
Sat., May 11 – 4th Sunday of Easter 
5.00pm +Peter Demetrio 

Sun., May 12 – 4th Sunday of Easter 
Msza za Ojczyzne 

9.00am +Piotr Nowak 
10:30am O zdrowie, Bł. Boże, dary Ducha Św. 

Dla Zofii Drozdowskiej oraz dla Roberta w 
dniu urodzin (int. od córki) 

O szczęśliwy powrót do zdrowia dla 
Mirosława Jaworskiego 

W intencji naszej Ojczyzny  
Sat., May 18 – 5th Sunday of Easter 

5.00pm +Katarzyna Krawontka 
Sun., May 19 – 5th Sunday of Easter 

9.00am ………………………………… 
10:30am +Maria Slowakiewicz 

Sat., May 25 – 6th Sunday of Easter 
5.00pm +William Barnish 

Sun., May 26 – 6th Sunday of Easter 
9.00am …………………………………….. 

10:30am +Piotr Jandura 
Sat., June 01 – 1st Saturday 

5.00pm …………………………………… 
7.30pm Wynagradzająca za zniewagi NMP 

Sun., June 02 – The Ascension of the Lord 
9.00am ……………………………………. 

10:30am +Piotr Jandura,  
+Helena i Kazimierz Baran 

Fri., June 7 – 1st Friday  
7.00pm …………………………………….. 

 

The Story of Our Lady of Fatima 
 

Between May 13 and October 13, 1917, three Portuguese children–Francisco and Jacinta Marto and their cousin Lucia dos 

Santos–received apparitions of Our Lady at Cova da Iria near Fatima, a city 110 miles north of Lisbon. Mary asked the children 

to pray the rosary for world peace, for the end of World War I, for sinners, and for the conversion of Russia. Mary gave the 

children three secrets. Following the deaths of Francisco and Jacinta in 1919 and 1920 respectively, Lucia revealed the first 

secret in 1927. It concerned devotion to the Immaculate Heart of Mary. The second secret was a vision of hell. When Lucia 

grew up she became a Carmelite nun and died in 2005 at the age of 97. Pope John Paul II directed the Holy See’s Secretary of 

State to reveal the third secret in 2000; it spoke of a “bishop in white” who was shot by a group of soldiers who fired bullets and 

arrows into him. Many people linked this vision to the assassination attempt against Pope John Paul II in St. Peter’s Square on 

May 13, 1981. The feast of Our Lady of Fatima was approved by the local bishop in 1930; it was added to the Church’s 

worldwide calendar in 2002. The message of Fatima is simple: Pray. Unfortunately, some people—not Sister Lucia—have 

distorted these revelations, making them into an apocalyptic event for which they are now the only reliable interpreters. They 

have, for example, claimed that Mary’s request that the world be consecrated to her has been ignored. Sister Lucia agreed that 

Pope John Paul II’s public consecration in St. Peter’s Square on March 25, 1984, fulfilled Mary’s request. The Congregation for 

the Doctrine of the Faith prepared a June 26, 2000, document explaining the “third secret.” Mary is perfectly honored when 

people generously imitate her response “Let it be done to me as you say” (Luke 1:38). Mary can never be seen as a rival to 

Jesus or to the Church’s teaching authority, as exercised by the college of bishops united with the bishop of Rome. 

 

W 1917 roku - gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, kiedy w Portugalii sprawował rządy antykościelny reżim, a w Rosji 

zaczynała szaleć rewolucja - na obrzeżach miasteczka Fatima, Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie 

umiejącym jeszcze czytać. Przekazała im orędzie dotyczące całego świata. Wcześniej, zanim pastuszkom objawi się Matka 

Boża, przez ponad rok, od marca 1916 roku, przygotowuje ich na to Anioł. Na wzgórzu Loca do Cabeco dzieci odmawiają 

różaniec i zaczynają zabawę. Raptem, gdy słyszą silny podmuch wiatru widzą przed sobą młodzieńca. Przybysz mówi: 

Nie bójcie się, jestem Aniołem Pokoju, módlcie się razem ze mną”. Następnie uczy ich jak mają się modlić, słowami: “O 

mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę, byś przebaczył tym, którzy nie wierzą, Ciebie 

nie uwielbiają, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie”. Nakazuje im modlić się w ten sposób, zapewniając, że serca Jezusa 

i Maryi słuchają uważnie ich słów i próśb. Anioł w kolejnych miesiącach objawiał się im kilkakrotnie, zachęcając także 

do umartwień, które byłyby zadośćuczynieniem za grzechy ludzi. Wyjaśnia, że “w ten sposób ściągniecie pokój na waszą 

ojczyznę”. Wyjaśnia, że jest on Aniołem Stróżem Portugalii. Pewnego 

dnia udziela im Eucharystii, a dzieci, podczas ekstazy eucharystycznej – jak 

później wspomina s. Łucja – doświadczają realnej obecności 

Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Wreszcie, nadchodzi 13 maja 1917 r. 

