
          First Sunday of Advent /Year A/ - November 27, 2016 
 
Plan of Parish Spiritual Renewal  

2017 celebrates the 1190th  birthday of St. Cyril from Thessalonica, Greece (one of our Parish Patrons), and 

on the occasion of 110th anniversary of the existence of our St. Cyril and Methodius Church in Boonton, 

we intend to organize next year, the Parish Renewal Program which will last for seven days. In addition to 

the Holy Masses with homilies which will be celebrated each day, we have also planned to organize 

symposiums and conferences on the evangelical and cultural events contributed by St. Cyril and Methodius 

in the world. We intend to invite on that occasion significant speakers from different parts of America, 

including the St. Cyril and Methodius Center in Danville, Pennsylvania, and eventually from St. Cyril and 

Methodius Seminary in Rome.  Parallel to the spiritual food and intellectual commemorations, we intend 

to display historical maps, books, paintings, and movies regarding the lives and activities of St. Cyril and 

Methodius. We also want to have at the same time a fesitval with an orchestra and folk music, and variety 

of regional food. A wooden gazebo which will be built outside of our church with memorial bricks on the 

floor around it will be a “visible book” as a source of knowledge about our Patrons and the Parish history. 

The gazebo will contain the plaque with the names of the founders of our church, priests, and significant 

parishioners from the past and living currently. A special committee to organize that program will be 

established soon, before Christmas. Suggestions are welcomed.    

Saint Nicolas will visit our Parish on Dec. 4th at 10:30 AM Mass.  Parents should be aware that he will visit 

all children in our church not only those who belong to the Polish School.  After Mass, all Parishioners, and 

parents with their children, are invited to the Parish Hall for a light refreshment and children’s meeting and 

picture with Saint Nicholas.  On that occasion there will be the holiday market selling a variety of items 

such as Christmas cards, books, candies and cookies to support our Polish School’s education. The children 

from our Polish School will also collect from the Parishioners with great hearts some gifts such as: winter 

clothes, hygiene items, school accessories, and other practical items for kids which will be mailed to a few 

orphanages in Poland.  

 

Christmas Wafer (Opłatki) are now available.  You can pick up them in sacristy or parish office.     

Christmas Flowers  With the rising costs of flowers and decorations we ask you to be generous for this 

purpose.  Your donation for flowers may be designated in memory of a deceased loved one, in thanksgiving, 

or for another intention close to your heart.  The names and intentions will be printed in a future bulletin.   

Collection:  from Last Weekend Nov. 19 & 20 $1,107.00; Second Collection: Catholic Home Missions & 

Military $279.00.  Thank you for your generosity!                       

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska, 

Jeffrey Leonard, Grace Mudrock, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska 

 
Masses 

Sat Nov.  26th 5:00 PM Deceased of whom we remember in the November envelopes. 

Sun Nov. 27th 9:00 AM + Thomas Lopatofsky, req. Susan 

10:30 AM + Teresa Karcz req  Husband Sat Nov. 26th 5:00 PM   

Mon Nov. 28th  No Mass 

Tues Nov. 29th 7:30 AM + Mary Crestillo 

Wed Nov. 30th  7:30 AM + Deceased of whom we remember in the November envelopes.  

Thurs. Dec. 1st 7:30 AM  + Wojciech Malinowski,  req. Andrzej Karcz 

Fri. Dec, 2nd  7:30 AM+ Teresa Karcz, req. Husband 

Sat. Dec. 3rd 5:00 PM  For Parishoners 

Sun. Dec 4th 9:00 AM + Irene Virostek Benson req. Sister Helen Pyontek & Niece Janet Kalwa 

10:30 AM + Piotr Guzik,  zam. Syn z Rodziną 

 



 

      Pierwsza Niedziela Adwentu /Rok A/  - 27 listopada 2016 
 
Plan Odnowy Duchowej Parafii  

 

W roku 2017 przypadają 1190-te urodziny Świętego Cyryla z Tesalonik (Grecja), jednego z patronów 

naszej parafii, a także 110 rocznica istnienia naszego kościoła w Boonton. Z okazji tych dwóch 

wymownych dla nas rocznic, planujemy w przyszłym roku zorganizować plan odnowy duchowej w naszej 

parafii, który będzie trwał przez siedem dni.  Oprócz Mszy Świętych odprawianych codziennie z kazaniami, 

chcemy zorganizować sympozja i konferencje na temat ewangelizacyjnych i kulturotwórczych działań 

