MASS INTENTIONS / INTENCJE:

COLLECTION & OFFERINGS / TACA:
Collection / Taca 12-Jan-2020: $1513.00
Diocesan Assessment: $537.00

Saturday / Sobota - January 18, 2020
5:00pm  For the People of the Parish
Sunday / Niedziela - January 19, 2020 (2nd
Sunday in OT)
8:30am
For God’s blessings and health
10:30am  + Mirosław Rybak zam. Władysław
Słowakiewicz

Saturday / Sobota - January 25, 2020
5:00pm  + Deceased from the Families of Szadziewicz and
Brzezińscy
Sunday / Niedziela - January 26, 2020 (3rd Sunday in OT)
8:30am For the People of the Parish
10:30am  O Boże błogosławieństwo w rodzinie i zdrowie dla
Ewy i Józefa Gryglaków w 30. rocznicę ślubu

Saturday / Sobota - February 1, 2020
5:00pm  + John, + Medge Kiernan
Sunday / Niedziela - February 2, 2020 (The Presentation of
the Lord - 4th Sunday in OT; Święto Matki Boskiej
Gromnicznej)
8:30am For the People of the Parish
10:30am  + Damian Orlik, + Ignacy, + Jadwiga, + Maria,
+ Katarzyna, + Paweł, + Mikołaj, + Marianna
z rodziny Grzegorczyk
Friday / Piątek - February 7, 2020
7:00pm  + Adela i Bolesław Jóźwiak
Saturday / Sobota - February 8, 2020
5:00pm  Mass of thanksgiving and for God’s blessing and
health for the husband, son, brother and mother-in-law
Sunday / Niedziela - February 9, 2020 (5th Sunday in OT)
8:30am
10:30am Za Parafian
Za Ojczyznę

Thank you for supporting your Parish
***
Bóg zapłać za Waszą hojność we wspieraniu Parafii.

CALENDAR / KALENDARZ:
Sat.,
Jan.18

4:00pm
5:00pm

Adoration / Confession
Vigil Mass

Sun.,
Jan.19

8:30am
9:30am
10:30am

Mass
CCD Class / Religia
Msza Św.

Sat.,
Jan.25

4:00pm
5:00pm

Adoration / Confession
Vigil Mass

Sun.,
Jan.26

8:30am
10:30am

Mass
Msza Św.

Tue.,
Jan.28

7:00pm

Finance Council Meeting / Spotkanie Rady
Finansowej

Sat.,
Feb.1

4:00pm
5:00pm
6:00pm
7:30pm

First Saturday - Adoration / Confession
Vigil Mass
First Saturday - Devotion to Mary
Mass

Sun.,
Feb.2

8:30am
9:30am
10:30am
11:45am
12:30pm

Mass - The Presentation of the Lord
CCD Class / Religia
Msza Św. - Ofiarowanie Pańskie; Święto
Matki Boskiej Gromnicznej w polskiej
tradycji katolickiej
Choir ARIA Concert / Koncert Chóru
ARIA. Coffee & Cake / Kawa i ciastko

Fri.,
Feb.7

6:00pm
6:40pm
7:00pm

First Friday - Adoration / Confession
Litania
Mass

Sat.,
Feb.8

4:00pm
5:00pm

Adoration / Confession
Vigil Mass

Sun.,
Feb.9

8:30am
10:30am

Mass
Msza Św. - Msza za Ojczyznę (w każdy
drugi tydzień miesiąca)