dzień, który otwiera sześć spotkań dzieci z Maryją, zakończonych “cudem 

słońca” w dniu 13 października. Troje dzieci wypasając owce w Cova da Iria 

spotykają „Jasną Panią”. Otrzymują od Niej orędzie, którego w wielu 

fragmentach nie rozumieją, zachowując dla siebie. Siostra Łucja będzie je 

ujawniać stopniowo po latach, a o upublicznieniu najbardziej 

strzeżonej “Trzeciej tajemnicy fatimskiej” zadecyduje Jan Paweł II 

dopiero w 2000 roku. “Jasna Pani”, gdyż dopiero na koniec objawień 

wyjawia swe imię (jestem Matką Bożą Różańcową), przekazuje pastuszkom 

niezwykle bogate w treści przesłanie i liczne polecenia. Poczynając od 13 

maja w kolejnych miesiącach prosi je, aby codziennie odmawiały różaniec 

w intencji pokoju, aby przyjmowały cierpienia jako zadośćuczynienie 

za grzechy i nawrócenie grzeszników, ukazuje im swoje Niepokalane Serce, 

mówi, że Pan Jezus pragnie, by kult Jej Serca się szerzył, zapowiada wielki cud 

na zakończenie objawień. Maryja przepowiada dzieciom, że będą musiały 

wiele wycierpieć lecz łaska Boża ich nie opuści. Z Matką Bożą rozmawia 

tylko najstarsza Łucja. Ona jedyna z trojga pastuszków widzi, słyszy 

i może mówić do Maryi. Hiacynta tylko widzi i słyszy, Franciszek zaś 

jedynie widzi. Podczas pierwszego z objawień 13 maja dzieci są same, 

w czerwcu towarzyszy im ok. 50 zaciekawionych wieśniaków, ich liczba stopniowo wrasta by w październiku osiągnąć nawet 

ok. 70 tys. przybyszów z całej Portugalii. Co roku sanktuarium maryjne w Fatimie odwiedza ok. 5 mln turystów z 

całego świata, głównie z Hiszpanii, Włoch i Polski. W roku jubileuszowym objawień fatimskich może paść rekord. 

Tylko na Mszy z papieżem Franciszkiem 13 maja br. spodziewanych jest ok. 1,5 mln pielgrzymów. Co roku 

sanktuarium maryjne w Fatimie odwiedza ok. 5 mln turystów z całego świata, głównie z Hiszpanii, Włoch i Polski. 

W roku jubileuszowym objawień fatimskich może paść rekord. Tylko na Mszy z papieżem Franciszkiem 13 maja 

br. spodziewanych jest ok. 1,5 mln pielgrzymów. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

MASS INTENTIONS                 Calendar / Kalendarz 
Sun., May 12 10.30 

11.30am 
Msza za Ojczyznę 

Litania Loretańska 

Sun., May 19 11.30am Litania Loretańska 
 

Sun., May 26 11.30am Litania Loretańska 
 

Pierwsza Sobota 
Sat., June 1 

6pm- 7.20pm 
7.30pm  

Adoracja i Spowiedź Święta  
Msza Święta 

Sun., June 2 11.20am 
11.45 am  

Nabożeństwo Czerwcowe 
Kawa i ciastko      

Coffee and Cake 

Pierwszy Piątek 
Fri., June 7 

6pm  
7pm 

Adoracja i Spowiedź Święta 

Msza Święta 

Sun., June 9 10.30 
11.30am 

Msza za Ojczyznę 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Sun., June 16 11.30am Nabożeństwo Czerwcowe 

Sun., June 23 11.30am Nabożeństwo Czerwcowe 

Sun., June 30 11.30am Nabożeństwo Czerwcowe 

 

  

 

PARISH INCOME – May 5, 2019 

Sunday Collection  
Wil be provided on May 19th. 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 

 

 

Pastoral Visit/ Wizyta Kapłana 
Please know you can contact me if you are in need of Anointing of 

the Sick or Sacrament of Reconciliation. 
Domowa wizyta kapłana w celu otrzymania  

Sakramentu Pokuty i Namaszczenia. 
Tel. 973-334-0139 

 
 
 
 

 
 

First Communion / Confirmation  
Preparation Class Fall 2019/2020 

 

Please join us for a morning of faith and sharing and 
grow and fun. We will meet on Sunday mornings 

before polish Mass. Preparation Class will be 
provided in Polish and English. 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież oraz 
rodziców na duchową formację. 

Spotkania będą odbywać się w niedzielne poranki 
przed Polską mszą św. Formacja religijna będzie 

odbywać się w językach polskim i angielskim. 
 

Serdecznie zapraszam do zapisów.  
For more details please contact Fr Artur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAY FOR THOSE IN THE MILITARY 

Kevin Lukaszek 

LET US PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL 

Mrs. Rosa Higa, Mr. Patrick Glennon, 

Mrs. Czesława Tararuj, 

 

Pastoral Visit/ Wizyta Kapłana 
 

Please know you can contact me if you are 
 in need of Anointing of the Sick or  

Sacrament of Reconciliation. 
Domowa wizyta kapłana  

w celu otrzymania  
Sakramentu Pokuty i Namaszczenia. 

Tel. 973-334-0139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogłoszenia / Annucements  
 

On May 19th at 10.30am the crying room and entire facility 

in the church will be blessed. Please join us in a such 
wonderful time. I would like to express my gratitude to each 

one of you who supported such a wonderful project. 
 

19 Maja podczas Mszy Św. odbędzie się pobłogosławienie 

całego kompleksu dziecięcego po renowacji. Pragnę 

podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do powstania jakże pięknego oraz 

praktycznego kompleksu dziecięcego w naszym Kościele. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