Świętych Cyryla i Metodego w świecie. Zamierzamy zaprosić na tę okazję znawców naszych Patronów z 

różnych części Ameryki, łącznie z Centrum Świętego Cyryla i Metodego w Danville, Pensylwania; a może 

również z Seminarium Św. Cyryla i Metodego w Rzymie. Oprócz „pokarmu” duchowego i intelektualnego, 

chcemy zorganizować także wystawę map, książek, obrazów i filmów dotyczących życia i działalności 

naszych świętych Patronów.  Pragniemy, aby duchowym i kulturalnym wydarzeniom towarzyszył także 

festiwal, zorganizowany na tę okazję, z ludowymi zespołami muzycznymi oraz różnorodnością 

regionalnych potraw.  Uwieńczeniem tygodniowego Programu Odnowy Duchowej i folkloru, będzie 

poświęcenie wybudowanego na zewnątrz kościoła drewnianego gazibo z otaczającym go miejscem z 

pamiątkowych cegieł. Wewnątrz gazibo znajdą się pamiątkowe tablice z imionami fundatorów naszego 

kościoła, imionami księży oraz osób znaczących związanych z naszą parafią z przeszłości oraz żyjących 

obecnie. Gazibo otoczone pięknymi kwiatami będzie „widoczną książką,” jako źródło wiedzy dla 

przyszłych pokoleń o Świętych Patronach Cyrylu i Metodym oraz o życiu naszej Parafii. Sugestie są mile 

widziane. 

 

Odwiedziny Świętego Mikołaja  
 

Święty Mikołaj odwiedzi naszą Parafię 4 grudnia, podczas Mszy Świętej o 10:30 AM.  Rodzice powinni 

wiedzieć, że odwiedzi on wszystkie dzieci przychodzące do naszego kościoła, nie tylko te które należą do 

Polskiej Szkoły w naszej Parafii. W tym dniu odwiedzi nas Prezes Polonijnych Szkół Dokształcających w 

New Jersey pani Maria Marchwińska, która jako rodowita Ślązaczka opowie o tradycjach obchodzenia Św. 

Barbórki. Po Mszy Świętej, wszyscy Parafianie oraz rodzice z dziećmi zaproszeni są do Sali parafialnej w 

szkole na drobny poczęstunek oraz  na spotkanie każdego dziecka i zdjęcie z Mikołajem.  W tym dniu w 

szkole będzie kiermasz świąteczny,  z którego dochod będzie przeznaczy na rozwój szkoły. Będą do 

nabycia ciasta, polskie słodycze, kartki świąteczne, ozdoby na choinkę, biżuteria, książki, znicze na groby 

bliskich, etc. W czasie kiermaszu, dzieci z naszej Polskiej Szkoły będą zbierały prezenty dla dzieci z 

Domów Dziecka w Polsce. Prosimy o przyniesienie upominku dla tych dzieci (głównie potrzebne są im 

nowe ręczniki, odzież zimowa, przybory szkolne, środki higieniczne, etc).  Jan Paweł II powiedział: 

"Czlowiek jest wielki nie przez to co posiada, ale przez to kim jest i czym potrafi dzielić się z innymi.”  

Zachecamy goraco wszystkich do włączenia się w naszą akcję mikołajową na rzecz dzieci z Domów 

Dziecka w Polsce. "Kolędowanie z Dziećmi" będziew naszym w kościele w Święto Trzech Króli, 8go 

stycznia 2017 roku.  

 

Opłatki sa do nabycia w zakrystii lub biurze parafialnym pod kościołem. 

Taca o ostatniego weekendu  19 i 20 listopada:  $ 1,107.00. Na misje w tym kraju oraz wsparcie służących 

w armii : $ 279.00.  Dziękujemy za hojność! 

Polska Szkoła:  Zajęcia w Polskiej Szkole w naszej Parafii odbywają się w każdą sobotę od 9:00 AM do 

1:00 PM. Po bliższe informacje proszę dzwonić: (973) 796-6783.  

Dekoracje naszego kościoła i sprzątanie 13 grudnia o 7:00 wieczorem. 

 

 



 

 

 
 