LEKTORZY NA POLSKĄ MSZĘ:
19-Jan-2020
26-Jan-2020
02-Feb-2020
09-Feb-2020

J. Dzięgiel
B. Kopeć
J. Kozdroń
S. Rebisz

ORDINARY TIME (OT) / OKRES ZWYKŁY
Now that the Christmas Season has concluded, we’re back to Ordinary Time. Ordinary Time is kept not in reference to major feasts
(like the days and weeks of Advent-Christmas and Lent-Easter), but by a more general sense of Tempus per Annum (translated as
Ordinary Time, but better rendered as “Time through the Year” ). Ordinary Time is called "ordinary" not because it is common but
simply because the weeks of Ordinary Time are numbered. The Latin word ordinalis, which refers to numbers in a series, stems
from the Latin word ordo, from which we get the English word order. Thus, the numbered weeks of Ordinary Time in fact
represent the ordered life of the Church—the period in which we live our lives neither in feasting or in more severe penance, but in
watchfulness and expectation of the Second Coming of Christ.The time we have been given - the existence God loans us - is filled
with grace, and is to be used for God's purposes.
Ordinary Time began on the Monday after the Feast of the Baptism of the Lord, celebrated on the Sunday after January 6. January
6 is the traditional date of Epiphany, however, in countries such as the United States, where the celebration of Epiphany is
transferred to Sunday, if that Sunday is January 7 or 8, Epiphany is celebrated instead. As feasts of our Lord, both the Baptism of
the Lord and Epiphany displace a Sunday in Ordinary Time. Thus the first Sunday in the period of Ordinary Time is the Sunday
that falls after the first week of Ordinary Time, which makes it the Second Sunday of Ordinary Time. This first period of Ordinary
Time runs until Ash Wednesday, when the liturgical season of Lent begins. Both Lent and Easter season fall outside of Ordinary
Time, which resumes again on the Monday after Pentecost Sunday, the end of the Easter season. This second period of Ordinary
Time runs until the First Sunday in Advent, when the liturgical year begins again.
***
Święto Chrztu Pańskiego zakończyło okres Bożego Narodzenia, a w poniedziałek rozpoczął się tzw. okres zwykły w ciągu roku.
W tym czasie obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni. Okres Zwykły w kościelnym roku liturgicznym składa się z dwóch
części: pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje
około 4-6 tygodni). Powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed
Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, która kończy okres zwykły i zarazem cały rok liturgiczny.
W tym okresie nie obchodzi się szczegółowych tajemnic. Jest to czas kiedy Kościół wspomina i uobecnia - zwłaszcza w niedziele misterium Chrystusa w jego pełni, wyprowadzając z całości opus Dei wnioski i wskazania dla wiary stosowanej, uczynkowej.
Okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie jakieś jedno wydarzenie z Jego
życia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu
Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba. Tworzy on
jakby codzienność roku liturgicznego, w której najważniejsze jest właściwe celebrowanie misterium Chrystusa w każdą niedzielę i
wyznanie wiary oraz formacja duchowych i moralnych postaw członków Kościoła.

WHAT’S BEEN HAPPENING IN OUR CHURCH:
AT CHRISTMAS

THE JUBILEE MASS

JASEŁKA NATIVITY PRESENTATION

OFFERINGS FOR LITURGICAL PURPOSES / DONACJE
NA CELE LITURGICZNE:
If you would like to make an offering for liturgical purposes or
presbytery (e.g. altar bread or wine, sanctuary candles), please
contact Fr. Aleksander. *** Jeśli ktoś jest zainteresowany
donacją na cele liturgiczne lub do prezbiterium (np. na hostie,
wino czy świece do sanktuarium), to proszę się skontaktować z
ks. Aleksandrem.

PRAY FOR THOSE IN THE MILITARY:
Kevin Lukaszek
PRAY FOR THE SICK:
Klara Maria Rusewicz, Czesława Tararuj, Bronisława Kurdyła,
James LaValley, Rosa & Cesar Higa, Patrick Glennon

