SAINTS CYRIL AND METHODIUS
Roman Catholic Church
NOVEMBER 11, 2018
Thirty- Second Sunday in Ordinary Time
The Church considers the Mass the greatest possible prayer of intercession because it
is the perfect offering of Christ to the Father by making present the Paschal Mystery of His
death and resurrection. It is a longstanding tradition in the Church that a Priest may be
requested to offer a Mass for a specific intention, even when one cannot be physically
present at the Mass. The faithful make a free will offering, called a stipend, to a priest or
Religious Community in order to apply the Mass to a specific intention. By making this
offering, the faithful, by making their own offering, associate themselves more intimately
with Christ who offers Himself in the Sacred Host, and obtain thereby more abundant
fruits (refer to Pope Paul VI's letter "Firma in Traditione" of June 13, 1974).
Msza Św. jest największą pomocą, jaką możemy dać duszom czyśćcowym.
Wiecie wszyscy, jak straszne są cierpienia w czyśćcu. Św. Hieronim mówi, że ogień,
którym są ogarnięte dusze w czyśćcu niczym się nie różni od ognia piekielnego, a będąc
narzędziem sprawiedliwości Boskiej, przynosi duszom cierpienia niewypowiedziane,
przewyższające wszelkie męki, które na świecie możemy wycierpieć i wyobrazić sobie.
Lecz również ten święty zapewnia nas, że gdy odprawia się Msza Św. za duszę w czyśćcu
siła ognia niejako jest zawieszona i przez cały czas ofiary Mszy Św. ona nie cierpi.
Owszem, zapewnia, że każda Msza Św. uwalnia wiele dusz z czyśćca i wprowadza je do
Nieba. Rzeczywiście św. Bernard, gdy razu jednego odprawiał Mszę Św. w kościółku w
Trę Fontane, w okolicach Bazyliki św. Pawła w Rzymie, ujrzał nagle drabinę, która od
ziemi sięgała do Nieba, a po drabinie aniołów, wchodzących i schodzących, którzy z
czyśćca wyprowadzali dusze i wiedli je do Nieba. Biada temu, który nie daje na Msze Św.
obowiązkowe za swoich zmarłych. O ile Bóg wynagradza tych, co słuchają i dają na Mszę
Św. za swoich zmarłych, o tyle karze te osoby, które zaniedbują tego świętego obowiązku.

PARISH INCOME – NOVEMBER 4, 2018

COLLECTION
REGULAR COLLECTION

TOTAL
$1,716.00

ALL SAINTS

$534.00

ALL SOULS

$490.00

DONATION

$76.00

CANDLES

$66.00

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
TOTAL
$2,882.00 kontatk emailowy: azaba
@olmcboonton.org albo dzwoniac do Our
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 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.

AdoracjaNajświętszego 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 sobotę od 16 do 16.50( w międzyczasie Spowiedź Św.)
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 zamawiać przed lub po Mszy św. w zakrystii. Kontakt z ks. Arturem.
LET US PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL
Mrs. Rosa Higa, Mr. Patrick Glennon,
Saturday, November 10
Mrs. Czeslawa Tararuj
5:00pm W intencji bogu wiadome
PLEASE PRAY FOR THOSE IN THE MILITARY
(ducha niewiary)
Kevin Lukaszek
Sunday, November 11
9:00am +Agnieszka i Michał Rusin
LOOKING AHEAD…
(intencja od córki z mężem)
 Sunday, Nov. 11 – 11.45: Sts Cyril and
+Andrew Charnogursky
Methodius Cemetery Procession (Procesja
People of the Parish
na cmentarzy św Cyryla I Metodego w
10:30am +Józefa Dulewicz (6 r. śm)
Boonton, NJ o 11.45).
+ Mieczywsław Rewa (16 r. śm)

Saturday, Nov. 17 – 10:00am: Annual
(int. od children and grandchildren)
Respect Life Mass at the Cathedral of St.
Msza za Ojczyzne
John the Baptist

Sunday, Nov. 18 – Kawa połączona z
Saturday, November 17
obchodami 100-lecia niepodległości Polski
5:00pm +Kazimierz Maślach (10th anniversary)
(Coffee and celebration of 100 anniversary
Sunday, November 18
of Polish Independence after 10.30 am)
9:00am + Leokadia & Jan Frankiewicz
(requested by syn z żoną)
10:30am + Ryszard Drozdowski (15 r. śm.)
intencja od córki
Msza za Ojczyzne

MASS INTENTIONS

Saturday, November 24
5:00pm W intencji bogu wiadome
(o oddalenie ducha zła, strachu i lenistwa)
Sunday, November 25
9:00am + Thomas & Susan Lopatofsky
(requested by Susan Salko)
10:30am Za zmarłych z rodziny Bańka i Gancarz
Every 2nd Sunday if the month at 10.30 am Holy
Mass in the intention for the Our Country.
W każdą drugą niedziele miesiąca podczas Maszy
Św. O 10.30 będziemy się modlić za Ojczyznę.






Donation Opportunities
Religious Items for the mission
Our Parish is collecting all kind of religious items such as books, prayer cards, crucifixes,
medals, etc. These items will be sent to missions in Africa, India, and many other locations.
Please leave any contributions in the baskets at the doors of the church.
Change Donations for the special projects. Please leave any contributions in the baskets
at the doors of the church.
If you would like make a special donation, please contact with Fr Artur.

