 
grandchildren) 

 

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… 

 Friday, Nov. 9 – 7pm: 
Wypominki 2018 

 Nov. 9: Alumni Veterans 
Luncheon (OLMC) 

 Sunday, Nov. 11 – 11.45: Sts 
Cyril and Methodius Cemetery 
Procession  

 Saturday, Nov. 17 – 10:00am: 
Annual Respect Life Mass at the 
Cathedral of St. John the Baptist 

 

 

http://www.2018appeal.org/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=POur+Lady+of+Mount+Carmel&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.rmf.fm/magazyn/tag,Wszystkich%20%A6wi%EAtych.html
https://www.whitepages.com/name/Czeslawa-Tararuj


Requesting Mass Cards & Mass 
Intentions  
The greatest of gifts: Holy Sacrifice of 
the Mass. 

Please contact with Fr Artur in the 
sacristy. 

Intencje Mszy Św. można 
zamawiac przed lub po Mszy św. w 

zakrystii.  
Kontkat z ks. Arturem. 

 

 
 

 