Mass intentions / Intencje mszalne
To request mass intentions, please contact our parish office or
after the Mass in the sacristy. *** Intencje mszalne można
zamawiać w biurze parafialnym lub po Mszy Św. w zakrystii.
Pastoral Visit / Wizyta Kapłana w domu
If there is anyone who cannot get to the Holy Mass or the
Sacraments because of illness or advanced age, or is in need
of Anointing of the Sick or Sacrament of Reconciliation,
please inform Fr. Aleksander or call the office. Urgent call
will be attended to at any time of the day or night - Tel.
973-334-0139 *** Kapłańska posługa w celu otrzymania
Sakramentu Pokuty i Namaszczenia oraz otrzymania Komunii
Świętej z racji podeszłego wieku bądź braku możliwości
uczestnictwa we Mszy Świętej, takie osoby proszone są o
kontakt z Ks. Aleksandrem - Tel. 973-334-0139
Business Advertisement / Reklama Firm
If you would like to advertise your business in our parish
bulletin and at the same time support the expenses of our
weekly bulletin, please contact Fr. Aleksander.
***
Promując swoją firmę w naszym biuletynie, wspierasz koszt
wydruku naszej gazetki. Po więcej informacji, proszę się
kontaktować z Ks. Aleksandrem.
Outreach Corner / Potrzebna Pomoc
Senior Boonton Woman Needs Health Care Daily / 7 days.
Potrzebna pomoc przy opiece nad starszą osobą.
***
Health Care Aid / from 7.30am to 8.30am (only an hour a
day). Call Melissa: 973-402-2571 or Elenor: 973-334-6008

THANK YOU TO ALL PARISHIONERS-VOLUNTEERS
FOR HELP IN 2019
***/***
PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM
PARAFIANOM-OCHOTNIKOM ZA POMOC W 2019:
- Those who help our church run smoothly, keep it organized
and orderly, clean, vacuumed and neat.
- Those who keep the church beautifully decorated
- Those who serve at Mass: altar boys, extraordinary
ministers, lectors, collection volunteers - and their
coordinators;
- CCD teachers, Confirmation, 1st Communion coordinators;
- Those who organize holy days celebrations, or social &
cultural parish events, picnics or dinners, coffee & cake;
- Ladies who count the mass collection;
- Volunteers who provide technical/audio support
- People who purchased some items for the church to
improve its operations;
- Parish Organist and those who sing or play during Mass;
- Those who maintain the Parish internet page and write the
weekly bulletins;
- Those who help with renovations and maintenance of the
church: construction, electric, plumbing, confessional, etc.;
- And all others who supported our Parish with their time,
effort or financially; or through their prayers;
YOUR HELP AND SUPPORT IS GREATLY
APPRECIATED!
***/***
- Tym, którzy utrzymują gotowość i organizację w kościele,
czystość i porządek;
- Tym, co pięknie dekorują kościół na każdą okazję i święto;
- Tym, co służą przy Mszy: ministrantom, specjalnym
szafarzom, lektorom oraz osobom zbierającym tacę - i ich
koordynatorom;
- Paniom katechetkom/nauczycielkom od religii, Pierwszej
Komunii i Bierzmowania;
- Wszystkim, którzy organizacją uroczystości kościelne,
specjalne imprezy jak pikniki czy zabawy, oraz spotkania
przy kawie i ciastku;
- Paniom, które liczą pieniądze z tacy;
- Osobom, które wspierają kościół swoimi umiejętnościami
technicznymi np. przy nagłośnieniu;
- Tym, co może kupili jakieś rzeczy do kościoła, które
wspomagają jego codzienne działanie;
- Panu Organiście, śpiewającym w chórze i grającym na
instrumentach;
- Osobom zajmującym się stroną internetową oraz
biuletynami kościoła;
- Wszystkim, którzy pomagają przy renowacjach i ulepszaniu
budynku kościoła: konstrukcja, elektryka, wodne,
konfesjonał, itd.
- I wszystkim tym, którzy wspomagają parafię swoją pracą,
czasem czy finansowo, oraz przez swoją modlitwę;
WASZA POMOC I ZAANGAŻOWANIE SĄ WIELCE
DOCENIANE!

FINANCE COUNCIL MEETING / SPOTKANIE RADY
FINANSOWEJ
The Parish Finance Council meeting will take place on
Tuesday, January 28, 2020 at 7:00pm in the church.
***
Spotkanie Rady Finansowej parafii odbędzie się 28 stycznia o
7:00 wieczorem w kościele.

PARISH VALENTINE’S DINNER DANCE /
PARAFIALNY BAL WALENTYNKOWY
We are thinking of organizing the Parish Dinner
Dance / Valentine’s Ball on February 15, 2020
(and not on February 22, as previously indicated).
There is a list in the vestibules of the church PLEASE SIGN UP TODAY IF YOU ARE
INTERESTED! Est. $50/person (TBD); BYOB;
Caregiver for children (still TBD). Profit from the
dinner dance will go to benefit the church’s
renovations. More information to come!
***
Chcielibyśmy zorganizować Bal Walentynkowy 15
lutego, 2020 r. (a nie 22 lutego, jak wcześniej
pisaliśmy). Jest lista w przedsionkach kościoła,
PROSZĘ SIĘ JUŻ DZIŚ ZAPISAĆ, JEŚLI
JESTEŚCIE ZAINTERESOWANI, by bal się
odbył. Koszt $50 za osobę (TBD); alkohol we
własnym zakresie; opiekunka do dzieci (jeszcze do
potwierdzenia). Dochód z zabawy przeznaczony na
remonty Kościoła i Sali pod Kościołem. Więcej
informacji w przyszłych biuletynach.
PASTORAL VISIT / KOLĘDA
To request the pastoral visit, please contact Pastor Fr.
Aleksander, tel# 973-334-0139.
***
Żeby ustalić kolędę, proszę skontaktować się z Proboszczem,
ks. Aleksandrem, tel# 973-334-0139.
ANNUAL OFFERING REPORT FOR TAXES /
DOROCZNY RAPORT PODATKOWY SKŁADEK NA
OFIARĘ
An annual offering tax deduction report will be made available
shortly.
***
Doroczny raport składek na kościół w celu odpisania od
podatku będzie wkrótce udostępniony.

BLESSING OF THE MARIAN CANDLES /
BŁOGOSŁAWIENIE GROMNIC
On Feb.1 and Feb.2, 2020 the Marian Candles will be blessed
during the Masses.
***
1-go i 2-go lutego podczas Mszy Św. będą pobłogosławione
gromnice na Święto Matki Boskiej Gromnicznej.
CHOIR “ARIA” CONCERT / KONCERT CHÓRU “ARIA”
Choir ARIA will grace us with the concert on Feb. 2, 2020
after the Polish Mass. Every dollar you donate goes towards
making it possible for this wonderful choir to achieve its
mission of inspiring joy and unity .Reminder: Coffee & Cake
gathering afterwards!
***
2 lutego 2020 r. po Mszy Św. o godz. 10:30am odbędzie się
koncert Chóru ARIA. Będzie możliwość złożenia donacji na
wsparcie i rozwój chóru. Przypomnienie: Zapraszamy na
kawę i ciastko po występie!

INDULGENCES ON THE OCCASION OF THE
PATRONAL MEMORIAL OF STS. CYRIL &
METHODIUS / ODPUST W PARAFII NA
WSPOMNIENIE LITURGICZNE ŚW. CYRYLA I
METODEGO
On the patronal memorial of Sts. Cyril & Methodius
celebrated on 14 February in the Roman Catholic Church
(which coincides with the date of St Cyril's death), the
Parishioners of our Parish, which is named after those
"Apostles of the Slavs," can receive the indulgences.
***
Wspomnienie liturgiczne Św. Cyryla i Metodego w Kościele
Katolickim obchodzone 14 lutego (który jest datą śmierci Św.
Metodego) jest dniem odpustu w naszej Parafii, która jest
nazwana imieniem tych “Apostołów Słowian”.

